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Bevers 

Sterre Maartje van de Water 06-30737726 
Bas Siward de Vries 06-19537628 

Rebbel Lotte Hamerslag 06-43980070 
E-mail bevers@scoutingflg.nl 

  
Welpen 

Akela Zoë Melief 06-29210366 
Hathi Joost Mul 06-50123089 

Jacala Casper Melief  

Ikki Britt de Jong  
E-mail welpen@scoutingflg.nl 

 
Scouts 

Martijn Martijn Heuchemer  06-14725780 
Kevin Kevin Ringlever 06-53859060 

Edwin Edwin van de Leur 06-51552924 
Monique Monique Heuchemer 06-27005602 

Joyce Joyce de Keizer 06-42625701 

E-mail scouts@scoutingflg.nl 
 

Explorers 
Marcel Marcel Kieboom 06-55175776 

Mathieu Mathieu Verkade 06-24869319 
E-mail  explorers@scoutingflg.nl 

 
Stam 

Adviseur Eric Brouwer 06-14444447  

Voorzitter Naomi van der Zwet 06-15544336 
E-mail  stam@scoutingflg.nl 

 

Troephuis 

Lange Haven 11 
3111 CA Schiedam 

010-4267048 
 

IBAN: NL34 INGB 0000772595 

t.n.v. st. scouting Franciscus-
Lodewijkgroep te Schiedam. 

E-mail: info@scoutingflg.nl 
Internet: www.scoutingflg.nl 

Twitter: @GroeneBladFLG 

 
 
Colofon 

Het groene blad is een uitgave van Scouting 

Franciscus Lodewijkgroep uit Schiedam. 
Foto’s : Gemaakt door diverse leidinggevende 

en/of ouders, allemaal binnen onze groep.  
Illustraties: Scouting NL. 

Advertentie : Ook interesse om te adverteren? 
We zoeken nog 2 reclames om alle kosten te 

drukken ! Mail naar groeneblad@scoutingflg.nl 

 
Boomstam 
Contactpersoon Annemieke Jansen 06-20136296 

 

Bestuur 
Voorzitter [open]    bestuur@scoutingflg.nl 

Secretaris Joost Jansen 06-24968933 
Materiaal Martijn Heuchemer 06-14725780 

Groepsbegeleider Eric Brouwer 06-14444447 
Lid  Joost Mul 06-50123089 

 
Stichtingsbestuur 

Voorzitter Rob Ouwendijk 06-22968839 

Penningmeester Peter Olsthoorn 06-44346688 

Secretaris Joost Jansen 06-24968933 

Lid Jan Lentjes 010-4265246 

Lid Arnold Jansen 010-4268106 

Lid  Theo Engering  06-52397025 

 

Redactie 
Maartje van de Water  06-30737726 

Joost Mul    06-50123089 
groeneblad@scoutingflg.nl 

 
Webmaster 

webmaster@scoutingflg.nl

http://www.scoutingflg.nl/
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Wauw, wat hebben we allemaal weer geweldige 
avonturen beleefd op kamp! 
 
En omdat het groepskamp was, zijn er ook veel spellen 
samen gedaan met andere onderdelen, dat maakt het extra leuk! 
Zoals de sportdag, een aantal avondspellen en natuurlijk Captain’s dinner. En dan 
hebben we het nog niet eens over de erfenis kist gehad, waar iedereen voor nodig was. 
 
Het zijn weer lekker lange leesverhalen geworden, met zo nu en dan een overlappende 
tekst, die elders beter wordt uitgelegd. 
Oftewel; je moet echt alles lezen om het verhaal compleet te maken! ;-) 
 
Veel plezier en tot ziens bij de seizoensopening! 
Groetjes Joost en Maartje 
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Zaterdag 

We vertrokken op zaterdag 14 juli vol goede 

moed met de bus richting Hoogerheide. Na 
een klein uurtje in de bus te hebben gezeten 

arriveerde we in Hoogerheide. 

 

We kwamen aan op het terrein en daar was de 
vrachtwagen al uitgeladen en kon het 

opbouwen beginnen, maar eerst vulde we 
onze magen met onze meegenomen LuPa's.  

Na de lunch werden de tenten opgezet en de 

keukens opgebouwd. Het was erg warm maar 
dat mocht de pret niet drukken. Na nog even 

rustig kunnen chillen was het avondeten klaar 
en aten we met zijn allen lekker door Patrick 

zelfgemaakte soep met brood en smeersel. 
Later op de avond werd het kamp officieel 

geopend. De notaris kwam langs met een 

opdracht voor ons om een code te kunnen 
kraken van de kist. Het spel wat we deze 

avond gespeeld werd was een versie op het 
dierengeluiden spel maar dan met voorwerpen 

die de ontdekkingsreiziger had kunnen 

gebruiken in zijn avonturen. 
We hebben erna met de scouts nog een potje 

sluipie-sluip gespeeld. Toen werd het tijd om 
naar bed te gaan en was de eerste dag van 

het kamp alweer voorbij 
 

Zondag 

Was er weer een nieuwe dag, we zijn om 8 uur 
opgestaan en zijn om 9 uur gaan ontbijten. 

Na het ontbijt hebben het spel levensweg 
gespeeld waarbij de scouts zich konden 

inleven in vragen over onder andere baby’s, 

kleuters, pubers, ouderen en fantasie. Het spel 
werd ook nog grappig door leuke doe 

opdrachten zoals een luier bij 1 van je 
teamgenoten omdoen of maak een fruithapje. 

Verder kregen we een blokkenpuzzel waar een 

code uit kon komen om een slot te kraken op 
de kist. 

Na de lunch hebben we een handelsspel 

gespeeld waarbij het de bedoeling was om 
straten, dorpen, steden en industrieën te 

kopen door middel van grondstoffen. Na de 
spelen was er nog even lekker tijd om te 

chillen op een Seat Sack of hangmat, om 

daarna aan het avondeten te beginnen. We 
aten deze avond bloemkool en broccoli met 

hamburgers en aardappels. Lekker!  
Na het eten werd de afwas gedaan en was er 

nog ruimte voor een gezamenlijk avondspel. 
Het spel had te maken met waar de 

wereldreiziger geweest was en in ieder land 

grondstoffen had verzameld en je moest 
zorgen dat je van ieder werelddeel een kaart 

had om een kwartet van grondstoffen te 
vormen. Een soort handelsspel, maar dan 

meer met steel-elementen. Daarna was het 

alweer lekker laat en tijd om de slaapzakken 
op te zoeken… Slaap lekker! 

