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Lieshout - woensdag 31 augustus –  

Gisteren was het waterdag en dat 
hebben de 300 aspirant piraten 
geweten. De dag begon wat vreemd 
toen kapitein Chuck moest 
bekennen dat hij watervrees had. 
En dat voor een piraat! Gelukkig 
lukte het Karel Kraaiennest om 
kapitein Chuck van zijn watervrees 
af te ‘praten’. In de Lieshoutse 
haven aan de Piratenbaai waren 
bijna 20 waterspellen opgesteld. 
Het mooie weer zorgde voor een 
absolute topdag. De piraatjes 
konden buikschuiven, 
snoephappen, zeeslag, bootjes 
varen, vlotten bouwen en nog veel 
meer. Tussen de spellen door 
moesten de kinderen op zoek naar 
kanonnen en naar buskruit. Karel 
Kraaiennest was buiten het terrein 
op zoek naar de verloren spullen. 
Gelukkig hebben de kinderen alle 
kanonnen en het buskruit weer 
gevonden. Maar van Karel was nog 
geen spoor te bekennen toen de 
dag voorbij was. Kapitein Chuck’s 
idee om Karel via  een kanonschot 
te laten weten dat hij moest terug 
keren, ging helaas mis. Deze 
methode gebruikte ze op avonturen 
altijd om alle bemanningsleden te 
informeren dat het tijd was om te 
vertrekken. Omdat het buskruit te 
nat was geworden, lukte het niet 
om een schot af te vuren. Daarop 
besloot de kapitein om zelf maar op 
zoek te gaan naar Karel. Het kon zo 
maar zijn dat hij zich weer in de 
nesten had gewerkt. Dat zou niet 
voor het eerst zijn… 

 

WATERVREES OP WATERDAG? 

Het weer 
Donderdag zal het een stukje minder 
zonnig zijn dan de afgelopen dagen. 
Zou er dan toch storm op komst zijn? 
Er is vandaag maar een kleine kans 
op een verdwaald buitje. De 
maximum temperatuur bedraagt 
24C. Perfect weer om een stukje te 
gaan wandelen! 

Het was een nacht 
die je normaal 

alleen in films ziet! 

Helaas niet in een 
romantische- of 
komediefilm, maar een 
horrorfilm. Schrikken, gillen 
en toch weer door 
wandelen. Gelukkig hebben 
alle overnachters de 
spooktocht weer overleefd. 
Zo’n clown wil je toch niet 
tegen komen in een donker 
bos, midden in de nacht? 



Puntentelling na de 
derde dag 
Ook gisteren hebben de kinderen 
punten kunnen verdienen met de 
verschillende spellen. Bij de 
waterspellen hebben de groepen 
vaak tegen elkaar gestreden om de 
punten te verdienen. Sommige 
groepen zijn duidelijk een stuk 
fanatieker dan andere groepen. 
Maar er is nog niets beslist! 
De stand na woensdag: 
 

Onderbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 1 2350 
2 Groep 6 1950 
3 Groep 7 1700 
3 Groep 8 1700 
5 Groep 2 1600 
5 Groep 5 1600 
7 Groep 4 1400 
8 Groep 3 1200 
 

Middenbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 12 2600 
2 Groep 9 2000 
3 Groep 19 1900 
4 Groep 15 1650 
5 Groep 16 1500 
6 Groep 14 1300 
7 Groep 13 1250 
8 Groep 18 1050 
9 Groep 10 700 
9 Groep 17 700 
11 Groep 20 600 
12 Groep 11 350 
 

Bovenbouw: 
Plaats  Groep Punten 
1 Groep 23 2350 
2 Groep 26 2200 
3 Groep 30 1700 
4 Groep 29 1650 
5 Groep 21 1550 
6 Groep 22 1300 
7 Groep 25 1150 
8 Groep 27 1050 
9 Groep 28 1000 
10 Groep 24 950 
 

Mop van de dag: 
Rood of bruin? 
Kapitein Chuck staat aan het rad van zijn schip 'De Lieshoutse 
Piraten' als de Maaike Mast roept: "Twee vijandelijke schepen in 
zicht!". Kapitein Chuck zegt: "Karel, geef mij mijn rode shirt!". Chuck 
en zijn piraten vechten als leeuwen en winnen. Een week later roept 
Maaike: "Vijf vijandelijke schepen in zicht!". De kapitein zegt: "Karel, 
geef mij mijn rode shirt!". Opnieuw vechten de piraten als leeuwen 
en winnen weer. Dan vraagt kok Cook: "Kapitein, waarom trek je 
altijd een rood shirt aan als we vechten?". Waarop kapitein Chuck 
antwoordt: "Als ik gewond raak tijdens het vechten, ziet niemand 
het bloed en blijft iedereen dapper doorvechten." "Aha, zegt de 
Cook, "nu snap ik het!". Weer een week later roept Maaike Mast: 
"Vijfentwintig vijandelijke schepen in zicht!". Waarop de kapitein 
roept: "Karel, geef mij mijn bruine broek!" 


