
 

Zeeverkennerkamp 2022 
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20 juli- 30 juli 

 



 



 

 

 

 

Beste zeeverkenners 

Zijn jullie er helemaal klaar voor? 

Rugzak gepakt? 

Laatste keer gedoucht? 

Dag gezegd tegen de mama en de papa? 

De kleurplaat op de voorkant van dit boekje ingekleurd? 

5 keer ja? Dan ben je zeker klaar voor dit epic boeren kamp! 

Vergeet dit boekje niet mee te nemen want het kan zeker van pas 

komen! (Ook de ingekleurde kleurplaat)  

Aangezien het de eerste dag is, weten jullie wat je te doen staat. Wat 

jullie niet weten, is wat je met die ingekleurde kleurplaat kan doen. Dat 

ontdek je in de woordzoeker hieronder       Let op! Enkel als hij heel 

mooi is ingekleurd! 

 

Woensdag 20 juli  

Spelen op de 

kinderboerderij 



 

 

 

 

 

 

De tweede dag van het kamp is al aangebroken. Hopelijk viel jullie eerste dag in de 

tent goed mee en zijn jullie helemaal fris en fruitig opgestaan. Deze dag is zoals altijd 

weer lekker vol volgepland.  

In de voormiddag gaan we onze hersenen en handen trainen om ons in de namiddag 

als echte boeren vol te smijten op het werk op het veld. In de avond gaan we rustig 

of mega wild afsluiten, hoe hangt van jullie zelf af.  

Om die hersenen alvast te trainen, kunnen jullie deze sudoku invullen. Gebruik jullie 

boerenverstand      . 

  

 

Donderdag 21 juli  

Opleiding tot echte 

boer 



 

 

 

 

 

 

Vandaag gaan we nog eens zeilen, joepie!!!  

dix-huit    Dezoito. 

十八 

Osamnaest. 

Osmnáct. 

atten.       

  Osamnaest 

ر الثامنة عش   

 Dekok    Achtzehn    

   Átján      עשרהر שמונה   

अठारह                                           Ocht déag  

 

Diciotto                              Tmintax   mười tám 

   Atten  

Osiemnaście  

Восемнадцать  

Siddeed iyo toban  

Kumi na nane  

สบิแปด  

On sekiz                                        

Vrijdag 22 juli 

Veldvoorbereiding  



 

Vandaag komen jullie liefste mamaatjes en papaatjes op bezoek op de kampplaats. 

We zullen samen met hen de wilde Nederlandse wateren gaan verkennen nadat 

jullie samen hebben kunnen eten en hebben kunnen vertellen hoe leuk het jullie wel 

niet hebben gehad.  

Voor de activiteit in de avond hoop ik dat jullie genoeg suikers hebben gekregen en 

goed gestretcht hebben de vorige dagen, want de spiertjes gaan soepel moeten zijn. 

Zoals Samson het zou zeggen “ik wil ’s avonds ook zo ochtendgymnastiek”. 

Hieronder hebben jullie ook nog een prachtige tekening die jullie mee kunnen geven 

met jullie mama en papa om op de koelkast te plakken. 

Zaterdag 23 juli 

Beren  



 

 

Na een leuke bezoekdag gaan we de weide wereld 

verkennen. We laten de velden en ons koeien achter 

ons en gaan met onze trekker op pad naar Den Haag 

protesteren voor een betere melkprijs. Maar onderweg 

zullen jullie de nodige obstakels moeten overwinnen. 

We klimmen over dijken en zwemmen over wilde 

wateren zodat we veilig en compleet geraken waar we 

moeten zijn. We moeten wel zien dat we genoeg 

brandstof vinden om te overleven tijdens deze trip. 

Kleur dit zeker in zodat we ze kunnen ophangen op de 

plek waar we moeten zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 24 juli  

Protesteren 



 

Afgepeigerd en uitgemolken keren we terug om die 

loeiende koeien te verlossen van hun bijna 

ontploffende uiers. Kennen jullie de juiste technieken 

nog wel hoe de spenen moeten gehanteerd  worden 

zodat de melk schuimend in de emmer beland. 

Misschien  moeten we deze technieken toch maar eens 

gaan opfrissen voordat de melk in het rond vliegt. 

 

De juiste techniek kan je ook vinden in de volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_yeSeX7GqLs  

 

 

 

 

Maandag 25 juli  

Zaaien en melken 

https://www.youtube.com/watch?v=_yeSeX7GqLs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oei zijn we echt al over de helft? Ja hoor, heel zeker!!! Het wordt 

vandaag een pittige dag dus train je hersencellen alvast voor het 

eerste deel: 

  

Daarna voorzien we iets sportiever, althans voor enkele onder jullie. 