 
Maandag  

Op maandag stond de dag centraal een 
loophike. De scouts werden op een punt 

afgezet en moesten via allerlei verschillende 

routetechnieken teruglopen naar het 
kampgebouw. Op de tocht waren ook een 

aantal posten waaronder, op een uitkijktoren, 

morse seinen en een cryptex oplossen waar 
een code zat om de kist te kunnen openen. 

Ook was er een lunchpost waar onze 
fourageur met boomstam wentelteefjes voor 

ons ging bakken. Maar vanwege de droogte 
kwam de Belgische politie omdat ze midden in 

een gortdroog bos aan het koken waren en dat 

ze wel heel erg dom bezig waren. Verder 
waren de groepjes ook nog aardig verdwaald 

maar uiteindelijk was iedereen weer terug op 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

het terrein waar heerlijk Chicken Tonight 

gekookt kon worden. ‘s Avonds hebben we 
gedoucht en kaarten geschreven naar onze 

vrienden, ouders, opa’s en oma’s waarna we 

lekker in onze slaapzakken doken. 
 

Dinsdag  
Zijn we weer lekker opgestaan, hebben 

ontbeten, en was er na het corvee weer tijd 

voor een gezamenlijk spel met alle onderdelen 
om codes te verzamelen. We hebben het spel 

gespeeld: de sleutel tot succes. Er waren een 
groot aantal posten en daar moesten we 

allerlei dingen doen, zoals kleurplaat met zijn 
allen in kleuren, dasring maken en nog veel 

meer. Na de lunch hebben we een primitieve 

dag gehouden met diverse workshops zoals 
wat voor soorten vuurtjes zijn er, houtbakken 

en piramide vuurtje maken. We deden dit in 2 
rondes zodat iedereen 2 workshops kon 

volgen. Maar bij de tweede ronde was Tobias 

aan het hakken maar zat met zijn bijl in plaats 
van in het hout in zijn voet. We zijn er mee 

naar de huisartsenpost geweest en leverde 
hem 4 hechtingen op. Nadat iedereen weer 

terug was werd het tijd voor het avondeten. 
We aten soep en broodje hamburger. Deze 

burgers waren gemaakt in een zelfgemaakte 

oven van een kartonnen doos en 
aluminiumfolie. 

We hebben heerlijk gegeten en ‘s avonds nog 
een avondspel gedaan, zijnde levend 

Mastermind. Daarna tandenpoetsen en naar 

bed.  

 
Woensdag  

Op deze dag zijn we alweer op de helft van dit 

kamp. De tijd gaat snel als het gezellig is… In 
de ochtend zijn we gaan winkelen in 

Hoogerheide en waren ze allemaal op zoek 

naar een Turk om een 

Turkse pizza te scoren, maar 
die was er niet, helaas… Dus doken ze 

allemaal de jumbo in om wat lekkernijen aan 

te schaffen. 
Na het winkelen zijn we naar het buiten 

zwembad gegaan en hebben we heerlijk 
gezwommen en nog even via Skype gesproken 

met Youri aan de andere kant van de wereld. 

Daarna zijn we weer richting Jumbo gegaan. 

Want ze mochten vandaag zelf kiezen wat ze 
gingen eten. Het ergste was dat de leiders 

gewoon 2x zoveel uitgegeven hadden dan is 
toegestaan. Foei, Monique! 

’s Avonds hebben we nog een quiz gedaan.  

 
Donderdag  

Was de dag van de sportdag die georganiseerd 
werd door de boomstam. Alle speltakken 

werden verdeeld in groepje, inclusief de 
leiders, dus was het de bedoeling dat we 

allemaal actief bezig zouden zijn. We hadden 

een hindernisbaan met groene zeep, 
hoogspringen en verspringen, sleutelhangen, 

ruiken, speerwerpen, een actief spel “steen, 
papier en schaar”, touwtrekken en hardlopen. 

Kortom een hele actieve dag vol sportiviteit. ‘s 

Avond werden de prijswinnaars 
bekendgemaakt en is Mila 3e geworden, Jona 

2e, en de grote winnaar was Mathis als 1e. 
Gefeliciteerd. 

We hebben daarna nog een killerclown sluipie-
sluip gespeeld en daar moesten ook nog 

steentjes gesmokkeld worden. Op die steentjes 

stond met een UV-lamp een getal uit 
geschreven wat ook weer een code was voor 

de kist  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 

De laatste volledige kampdag brak aan en 

daarin stond de rietsuiker centraal met daarin 
vele posten die afgefietst moesten worden. Op 

een post was het de bedoeling dat ze een 
blokkenpuzzel maakten waar weer een code 

uitkwam voor de kist, op een andere post 

moest een estafette afgelegd worden met 
mutsen, sjaals en handschoenen. Op een 

andere post de pinguïndans. Op de lunchpost 
moest 1 groepje samen verder omdat 1 

iemand een lekke band heeft gekregen en niet 
verder kon, maar gelukkig zijn alle groepjes 

voor het captains dinner begon weer terug op 

het terrein en kon de afsluiting beginnen. De 
boomstam hadden allerlei lekkers gemaakt en 

je kon er zelf langs lopen en eten waar je zin 
in had. En gelijk konden we de kist gaan 

openmaken. Daar zaten nog kleine kistjes in 

die gekraakt moesten worden met een code. 
Toen de kistjes open gingen, zaten er allemaal 

vingerlampjes en badges als aandenken aan 

het kamp en bij de boomstam een nieuwe 
groepsvlag. Daarna zochten we onze bedjes 

weer op. 
 

Zaterdag 

De dag dat alles weer ingepakt moest worden 
en we weer op weg gingen naar huis. Ik hoop 

dat iedereen op het zo’n leuk kamp terugkijkt 
als wij hebben gedaan. 

 
Groetjes van de Scouts staf! 

 

 
 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Voor meer 

informatie of voor 

inschrijvingen: 

goh@scoutingflg.nl 

Nog maar twee maanden: 

3 & 4 november is hij er weer! 

