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DAGELIJKSE NIEUWSKRANT OVER EN VANUIT DE PUTTE IN HOOGELOON
 
Stiphout, 01 juli 2022 
 

 
 
 
n dan is het alweer donderdag… 

voor de kinderen en dit jaar ook voor 
mij alweer de laatste volle dag van het 
schoolkamp op kampeerboerderij ‘De 
Putte’ in Hoogeloon. Zoals altijd is de 
week weer voorbij gevlogen. 
Gisteravond zijn alle kinderen na wat 
nepgesnurk, gehoest…. en extra 
gedraai weer 
heerlijk gaan slapen. Vanmorgen 
heerlijk rustig wakker geworden met 
alweer een stralend zonnetje en ons 
prachtige uitzicht hier.  
 

 
 

Na het ontbijt hebben we ons 
klaargemaakt voor een wat langere 
fietstocht naar Centerparcs de 
Kempervennen.  
 

 

 

 
 
De eerste keer dat we naar dit 
zwembad gaan, dus een uitdaging om 
niet te verdwalen en om alles goed te 
laten verlopen. Op wat kleinigheden na 
is de tocht weer goed gegaan. Iets 
langer dan verwacht… maar vol goede 
moed en veel zin arriveerden we bij het 
zwembad. Nadat we ons geïnstalleerd 
hadden kon het zwembad onveilig 
gemaakt worden. Wat hebben we 
genoten van de zwembaden, maar 
vooral ook op de wildwaterbaan en de 
glijbanen. 
 

 
 

 

 
Helaas was niet iedereen ‘zwaar’ en of 
‘groot’ genoeg voor de vrije val, deze 
gegevens zijn echt van belang, want 
zelfs als je er aan voldeed dan kon het 
voorkomen dat je toch niet door de 
looping kwam. Gelukkig kon je dan via 
een extra luik de glijbaan verlaten en 
werd je snel geholpen. 
Tussendoor hebben we genoten van 
een lekker frietje met een snack. De 
kinderen wisten niet hoe snel ze weer 
het water in moesten gaan.  
 

 
 
De tijd vloog dan ook voorbij en 
voordat we het wisten was het alweer 
tijd om te gaan douchen. Een lekke 
band voor juf Angeniet… probleem 
opgelost en de rest kon weer richting 
Hoogeloon. De lucht werd al donker en 
er stond al een stevig windje. Ondanks 
de wind hebben de kinderen goed 
gefietst… we hadden ons niet hoeven 
omkleden in het zwembad, want de 
laatste kilometers hebben we in de 
regen gefietst!  
 

 
 
Geen gemopper of geklaag, gewoon 
trappen en op de boerderij lekker 
warme kleren aan. Daar stond Juf 
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Angeniet al aan het fornuis, chef 
Pannenkoek! We hebben heerlijke 
pannenkoeken gegeten en de kinderen 
zijn zich nu hun generale repetities aan 
het houden en zich klaar aan het maken 
voor de bonte avond. Ze hebben er 
allemaal veel zin in. Mijn laatste avond 
na ik denk wel 16 jaar schoolkamp op 
de Trudo. De eerste jaren nog naar 
Texel, vanaf 2011 zijn de Trudo 
schoolkampen in Hoogeloon geweest. 
In die tijd ben ik 3 jaar niet op kamp 
geweest, het jaar dat Finn geboren en 
de twee corona jaren.  
 

 
 
Ik hoop dat de nieuwe leiding net 
zoveel plezier gaat hebben op de 
komende schoolkampen als dat ik 
gehad heb. Ik heb deze week weer 
genoten van de kinderen en van alles 
wat we meegemaakt hebben. Ook in 
zo’n kampweek gebeuren er net als 
thuis leuke en minder leuke dingen, 
zijn er dingen waar ze tegenaan 
lopen of die overwonnen moeten 
worden. Ook deze week zijn er dingen 
overwonnen door kinderen! 
Een aantal die gingen met heimwee, 
die toch de hele week volgemaakt 
hebben, kinderen met hoogtevrees… 
die uren in de bomen op een grote 
hoogte geklommen hebben… meiden 
die gezellig samen make uppen… die 
van te voren riepen … dat ga ik nooit 
doen, allemaal hebben we deze week 
wat geleerd of overwonnen met elkaar. 
Door samen mooie herinneringen te 
maken, kijken de kinderen over een 
aantal jaar hopelijk met veel plezier en 
trots terug kijken naar hun 
schoolverlaterskamp op de Trudo.  

