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Lieshout - maandag 29 augustus – 
Wat een ochtend en wat een dag 
was het in de Lieshoutse 
piratenhaven! Nadat er zo’n 300 
vrolijke kinderen de haven (en 
tijdelijke thuisbasis van de 
kindervakantieweek) binnen 
gelopen waren, kwamen de 
kinderen in de grote tent meteen 
een vreemdeling tegen. Wie was 
deze vreemdeling en wat kwam hij 
doen? Samen met de havenmeester 
kregen de kinderen te horen dat het 
Kapitein Chuck was. De kapitein 
was na een flinke storm 
aangespoeld in Lieshout. Helaas 
voor de kapitein, en zijn bemanning 
die spoorloos waren, is het schip 
kapot en kunnen ze de tocht over 
de wilde zeeën niet vervolgen. 
Nadat de kinderen aangaven om de 
kapitein te helpen met zijn schip, 
gingen de kinderen aan de slag met 
het bouwen van de hutten. Onder 
het genot van een heerlijk zonnetje 
zijn de kinderen erin geslaagd hele 
mooie hutten te bouwen en 
ondertussen spelletjes te spelen. 
Nadat de middag een heerlijke 
kliederboel geworden was, was het 
laatste woord voor kapitein Chuck. 
De kapitein had het schip de naam 
‘De Lieshoutse Piraten’ gegeven. Hij 
gaf de kinderen complimenten over 
de hutten en vroeg hen morgen 
(vandaag) allemaal weer naar de 
haven te komen. 

Wordt vervolgd… 

 

KAPITEIN CHUCK IN NOOD! 

Het weer 
Ook vandaag weer het weer in de 
krant. Vandaag wordt het een 
heerlijke dag met een maximum 
temperatuur van 24C. Dit weer is 
perfect voor een dag die in het teken 
zal staan van bewegen, gezelligheid 
en groepsgevoel. Het kledingadvies 
voor vandaag bestaat dan ook uit 
sportieve schoenen, een korte broek 
en een T-shirt. 

 
Mop van de dag: 
De piraat met een houten been! 
Twee vrienden komen elkaar na een hele tijd weer tegen. Ze vragen 
hoe het gaat enzo. Maar de ene heeft een houten been, een haak aan 
zijn arm en een glazen oog. Dus wordt er gevraagd hoe hij daaraan 
komt. Zegt ie zal ik je vertellen. Ik ben piraat geworden en toen een 
ander schip ons wou enteren kreeg ik het werpanker in mijn been, 
hup houten been. En die haak dan? We waren een keer aan het 
stoeien met kapmessen toen sloeg iemand mijn hand eraf, hup haak 
aan mijn arm. En dat glazen oog dan? Ik lag een keer te zonnen op het 
dek en toen scheet en meeuw in mijn oog. Maar dan hoef toch niet 
meteen een glazen oog. Ja, dat weet ik maar ik was nog niet gewend 
aan die haak 

 



Puntentelling na de 
eerst dag 
Gisteren hebben alle kinderen hard 
gewerkt om een mooie hut te 
bouwen. Daarnaast hebben ze 
tussendoor allerlei spelletjes 
gespeeld. Maar niet voor niets! 
Hiervoor hebben zij waardevolle 
punten verdiend. De mooiste 
hutten leverden extra punten op. 
De stand na maandag: 
 

Onderbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 7 1000 
2 Groep 1 750 
2 Groep 5 750 
4 Groep 4 500 
5 Groep 6 450 
5 Groep 8 450 
7 Groep 3 350 
8 Groep 2 300 
 

Middenbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 12 1000 
2 Groep 9 750 
3 Groep 15 600 
4 Groep 14 500 
5 Groep 16 450 
5 Groep 19 450 
7 Groep 10 350 
7 Groep 13 350 
9 Groep 20 250 
10 Groep 18 200 
11 Groep 17 150 
12 Groep 11 100 
 

Bovenbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 26 1000 
1 Groep 30 1000 
3 Groep 23 600 
4 Groep 22 500 
5 Groep 24 450 
5 Groep 28 450 
7 Groep 21 350 
8 Groep 27 300 
9 Groep 25 250 
10 Groep 29 200 
 

STORM OP KOMST! 
Ramen en deuren dicht! Aanstaande 
vrijdagnacht zal een van de grootste 
stormen ooit neerstrijken in 
Lieshout. De wind zal deze avond 
snelheden bevatten van zo’n 345 
km/uur. Zorg voor uw eigen 
veiligheid en let deze avond goed op 
je vrienden en vriendinnen. Samen 
hopen we deze avond veilig door te 
komen! Ga niet de weg op als het 
niet noodzakelijk is! 
 