 

www.scoutingflg.nl/agenda/goh-2018 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste Lezers, 

 

Ook de boomstam was er natuurlijk bij op 
groepskamp. Zaterdag gingen we al vroeg op 

weg naar Hoogerheide. Na het uitladen van de 
vrachtwagen konden we ons domein voor deze 

week gaan inrichten… de enorme keuken in 

het kampgebouw. De boomstam was er tijdens 
groepskamp verantwoordelijk voor dat 

niemand omkwam van de honger. Daarnaast 
was er een onuitputtelijke bron van afwas en 

hielpen we waar nodig. 
Een deel van ons ging onze tenten opzetten, 

een aantal deden boodschappen en we hielpen 

de scouts met het pionieren van de keukens. ’s 
Avonds stond er soep met broodjes knakworst 

op het menu. Dat ging er overal goed in. Na 
het eten kwam de notaris langs voor de uitleg 

van de erfenis en deden we met z’n allen een 

leuk bosspel. 

 

Op zondagochtend bedachten we dat het wel 

leuk was om een groene zeep glijbaan te 
bouwen, op het doel van het voetbalveld (het 

is toch te warm om te voetballen). En zo 
geschiedde. 

Na de lunch gingen we op pad voor een 
wandeling met 8 geocaches. Het was een 

wandeling langs allemaal punten die te maken 

hadden met kinderliedjes. Natuurlijk werd er 
onderweg uit volle borst gezongen, de vogels 

schrokken ervan. Na de wandeling deden we 
de glijbaantest. Cora, Annemieke en Rob testte 

hem uitvoerig en na veel glijders werd hij 

goedgekeurd. We moesten er wel een extra 
zeil bij leggen, want hij doet het zo goed dat je 

doorglijd op het gras en dat voelt toch niet zo 
lekker. Cora en Annemieke zaten helemaal 

onder de groene zeep en zijn gelijk maar even 

gaan groene-zeep-worstelen. Moet ook 
gebeuren. 

Na afloop is het echt tijd voor een douche. 
Daarna is het de beurt aan de welpen en de 

scouts om lekker te glijden. Na het avondeten 
staat er ’s avonds weer een gezamenlijk spel 

op het programma. Het is helaas veel te 

droog, dus een kampvuur als afsluiting zit er 
niet in. 

 
Maandag brachten we de scouts weg voor hun 

hike, deden we alle boodschappen en reden 

we daarna door naar de lunchpost van de 
scouts. In het bos zijn Maaike en Patrick al 

druk bezig met het bakken van wentelteefjes. 
Na 2 groepjes jongens komen ook de dames 

langs op de post. Inmiddels lopen ze op 
sokken want hun schoenen dragen ze bij zich… 

maar ze lachen nog steeds en de wentelteefjes 

gaan er goed in. De helft van de boomstam 
gaat alvast terug naar het kampgebouw om de 

sportdag voor te bereiden. De rest blijft nog 
even op de lunchpost en wordt vervolgens 

bijna opgepakt door de politie omdat ze niet 

mogen koken/open vuur houden in het bos… 
’’DAT IS WEL HET DOMSTE WAT JE KAN 

DOEN!’’ krijgen we te horen. Arme Patrick, hij 
heeft de aansteker gebruikt en is degene die 

wordt aangesproken.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gelukkig komt hij uiteindelijk weg met een 

waarschuwing! 
 

Dinsdagochtend is er een leuk gezamenlijk 

postenspel en bemannen we de posten die 
nodig zijn. Na de lunch is het tijd voor ons 5-

jaarlijks-groepskamp-boomstam-midgetgolf-
toernooi. Dit is een heel serieuze wedstrijd die 

zoals de titel laat zien, maar 1 keer in de 5 jaar 

plaats vindt. De strijdlust is groot en er wordt 
vooral veel gejuicht en gelachen wanneer het 

bij de andere spelers níet goed gaat. Rob en 
Patrick zetten in het begin gelijk de toon door 

de eerste hole er in 1 keer in te slaan. Maar de 
rest geeft de moed nog niet op. Uiteindelijk is 

Cora de winnaar, gefeliciteerd met je 5 jaar 

roem!!  
 

Woensdag is het zwemdag voor de welpen en 
de scouts en pannenkoekenbakdag voor ons. 

We kunnen niet allemaal pannenkoeken 

bakken, dus gaat een deel van ons verder met 
de voorbereiding van de sportdag. Zonder kids 

in het gebouw of op het terrein is het wel erg 
stil, maar gelukkig komen na onze lunch de 

bevers al aan. Helaas ben je met het 
pannenkoeken bakken bijna de hele middag 

bezig en vervolgens zijn alle 130 

pannenkoeken binnen een half uur alweer 
opgegeten... tja. 

’s Avonds hebben een aantal scouts, onder 

begeleiding van Rob, tijdens 

de zomerkamp JOTA radiocontact 
gehad met 7 andere scoutinggroepen die 

elders in Nederland op kamp waren. Daarnaast 

zijn er nog vanuit het PA7FL-veldradiostation 
verbindingen gemaakt door heel Europa, o.a. 

met Griekenland, Italië, Oostenrijk, Engeland, 
Ukraine, Portugal en Bulgarije. 

 

Donderdag is de sportdag. Alle kinderen, staf 

en stamleden doen mee. In de ochtend staat 
er op het programma: o.a. hindernisbaan, 

hoog- en verspringen, sleutelhangen, pijl- en 

boogschieten, steen-papier-schaar-parcours en 
wat ruik ik. Na de lunch en een rustuurtje gaat 

iedereen weer enthousiast verder met de 
middagonderdelen: o.a. sleutel heffen, schat 

zoeken, memorie, touwtrekken, speerwerpen, 
krat stapelen e.d. Wanneer alle onderdelen zijn 

gedaan gaat Cora gelijk aan de slag om alle 

scores in te voeren. ’s Avonds is de 
prijsuitreiking. Voor elke leeftijdscategorie zijn 

er medailles en we zijn natuurlijk benieuwd 
wie de winnaars zijn. Onder het genot van 

taart en ijsjes reikt Cora in de kampvuurkuil 

(zonder vuur) alle prijzen uit. Feest! 
Vrijdag is natuurlijk weer het captains dinner. 

