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MET VLAG EN WIMPEL GESLAAGD!
Lieshout - vrijdag 2 september De 300 kakelverse Lieshoutse
piraten waren voor hun deel van
de afspraak met vlag en wimpel
geslaagd. Samen met Kapitein
Chuck en Karel Kraaiennest
hadden ze een prachtige vlag
gemaakt. Een hele grote vlag,
met daarop alle namen van de
kinderen. De twee andere
doelen van de dag waren om
een roer te vinden en natuurlijk
om Maaike Mast terug te
vinden. Nadat de vlag klaar was
en de kinderen allemaal waren
vertrokken richting de
frietouders, zijn kapitein Chuck,
kok Cook en Karel Kraaiennest
op zoek gegaan. Net voordat
alle kinderen weer terug waren
van het eten van de goudgele
frietjes, vonden ze Maaike Mast
terug in het centrum van
Lieshout. Zij had de speurtocht
al ingezet om de andere drie
piraten te vinden en ze was
duidelijk op het goede spoor.
Wat waren de piraten blij om
weer compleet te zijn. Ze
dansten en juichten
minutenlang op het podium.
Maar, wat ze helemaal vergeten
waren, was om nog op zoek te
gaan naar het roer. En zonder
roer, ging het nooit lukken om
de zware zomerstorm te
trotseren. Karel en Maaike
zouden samen op zoek gaan
naar het roer. Desnoods zouden
ze er eentje gaan kopen in een
scheepswinkel. Kok Cook en
kapitein Chuck zouden zorgen
dat het schip klaar zou staan om

te vertrekken. Om 19:00 uur
zouden ze allemaal weer bij
elkaar komen, ook de kinderen.
Dan zouden ze er een feestje van
maken voordat ze het ruime sop
weer zouden bevaren. Maar
helaas waren Maaike en Karel om
19:00 uur nog nergens te
bekennen. Een kwartier laten ook
nog steeds niet. Waar bleven ze
toch? Eindelijk kwamen ze
aankakken met een heel raar roer.
Ze hadden op de parkeerplaats bij
de haven een heleboel fietsen
zien staan. Omdat er in de wijde
omgeving geen scheepswinkels te
vinden was, besloten ze om een
voorwiel van een van de fietsen te
'lenen'. Wat natuurlijk al te
verwachten was, lukte het
helemaal niet om het voorwiel als
roer te gebruiken. Nu werd de tijd
wel heel kort. De kok en de
kapitein besloten om maar eens
bij de HEVU te gaan kijken, daar
hebben ze echt alles. Maar toen

zij net weg waren, vond Karel
Kraaiennest het oude roer vlakbij
de boot. Dat lag er dus al de hele
tijd, maar niemand had het
gezien. Het lag verstopt onder
allerlei andere spullen die ze voor
het schip nodig hadden. Door
heel hard te schreeuwen keerden
de kok en de kapitein terug naar
de haven. Snel konden ze het
oude roer weer bevestigen en
waren ze klaar voor de storm.
Maar voordat ze de zee op wilde
gaan, moesten ze eerst maar eens
een mooi feestje vieren. De
kinderen verzorgden meer dan 20
optredens voor de piraten en de
toegestroomde ouders en
broertjes. Het werd een hele
gezellige avond! Nadat alle
kinderen naar bed gingen, vertrok
het schip 'De Lieshoutse Piraten'
richting de open zee om de storm
op te zoeken. Hopelijk horen we
nog eens van deze piraten hoe ze
deze superstorm beleefd hebben.

Eindstand
Voordat de kinderen op bezoek
gingen bij de frietouders zijn de
kinderen aan het knutselen
geweest voor een bedankje. Hele
leuke en originele ontwerpen
kwamen bij de jury voorbij. Vooral
dit onderdeel bepaalde het
puntenaantal voor de vrijdag. Zie
hieronder de eindstand.

Meer foto’s van kindervakantieweek Lieshout?
Kijk dan op www.kvwlieshout.nl!

Onderbouw:
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

Groep
Groep 1
Groep 2
Groep 6
Groep 8
Groep 4
Groep 7
Groep 5
Groep 3

Punten
3650
3350
3300
3100
2700
2600
2550
2400

Middenbouw:
Plaats
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12

Groep
Groep 12
Groep 9
Groep 15
Groep 19
Groep 16
Groep 13
Groep 14
Groep 10
Groep 18
Groep 17
Groep 11
Groep 20

Punten
4350
3150
2850
2550
2550
2100
2000
1800
1700
1550
1500
1350

Bovenbouw:
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10

Groep
Groep 23
Groep 22
Groep 26
Groep 25
Groep 30
Groep 27
Groep 29
Groep 21
Groep 24
Groep 28

Punten
4100
3300
3150
2600
2550
2500
2450
2450
1850
1550

Mop van de dag:

Het weer

Kipfilet

De storm die al dagen onze kant op
komt, lijkt toch wat af te buigen
voordat hij de Lieshoutse haven zou
bereiken. De storm zal op zee enorm
krachtig zijn. Aan het land wordt er
weinig schade verwacht. Een enkele
bui zal er hier en daar kunnen vallen.

Kok Cook is een kipfilet aan
het maken. Hij plukt de veren
van de kip en stopt hem in een
pan met water. Hij vergeet
echter het vuur aan te steken.
Na een kwartier komt de kip
naar Cook toe en zegt: "of je
doet het vuur aan of je geeft
mij mijn veren terug ,ik krijg
kippenvel van de kou."