 

Ik ben erg benieuwd wat ze nog in 
petto hebben voor de bonte avond, 
maar met de informatie die ik al heb, 
denk ik dat het een TOP afsluiting gaat 
worden. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
wemmen was leuk! Zat alleen 

vast in een glijbaan ): Het fietsen was 
KAK! Ik ga nooit zo veel fietsen het 
begon ook te regenen ): 
Febe 
 

 
 
Toen we vanochtend wakker werden 
hebben we ontbeten daarna hebben we 
1,5 uur gefietst naar kempervennen 
daar hebben we frietjes gegeten en 
weer lekker gezwommen na het 
zwemmen hebben we gedoucht en 
terug gefietst naar kamp we hebben als 
avond eten pannekoeken gegeten 
we hebben zometeen bonte avond dit 
was de dag. 
Sam 
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Hey, vandaag stonden we om 8.00 op 
toen hebben we ons klaargemaakt voor 
het ontbijt. Om 10.00 uur vertrokken 
we naar het zwembad en we hebben er 
2 uur op gefietst, want we waren 
omgefietst. 
Toen we waren aangekomen hebben 
we gezwommen en daar friet gegeten 
en toen nog gezwommen toen fietste 
we terug, maar het ging opgegevement 
regenen op het einde heel hard we 
waren zeik nat. We hadden daarna ons 
omgekleed en pannenkoeken gegeten, 
maar daarna had ik heel veel buikpijn 
toen ben ik op bed gaan liggen 
gelukkig ging het snel weer over We 
hebben dalijk bonte avond en daarna 
gaan we naar bed en morgen gaan we 
alweer naar huis. 
Tess 
 

 
 
Ik wert wakker om 7.15 en om 7.30 uit 
bed om 8.30 ombijten na het eten op de 
fiets en naar het zwembad fietsen en 
we waren verkeert gefietst rond 11.30 
kwam we aan bij het zwembad en om 
13.00 friet eten bij het zwemmen rond 
16.00 fietste we weer trug naar kamp 
en we aten pannen koeken na het eten 
oefen voor bonte avond om 21.00 uur 
bonte avond en dan naar bed. 
Thomas 
 

 
 
Hey, vandaag zijn we naar centerparacs 
geweest en dat was heel leuk. We 
gingen met de hele klas van de 
wildwaterblijbaan en de groene 
glijbaan. Dat was wel chaos maarja 
was leuk en heb veel blauwe plekken 
en we kregen op onzo kop door iemand 

die daar werkte omdat we met z’n allen 
van de glijbaan af gingen. Ik ben ook 
van de blauwe glijbaan afgeweest dat is 
een loopingglijbaan. Je staat dan is een 
kapsule en dan gaat de grond oppeens 
onder je weg en dan krijg je een 
hardverzakking. 
Daarna gingen we naar huis en ging het 
kei hard regenen. Ik was helemaal 
doorweekt en had honger. 
Toen gingen we pannenkoeken eten ik 
had een beetje buikpijn van de 
pannenkoeken maar dat zakte nog wel 
ik ga me zo klaarmaken voor de bonte 
avond. Doei!! (: 
Vieveke 
 

 
 
We worden vandaag weer wakker 
gemaakt door juf Tamare met de 
muziek box, we hebben ontbeten 
&amp; we moesten we snel weer weg 
van de kamplocatie naar kempervennen 
(centerpark’s) het was in mijn belang 
heeeel lang fietsen iedereen was blij 
dat weer waren. Bij centerparks was 
het heel gezellig. 
Pleun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hey, om 8 uur gingen we opstaan en 
ontbijten daarna gingen we naar 
centerparks dat was eng. 1,5 uur 
fietsen. Daar hebben we super gezellig 
gezwommen. Toen moesten we 
terug…… dat ging niet zo goed… Het 
regende super hard en er waren veel 
valpartijen. Toen we terug waren ging 
iedereen even schone kleren aandoen. 
Daarna gingen we pannekoeken eten 
die waren heel lekker en zo meteen 
hebben we bonte Avond. Dan is het 
alweer bijna klaar. 
Charlotte 
 