Maar op groepskamp is dat een nog grotere 
uitdaging dan normaal, want voor zo veel 

mensen bijzondere gerechten maken… Hmm 
hoe gaan we dat doen? Die avond bedenken 

we alvast wat we willen doen en wie waar kan 

helpen. 
 

Vrijdagochtend beginnen we na het ontbijt 
direct met alle voorbereidingen. De 

boodschappen worden gedaan en we gaan aan 

de slag met het maken van een gezellig plein. 
Gelukkig zijn de welpen en de scouts beide 

een tocht aan het lopen, dus zien ze nog niet 
wat we maken. Na de lunch gaan we beginnen  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
met het maken van de gerechten. Het is na 

een tijdje een gezellige, rumoerige, 

georganiseerde chaos. Iedereen is druk bezig 
met zijn of haar gerecht. En hoe dichterbij de 

opening van het captains dinner komt, hoe 
zenuwachtiger iedereen wordt. Uiteindelijk 

halen we wat stam- en stafleden erbij om ons 

te helpen, anders gaan we het niet redden. 
Buiten is het plein inmiddels gemaakt met in 

het midden natuurlijk de grote kist die 
vanavond opengemaakt moet worden. Omdat 

Franciscus en Lodewijk echte 
ontdekkingsreizigers waren gaan we vanavond 

op ontdekkingsreis in verschillende gebieden. 

Zo kunnen we in Antarctica sneeuwballen, 
frozen fruit en pinguïns eten, in de woestijn 

Sahara zand met dode vliegen, in de jungle 
vindt je bijvoorbeeld gebakken papagaai, 

krokodillen, giraffe nekken en mollige maden, 

en in het bos uilen, bomen en gedroogde 
blaadjes. Ook is er een heuse waterval, hier 

kan je je beker onder houden voor wat te 

drinken. 
 

Na het openen van de kist, is het kamp helaas 

weer bijna voorbij. Zaterdag pakken we de 
spullen in, verzorgen we het ontbijt en maken 

we het gebouw schoon. Nog even wat 
groepsfoto’s en dan komt de bus alweer 

voorrijden. Wij stappen alvast in de auto’s 

zodat we kunnen helpen met het uitladen van 
de vrachtwagen op de lange haven.  

Het was weer een super gezellig en geslaagd 

kamp. Iedereen: ONTZETTEND BEDANKT!!

 
 

Boomstam wist-u-datjes: 
 

Wist u dat… 

… Er ook vliegen op groepskamp waren, op het plafond in onze keuken, alleen hun groep was groter 
… Je je heel goed kan vermaken met het verjagen van de vliegen 

… Je heel veel lol kan hebben met de naam Rob…..voorrob en achterop 
… Dat al die eieren eigenlijk Jumbo eieren waren 

… We klaar zijn met eten wanneer Rob zegt: we zijn klaar! 

… Maartje toch liever Beverleiding is dan Boomstamlid 
… We d‘erop zitten 

… We op maandagavond de enige stortbui in Nederland hebben gehad 
… En de kinderen (en leiding) een regendans deden 

… Onze Antarctica ijsbeer nu in de Graaf Florisstraat woont 

… Er 72 mensen en 1 hond op groepskamp zijn geweest 
… Wentelteefjes bakken in het bos wel het domste is wat je kan doen 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Achter de schermen zijn wij natuurlijk altijd druk bezig met dingen verbeteren. 

Soms zijn het kleine dingetjes, zoals zorgen dat alles opgeruimd is, en soms zijn het grote 
verbeterpunten die we aanpakken. Zo ook tijdens deze zomervakantie. Want dan zijn er normaliter 

geen opkomsten in de meeste lokalen, en ligt een groot gedeelte van de groep dus ’’stil’’. 

 
Nou ja, stil… We zijn allesbehalve stil tijdens zo’n periode, daarom zouden we graag wat punten willen 

aankaarten welke er achter de schermen allemaal aangepakt zijn: 
 

De vloeren 

Als eerste lag er al een tijd een plan in de kast voor het vernieuwen van de vloer van de bevers, de 
welpen, het trappenhuis en de grote zaal. Dit project zou enkele weken duren en kon eigenlijk dus 

niet tijdens normale opkomstweken gedaan worden, maar nu die er tijdelijk niet zijn, was dit een 
mooi moment om het af te stoffen en uit te laten voeren. Hieronder staan de foto’s van het 

welpenlokaal. Benieuwd naar hoe de andere lokalen er uitzien? Kom eens een kijkje nemen! 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

De website 

Uiteraard is het niet alleen fysiek wat we allemaal aan het veranderen zijn, maar ook op de website 
zijn wij (al een tijdje…) druk aan het verbouwen geweest. Hij is nog steeds te bereiken via 

scoutingflg.nl, alleen is de lay-out helemaal veranderd en we proberen er vaker nieuwtjes en 
informatie mee te verspreiden! 

 

Uiteraard zijn dit maar enkele voorbeelden van wat er allemaal gebeurd en natuurlijk kan dit allemaal 
alleen maar gedaan worden door alle hardwerkende vrijwilligers die achter de schermen hun kostbare 

vrije tijd opofferen. Bedankt, allen die hieraan meewerken voor alle inzet die jullie, al jaren, tonen!
 

Mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 
’s Ochtends vertrokken we samen met de 

scouts in de bus richting Hoogerheide. In de 

bus werden veel verhalen over vorige kampen 
uitgewisseld en werd besproken wie er bij wie 

ging horen in een spel wat de kinderen zelf 
bedacht hadden. (Tijdens zomerkamp 2014 is 

dit spel bedacht en dit wordt door de kinderen 

die vaker mee gegaan zijn, telkens opnieuw 
uitgelegd aan de nieuwe kinderen.) 

Toen we eenmaal aankwamen op het gebouw 
mochten de kinderen vrij gaan spelen als ze 

hun bed opgemaakt hadden en hun 
lunchpakketje gegeten hadden. Dit hebben ze 

dus mega snel gedaan zodat ze snel konden 

beginnen.  
Al vrij vlot had iedereen het heel erg warm en 

gingen we wat waterspelletjes doen. We 

speelde `Anne Maria Koekkoek´ en zakdoekje 

leggen met water ballonnen en uiteindelijk 
hielden we ook nog even een water gevecht.  