Muhahahaha.  

◼ ◼ ◼ ⬧⧫⬧

 ⧫   

Weten jullie al wat we vandaag gaan doen?  Ik al wel ;)  

Los dit kruiswoordraadsel op en wie weet worden er al enkele tips 

prijsgegeven! Succes!! 

 

Dinsdag 26 juli  

Vogels verjagen 



 

 

 

 

 

Ze smurften smurf je van smurfen, 

je smurf een keer met ons mee. 

Ik smurf nog niets van dat smurfen, 

maar smurf natuurlijk niet nee. 

Weldra smurf ik voor het eerst aan dek, 

gesmurft in alle touwen tot aan mijn nek. 

Ik smurf nog niets van dat smurfen, 

ik smurf volkomen voor smurf. 

 

Smurf je voor het eerst dan smurf je een smurf 

smurf het je niet aan smurf door want later 

smurf je des te meer 

van wind en van water 

van wind en van water 

van water en wind. 

 

We smurften weg van de steiger, 

het avontuurtje smurfte 

ik smurf een roeier, een reiger, 

en smurf zo fijn in de zon. 

Tien minuten later smurfte ik overboord, 

want ik smurfte nog nooit van overstag gesmurft. 

Ik smurfte nog niets van dat smurfen, 

Alweer een foutje gesmurft. 

 

 

  

Boerensmurf probeert de andere smurfen te vertellen wat hij vandaag heeft gesmurft. 

Kan jij hem verstaan?  

 

 

Woensdag 27 juli  

Oogsten 



 

 

 

 

 

Beste boeren en boerinnen 

 

Vandaag staat er een heel drukke dag 

voor de deur. Jullie zullen heel wat 

werk moeten verrichten. Al het maïs 

dat op jullie velden heeft staan 

groeien afgelopen periode, moet 

vandaag worden gekapt, gewassen 

en worden gesorteerd. Dit is niet 

niks, maar wel noodzakelijk.  

 

 

Op het einde van deze dag zal ook al deze 

maïs en andere groenten ook nog 

verkocht moeten worden aan grote 

handelaars. Dit is een heel karweitje, 

want vaak worden jullie toch wel 

uitgebuit en onderbetaald. Het is 

belangrijk dat je als boer al je goederen 

verkocht krijgt, want het boerenleven is 

niet simpel als je dan ook nog eens geen 

geld hebt.  

 

Niet getreurd, als dit alles vandaag achter de rug is, kunnen de boeren en 

boerinnen terug wat genieten van het boerenleventje.  

 

Donderdag 28 juli 

Verkoop  



 

 

 

 

 

De laatste volledige dag van het 

teeltseizoen is aangekomen. Dit wil 

zeggen dat vandaag alles, maar dan 

ook alles op orde zal moeten 

worden gebracht om het komende 

jaar terug met een schone lei te 

beginnen.ر Wantر zegر nuر eerlijk…ر

niemand wil in een zwijnenstal 

werken :p. dus alle machines en tractoren zullen vandaag worden gekuist en in 

de loods worden gezet.  

 

 

Om dit allemaal spik en span proper te krijgen 

zal er hulp nodig zijn van de volledige groep. 

Wat maakt ons sterk? TEAM WERK! Zonder 

teamwerk geen dreamwerk, duuhh. Jullie 

zullenرdusرmetرz’nرalleرdeرlaatsteرloodjesرleggen,ر

maar wij zijn er zeker van dat jullie, de ultieme 

boer/boerin, dit kunnen. 

 

Het einde van het teeltseizoen moet en zal ook worden gevierd met een 

aftermaïs-party! Nu kan de drukke boer eindelijk echt volledige rust nemen tot 

aan het nieuwe seizoen.  

 

 

Vrijdag 29 juli  

Afsluiten van het 

teeltseizoen 



 

 

 

 

 

Vandaag is het de laatste dag van jullie boerencarrière. Jullie gaan namelijk na 

vandaag op pensioen gaan en dat is DIK VERDIEND! Jullie hebben afgelopen 

dagen, mega hard gewerkt als boer en de laatste loodjes wogen zwaar, maar 

jullie hebben uiteindelijk toch de eindstreep gehaald.  

Helaas betekent dit ook dat het de laatste dag is van kamp. Wij hopen als 

leiding dat jullie er kei hard van genoten hebben, maar daar twijfelen we niet 

aan. 

 

 

GENIET NOG VAN HET LAATSTE VLEUGJE KAMP!        

 

Zaterdag 30 juli  

Het boerenpensioen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