 
 
We moesten erg opschieten met naar 
center parcs kempervennen gaan. Na 
een aantal omleidingen waren we 
eindelijk aangekomen op de 
bestemming. De glijbanen en 
wildwaterbaan waren heel leuk. 
Ik ben van alle glijbanen gegaan ookal 
durfde ik eerst niet van de blauwe hele 
snelle. De terugrit was stukke minder 
leuk dan de heenrit, aangezien het heel 
hard begon te regenen. Hard genoeg 
om er last van te hebben maar zacht 
genoeg om te blijven fietsen. Eenmaal 
aangekomen roken we het heerlijke 
pannenkoekenbeslag al. Na drie 
lekkere pannenkoeken gegeten te 
hebben, hadden we de tijd om te 
oefenen voor de bonte avond. Nadat ik 
dit heb geschreven is de bonte avond. 
Anna 
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Weersverwachting 
voor vrijdag 01 juli 
 
 

      
   
 21º C 

 

    
ZW 3 

 

 
Wist je dat? 
 
- Juf Maike om 01.30 uur nog een app 
gedownload heeft….. 
- Ze de route naar de Kempervennen 
nog nooit gefietst heeft 
- Deze fietstocht uiteindelijk iets langer 
was dan de app aangaf 
- We diverse omleidingen 
tegenkwamen 
- Soms de aanwijzingen van de 
navigatie niet helemaal begrepen en 
dan een afslag voorbij waren 
- We met z’n allen van de 
wildwaterbaan gegaan zijn… 
 

 
 
- Dit bij de groene glijbaan ook graag 
wilden doen… 
- De badmeester het hier niet helemaal 
mee eens was 
- ook de juffen en de kookploeg niet 
- de vrije val glijbaan door diverse 
kinderen getest is… 
- Juf Janneke de waardevolle spullen 
bewaakt heeft vandaag 
- Febe gered moest worden, omdat ze 
niet door de looping kwam 
- Leen hetzelfde probleem had 
- Zij zichzelf nog net vooruit kon 
duwen om erdoor te komen 
- Bij haar alleen de lampen en alarmen 
afgingen… 
- Maar ze zichzelf kon redden 
- Jelisa deze looping wel 8x 
doorgegaan is 
- De glijbanen en wildwaterbaan wel 
hun sporen achtergelaten hebben 
- Er hier en daar een blauwe plek 
veroorzaakt is 

- Juf Angeniet een platte band had toen 
we weer naar huis gingen 
- Ze nu met de auto mocht 
- De fiets inmiddels bij de fietsenmaker 
staat 
- We op de terug weg van het 
zwemmen een beetje tegenwind 
hadden 
 

 
 
- En het laatste stuk…. echt Nederlands 
regenweer 
- Wij niet van suiker zijn 
- We zijn blijven lachen 
- Pleun in de regen heel hard kan 
fietsen 
- Op de boerderij weer lekker warme 
kleren aangetrokken hebben 
- Juf Angeniet vandaag de kookploeg 
geholpen heeft 
 

 
 
- Zij alle pannenkoeken gebakken heeft 
- Er weer goed gegeten is vandaag 
 

 
 

 
 
- Ze dit weekend in huize van Oorschot 
Maxime niet veel zullen horen 
- Zij haar stem hier in Hoogeloon laat 
- Finn een blauwe plek heeft op zijn 
hoofd 
 

 
 
- Dit door de muur komt… maar hoe?? 
- In groep 3 verdwenen zijn potloden 
ook al zomaar in de muur 
- De kookstaf voor vrolijke cocktails 
gezorgd heeft op de bonte avond 
 

 
 
- De microfoon van juf Janneke nog 
steeds favoriet is 
- We zo nog gaan genieten van de 
bonte avond 
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Programma vrijdag 
 
07.30 uur Opstaan, plassen, wassen, 

alles inpakken 
8.30 uur Bagage inladen, ontbijten 

en alles opruimen 
10.00 uur Op de fiets naar huis 
12.00 uur  Lunch 
Onze 
aankomsttijd 
zal op 
klasbord 
staan!!! 

Weer terug op school 

 
 

Adres: 
Vakantieboerderij De Putte 
Vessemseweg 34 

5528 CC Hoogeloon 

tel. 0497 681978 
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