Nadat we lekker afgekoeld waren begonnen 
we aan de huttenbouwwedstrijd. De hutten 

werden beoordeeld op waterdichtheid en 

originaliteit.  
Na het eten kregen we hoog bezoek. De 

notaris kwam langs en gaf uitleg over de kist. 
Hij vertelde nog een keer hoe het precies zat 

met de erfenis en liet ons de twee kisten zien. 

Om de materiaalkist met de opdrachten open 
te krijgen moesten we eerst laten zien dat we 

een avondspel met de hele groep volgens de 
spelregels konden spelen. De notaris kon zelf 

niet lang blijven dus hij liet Theo (Boomstam 
lid) een eed afleggen. Hij kreeg toen de code 

en hij moest beoordelen of we het goed 

hadden gedaan.  
 

Dit ging gelukkig allemaal helemaal goed en 

we konden dus met een gerust hart gaan 

slapen.  
 

Zondag 

Op zondagochtend werden alle stafleden 
wakker van…. Dit keer niet de kinderen!  Dit 

jaar sliepen alle kinderen uit of lazen nog 
rustig een boekje in bed. Toen we van deze 

verbazing bijgekomen waren en het standaard 

ontbijt en corvee gedaan hadden, deden we de 
scouting versie van Levend Cluedo. Met als 

mysterie: ‘De Betovering op de Jamboree’.  
Door de hitte was iedereen na het spel best 

wel moe. Tijd om te lunchen en een rust uurtje 
te doen. Dat rustuurtje was trouwens totaal 

niet nodig hoor.. volgens de kinderen. Ze 

waren niet moe! Het duurde maar liefs tien 
minuten voor de eerste lagen te slapen. Dit 

was niet eens verplicht, want ze mochten ook 
rustig een boekje lezen.  

In het rustuurtje had de leiding dus mooi tijd 

om het middagprogramma, de watermiddag, 
voor te bereiden. (Lees: Heel veel 

waterballonnen vullen) De stafleden werden 
daarna super positief verrast door een -door 

de boomstam gepionierde-  waterglijbaan die 
we ook mochten gebruiken voor de 

watermiddag. Dit was de vorige avond 

bedacht, maar wij dachten dat het onmogelijk 
was om uit te voeren. Maar het was echt super 

leuk!  
We speelden nog andere spelletjes zoals 

levend zeeslag en de grote waterrace.  

In de avond kregen we weer een opdracht uit 
het boek. We deden weer een spel met de 

hele groep en ieder onderdeel kreeg een rare 
hint. Wij hadden: ‘Het lijkt misschien een rare 

les… maar let op de..’ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na het avondspel gingen we dus puzzelen met 

de hele groep, maar we kwamen er niet uit 
totdat Yanko (Scout) zei dat de getallen 

misschien wel rijmen met de aanwijzing. Wij 

keken dus naar 
de zessen in het 

spel en zagen 
dat daar over 

alle zessen een 

heel lang getal 
uitgeschreven 

was. Dit konden 
we in het donker 

niet meer zo 
goed lezen, dus 

we zouden de 

volgende dag de 
code invoeren..  

 
Maandag 

Maandag was de dag dat we de hele dag met 

het handelsspel bezig zijn geweest. Hiermee 
konden we onze eigen 

ontdekkingsreizigersoutfit bij elkaar sparen.  
Toen we tussendoor weer even wilde afkoelen 

met een waterspelletje hoorde we ineens gegil 
van achter het kampgebouw. Vol schrik renden 

we naar achter en zagen daar Patrick en 

Maaike (Boomstam) vastgebonden zitten. Ze 
waren door twee mannen vastgebonden en zij 

hadden de puzzel mee genomen die we wilde 
oplossen voor de kist. Zouden dit de 

slechteriken geweest zijn waar de notaris ons 

voor gewaarschuwd had? We hebben dus 
maar afgesproken om niet alleen ergens naar 

toe te gaan en goed op te letten of we iets 
zagen wat niet klopte. We liepen ook gelijk 

even en rondje over het terrein om alle 

groepsleden te waarschuwen.  
Ondanks deze vreemde en spannende 

ontwikkeling moesten we toch door met ons 
’dagelijkse leven’ en maakte we ons spel af.  

’s Avonds gingen we heerlijk onder de 
douche... Buiten! Want het begon in eens héél 

hard te regenen. Vervolgens gingen we onder 

een echte douche, kaarten schrijven en lekker 
naar bed!  

 
Dinsdag 

Deze morgen begonnen we met een groot 

sleutelspel. Iedereen kon sleutels verdienen op 
posten en aan het einde daarmee een prijs te 

pakken krijgen. Dat was  

echt super spannend. Dit deden we ook 
trouwens gezellig met de hele groep!  

In de middag en avond gingen we aan de slag 

met de natuurbadge. We kregen allemaal 
opdrachten goed te volbrengen en als we er 

genoeg goed deden kregen we de badge. We 
zochten bijvoorbeeld naar beestjes in het bos, 

maakte een kijkdoos van de seizoenen en een 

plattegrond van het kampvuur. Er werden echt 
gave dingen gemaakt en er konden een hoop 

badges uitgedeeld worden!  
 

Woensdag 
Al jaren is het de traditie om op woensdag 

lekker te gaan zwemmen. Dan worden we ook 
weer tijdelijk echt schoon zeg maar…  In het 

buitenzwembad van Hoogerheide hebben wij 
ons ontzettend goed kunnen vermaken. De 

scouts kwamen ook langs en daar hebben we 
leuk mee kunnen stoeien en spelen in het 

zwembad.  

Wat ook traditie  is na het zwemmen is om 
pannenkoeken te eten! Jammie! 

In de avond speelden we “De Skauting Kwizz!” 
Met allerlei vragen en een gekke punten telling 

en super veel prijzen die je op onduidelijke 
manieren kon winnen, of verliezen. De teams 

heette flapdrollen, appelflappen, 

pannenkoeken en de soepkippen. Na een wilde 
avond vielen we al snel in slaap.  

 

Donderdag 
Op donderdag hadden we de sportdag. Alle 

onderdelen deden op deze dag dezelfde 

spelletjes, in gemengde groepjes en ook de 
stafleden hadden een eigen team en deden 

mee. De boomstam verzorgde de hele dag tot 
in de puntjes.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een super leuke dag dus, en aan het einde 

kreeg elke top 3 per leeftijd een prachtige 

medaille! 

 
Vrijdag 

De laatste dag, en de laatste code! Er was nog 
een opdracht die we moesten doen. Een 

speurtocht lopen. Onderweg kwamen we langs 
super mooie plekjes en deden we een spel. Na 

dat spel moesten we een vraag beantwoorden. 

Het antwoord zou bepalen welke vervolg route 
we zouden nemen. Dit was erg belangrijk want 

de code lag alleen bij het goede antwoord. En 
we mochten maar een route kiezen, de rest 

moesten we vernietigen. Hadden we de vraag 

verkeerd dan zou dus niemand ooit te weten 
komen wat er in de kist zou zitten. Gelukkig 

vonden we de code en konden we terug keren 
naar het gebouw zonder dat de andere 

onderdelen erg teleurgesteld zouden zijn in 
ons.  

Voor het captains dinner maakten we de kist 

open! Het is gelukt! Toch? Maar uit de kist 
kwamen nog meer kistjes… Voor ieder 

onderdeel een, en deze moesten we ook weer 
open maken. Tijdens het eten puzzelde we dus 

nog fanatiek door, maar het lukte ons 

uiteindelijk om ze open te maken.  
Als afsluiter van de week wilde we toch nog 

een echt nep kampvuur houden, want dat 
hadden we nog niet gehad door het 

stookverbod. We gingen in een donker lokaal 
zitten en zette op YouTube een kampvuurtje 

aan. Daar zongen we wat scoutingklassiekers 

en daarna gingen we lekker naar bed.  
 

Zaterdag  

De week was omgevlogen! We gingen alweer 
naar huis! Sommige wilden wel een kamp dat 

de hele zomervakantie duurde. Alleen de 
stafleden waren wel echt toe aan een beetje 

rust en de ouders miste de kinderen vast al 

enorm, dus besloten we toch maar naar huis 
te gaan. Toch was er nog een ding dat er 

gedaan moest worden! Groepsfoto’s maken! 
Daarna gingen we allemaal in de bus terug 

naar Schiedam.  
 

Wij kijken terug op een super gezellig 

groepskamp! Nog even een bedankje aan de 
bevers met wie wij tussen de spellen door heel 

leuk konden spelen, en Rebbel, die onze 
leiding hielp totdat de bevers kwamen. En 

bedankt aan de scouts die de welpenleiding af 

en toe een beetje hielp en waar we leuke 
avondspellen mee hebben gedaan. Een dikke 

knuffel voor de grote jongens en meiden van 
de explorers en stam waar we zo leuk mee in 

de groepjes hebben gezeten tijdens de spellen 
en die ons hielpen waar nodig. En we willen 

ook nog zeggen dat we heel blij waren met de 

boomstam! Ze hebben erg lekker voor ons 
gekookt en ze waren heel gezellig!  

 

Natuurlijk willen wij ook nog even onze eigen 
welpen bedanken! We vonden het ontzettend 

leuk dat jullie mee waren en hebben van jullie 
-soms een beetje gekke maar vaak hele lieve- 

en stoere momenten genoten!  

Dat dit scoutingjaar maar net zo gezellig mag 
worden als dit kamp! 

Groetjes van Akela, Hathi, Jacala, Ikki, Sona en 
Marala! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op woensdag was het eindelijk zo ver: 

ook de bevers kwamen naar groepskamp! 
In Hoogerheide werden ze opgewacht door de 

leiding, die hier al een paar dagen waren. 

 
Tijdens de lunch legde ze een beetje uit wat er 

tot dan toe gebeurd was op het groepskamp. 
Een notaris was langs geweest en had een 

grote kist bezorgd. Dit was onze erfenis van 

Franciscus en Lodewijk, de oprichters van onze 
groep. Wat er in de kist zat wisten we nog 

niet, want er zaten een heleboel sloten op. 
Gelukkig hadden we ook een boekje met 

aanwijzingen gekregen, die moesten leiden tot 
de codes van de sloten. Dat boekje hebben we 

er maar gelijk bij gepakt.  

 

Onze eerste aanwijzing vertelde ons onder het 
dienblad te kijken. Onder het dienblad van de 

lunch vonden we een echte schatkaart! Die 
moesten we natuurlijk gelijk gaan volgen. De 

kaart leidde ons door zand, bos en hoog gras. 

Aan het einde van de route kwamen we bij 
een meertje. Bij de X op de kaart begonnen 

we met graven. Gelukkig hadden we een 
schep meegenomen! Het was nog even zoeken 

naar de juiste plek, maar toen stuitten we op 
een kist. Nadat we deze helemaal uit hadden 

gegraven bleek hij echter op slot te zitten. Dat 

was jammer. Dan maar weer terug naar het 
gebouw in de hoop dat we de sleutel nog 

ergens zouden vinden. 

Terug op het terrein hebben 

we een rondleiding gehad door 
het gebouw en langs de tenten van de scouts 

en de stam. Ook moesten we de bedden nog 

klaarleggen. Hierna was er nog even tijd om in 
het bos te spelen voor het avondeten: 

pannenkoeken! Die hadden we wel verdiend 
na de wandeling van die middag. Nadat we 

hadden gegeten (en de stroop weer van onze 
handen hadden gewassen) vonden we de 

sleutel, die in de stapel sleutels zat die eerder 

die week al verdiend waren door de andere 
onderdelen. Ons kleine kistje was eindelijk 

open, en er zaten allemaal puzzels in, én onze 
kampvlag. De puzzels zijn we meteen gaan 

oplossen. Iedere puzzel had een cijfer als 

uitkomst. Deze cijfers hebben we ingevuld op 
een van de sloten van onze grote erfenis-kist. 

En ja hoor: het eerste beverslot was al open! 
Hierna was het tijd voor bed, en was de eerste 

kampdag alweer voorbij. 
De tweede dag was de sportdag. Deze werd 

gespeeld in groepjes van gemengde leeftijden. 

In de ochtend deden we spelletjes als 
sleutelhangen, een hindernisbaan (met 

gepionierde waterglijbaan) en boogschieten.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de lunch hadden we nog een rustuurtje, 

zodat we weer helemaal opgeladen waren voor 

de middag.  
Daar stonden namelijk nog meer leuke spellen 

voor ons klaar. Zo moesten we een schatkist 
vinden in het bos, sleutelheffen en 

touwtrekken. Maar we hadden natuurlijk ook 

nog een hint uit het boekje die dag! Die wees 
ons naar de 

blikken van 
het 

blikgooien. 
De code 

bleek op de 

onderkant 
van de 

blikken te 
staan, dus 

konden we 

nog een slot 
openmaken.  

 
In de avond 

was het tijd 
om kaarten naar huis te schrijven. Zoals altijd 

hadden we kaarten die de kinderen zelf 

konden inkleuren. Het zijn hele leuke, 
kleurrijke kaarten geworden. Het moeilijkste 

was kiezen wat ze erop wilden schrijven, want 
alles was zo leuk! Hierna volgde nog de 

prijsuitreiking van de sportdag. Alle punten 

waren geteld: Evy was derde, Tygo tweede en 
Nidhi eerste. 

 
Vrijdag 

stond ons 

nog veel te 
doen. We 

moesten 
nog een 

code 

kraken, en 
captains 

diner 
natuurlijk. 

Maar dat 

komt later 
pas. We 

begonnen 
onze dag 

met een postenspel. Bij de eerste post hebben 

de bevers zelf puzzels gemaakt. We hadden 
blanco puzzels, die de kinderen zelf konden 

ontwerpen en inkleuren. De leiding heeft met 

z'n drieën ook een puzzel gemaakt, en we 
waren er erg trots op. Bij de tweede post 

moesten we vormen leggen en torens bouwen 
met houten blokken. De toren werd groter dan 

de kinderen zelf! De derde post was een 

smokkelspel. De kinderen moesten sleutels van 
de ene naar de andere kant van het bos 

krijgen zonder getikt te worden door Bas. 
Terwijl we in het bos aan het rennen waren 

vonden de bevers een klein kistje, met wéér 
een slot erop. Om het open te krijgen 

probeerden we de sleutels uit die we net 

hadden gesmokkeld, en ja hoor: het slot ging 
open. In het kistje zat een briefje waar “half 3” 

op stond. Zo laat was het nog niet, dat duurde 
nog wel even. Voor de lunch bakten Bas en 

Rebbel lekker tosti's en daarna was het tijd 

voor het rustuurtje. 

 
Eindelijk was het half 3. Er stond alleen geen 

plek op het briefje aangegeven. Wat heeft er 
met tijd te maken? Een klok! Bij de klok 

vonden we een nieuw briefje: “waar de 
boomstam sliep”. De bevers vertrokken naar 

buiten. Bij iedere plek vonden we een nieuw 
briefje, waar een nieuwe plek op stond 

beschreven. We werden het hele terrein over 

gestuurd, maar uiteindelijk kwamen we bij de 
laatste plek. Daar lagen wat puzzels. Die 

hebben we snel opgelost, en er kwamen drie 
getallen uit. Dat moest onze laatste code zijn. 

We haastten ons naar de kist en openden ons 

laatste slot. De bevers hadden hun taak voor 
dit kamp volbracht! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die avond was het captains diner. De 

boomstam had er weer veel tijd en creativiteit 
in gestoken. Er waren allemaal verschillende 

tafels, die verschillende plekken van onze 

wereldreis voorstelden. Bij Antarctica kon je 
bijvoorbeeld eetbare pinguïns en sneeuwballen 

vinden. In de woestijn waren cactussen en op 
het onbewoonde eiland tropisch fruit. Drinken 

moest je zelf uit de rivier halen die voor de 

gelegenheid was aangelegd. Alle 
leeftijdsgroepen stroomden naar het pleintje 

om gezellig met z'n allen te eten. 

 
Nadat we onze buikjes hadden volgegeten was 

het ein-de-lijk tijd om de grote kist open te 
maken. Op de plekken van de opengemaakte 

sloten hadden we tie-wraps gedaan, die nu 
werden opengeknipt. De kist ging open en... er 

zaten nog meer kistjes in, weer met sloten! 

Dat was een teleurstelling, 
hoe gingen we die nu open 

krijgen… Na verder onderzoek bleek er ook 
nog een puzzel in de grote kist te zitten.  

Deze werd snel opgelost.  

 
Op de achterkant stond een hint, die ons 

doorstuurde naar de kampvlag. Op deze vlag 

stond voor ieder onderdeel een aanwijzing om 
een klein kistje open te maken. Onze hints 

waren 1933 en dat we één getal moesten 
wegstrepen. Na even uitproberen ging het slot 

open en werd de inhoud onthult. Er zaten rode 

lichtjes in en kampbadges! Nu we eindelijk 
onze erfenis hadden verdiend was het tijd om 

te gaan slapen. Nog 
maar één nachtje tot 

we alweer naar huis 
gaan! 

 
De volgende ochtend 
restte ons niets anders 

dan alles in te pakken 

en weer naar huis te 
gaan. De bevers 

konden nog lekker 
even in het bos spelen 

terwijl de leiding druk 
bezig was met 

opruimen. Bij het kampgebouw namen we al 

afscheid van Rebbel, die met de stam doorging 
naar België. Sterre mocht met de vrachtwagen 

mee, en de bevers mochten met Bas en de 
welpen en scouts mee met de bus. Na een kort 

ritje kwamen we weer aan op de lange haven 

en was het kamp officieel voorbij. 
 

We hopen dat de bevers er net zo van genoten 
hebben als wij, en we zien iedereen weer in 

het nieuwe scoutingjaar! 
 

Groetjes van Bas, Sterre en Rebbel. 

 

 

Wist je dat… 

…Tygo wel een halve meloen in zijn eentje op kan?     …Eline Bas voor de gek kon houden met 

…Nidhi de sportdag heeft gewonnen?                          Sleutel smokkelen? 

…Eline mocht helpen de erfenis kist open maken?        …Evy als de beste memory kan spelen? 

…Jasmijn heel goed kaart kan lezen?                      …Jasmijn een hele goede kleding smaak 

…Evy binnen 10 min. na aankomst al onder zand            heeft? Ze mocht zelf outfits maken. 

   en chocopasta zat?                                         …Bas heerlijke tosti’s voor ons maakte? 

…Tygo het beste was in de hindernisbaan én               …Sterre heel blij was op woensdag? 

   sleutelhangen?                                               …Rebbel de meeste onderdelen in 1 kamp 

…Nidhi als eerste een kistje en veel hints vond?           Kan draaien? Welpen, Bevers & Stam! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Woensdag 18 juli sloten wij aan bij 

groepskamp. Deze dag ging voor ons op aan 

het terrein verkennen, tenten opzetten, koken 
en belangrijke stamzaken ~ontspannen~  

 

Donderdag was de sportdag, in de stam & 
staf categorie zaten wel twee stamleden in de 

top 3!  
Die donderdag hoorden we van de scouts 
leiding dat er nog hulp nodig was bij de fiets 

hike die de scouts vrijdag zouden doen. Wij 
hadden nog niet per se iets op de planning 

staan voor vrijdag, dus wij wilden graag 
helpen.  

Onze taak  die vrijdag was om de lunchpost te 

bemannen en de scouts lunch te laten maken 
als ze bij ons langskwamen. Ook namen wij 

Tobias mee die de hike niet kon fietsen omdat 
hij in zijn voet had gehakt met een bijl.  

 

Nadat alle groepjes voorbij waren reden we 
door naar de midgetgolf baan die in de buurt 

lag. Hier gingen we met zijn allen 
midgetgolfen. Ook Tobias was mee. 

Voor het groepskamp was dit de laatste avond, 

daarom was vandaag ook het captains dinner. 

Verspreid over verschillende werelddelen 

waren vele hapjes te halen. Aan het einde van 
het captains dinner werd de grote kist open 

gemaakt. 
 

Zaterdag 21 juli was de laatste dag voor alle 

groepen die nog aanwezig waren, maar niet 
voor ons. Nee, ons kamp was pas net 

begonnen. Na de groepsfoto’s en het afscheid 
nemen reden wij door naar Pont de Deulin in 

België. Na de enigszins vermoeiende rit zetten 
wij ons kampement op en deden lekker rustig 

aan.  
 
Zondag 22 juli zijn we vroeg vertrokken naar 
de grotten van Hotton. In deze grotten vinden 

rondleidingen plaats waarbij je alleen hoeft te 
lopen. Er was zelfs een echte lift geïnstalleerd 

voor de terugreis naar boven. In de grot 

konden we niet alleen lekker veel stalactieten, 
stalagmieten en kaas bekijken; het was er ook 

lekker cool. Toen we de grotten weer 
uitkwamen was het dat namelijk totaal niet 

meer. Naast de grotten was een miniparkje 
waar we een korte wandeling door hebben 

gemaakt terwijl we zochten naar giftige 

plantjes. Nadat we nog even van de glijbaan in 
de speeltuin naast de grotten waren geweest 

gingen we eventjes boodschappen doen… 
Helaas was bijna alles dicht. De supermarkt die 

nog open was lag toevallig midden in een 

festival genaamd “Statues en Marche”. 
Vanwege dit festival was de binnenstad gevuld 

met ongeveer 150 levende standbeelden. Dit 
was een leuke verrassing (al was meer dan de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

helft met pauze vanwege de intense hitte).  
Op maandag 23 juli besloten we dat het weer 
tijd was voor een rustig dagje, dus bleven we 

op de camping hangen. Naast onze tent 

stroomde een beekje, waar we lekker in 
konden zwemmen. We moesten alleen ook 

nog even boodschappen doen, maar ja. Bij de 
lunch hebben we wentelteefjes gebakken. De 

pan bleek echter niet scout-proof, dus die 

hebben we totaal verwoest. Heel spijtig. 
Wentelteefjes waren wel lekker. In de avond 

hadden we onze kampvuur-date met de 

explorers. Op onze eigen camping mochten we 
geen vuur maken, maar kamp zou geen kamp 

zijn zonder een keer vuur gemaakt te hebben. 
De explorers mochten wel een beetje stoken, 

dus reisden we af naar hun kampeerterrein. 

Marshmallows hadden we niet aan gedacht, 
maar we hebben wel (tevergeefs) geprobeerd 

popcorn te maken in het kampvuur. 
Opgewarmd door het kampvuur (niet dat dat 

echt nodig was) vertrokken we weer richting 

de camping, blij dat we een  

kampvuur gehad hebben. 
 

Dinsdag 24 juli brachten wij een bezoek aan 

een dierenpark in België.  
 

Woensdag was een speciale dag. Calvin en 
Julie zouden ons team van vier komen 

uitbreiden naar zes. Maar ze zouden pas rond 

5 uur aankomen dus we hadden nog wat tijd 
te doden. We waren van plan geweest om te 

gaan geocachen op kamp, maar omdat alle 
caches vrij ver uit elkaar lagen en de 

temperatuur niet bepaald prettig was om lange 
wandelingen in te maken hadden we dit tot nu 

toe nog niet gedaan. Toen was er een briljante 

ingeving: geocachen met de auto. 
We reden met de auto naar de omgeving van 

de geocache, zetten de auto ergens neer en 
gingen zoeken. Wanneer we de cache vonden 

schreven we onze groepsnaam erop, legden 

hem terug en doken de van airco voorziene 
auto weer in. Op deze manier zijn we langs 

allemaal leuke plekjes gekomen zoals een 
verloren bus en tramhalte, een kerk, een boom 

en twee kapelletjes. 
In de namiddag kwamen Calvin en Julie zonder 

problemen aan.  

 

Op donderdag hadden we een semi-actieve 

spelletjesdag. Bij het ontbijt werden er 
handicaps verdeeld om de spelletjes wat 

ingewikkelder te maken. Naomi had de 
handicap dat ze alleen mocht praten als ze stil 

stond, Lotte mocht aan niemand van ons haar 

rug laten zien, Jona mocht geen ja of nee 
zeggen, Calvin mocht alleen snelwandelen, Ivo  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mocht niet naar rechts lopen en Julie moest na 

elke zin klappen in haar handen. Hield je je 

niet aan je handicap dan kreeg je een beker 
water over je heen, een vervelende straf met 

de hitte.  
Het eerste spel, een potje voetbal, duurde niet 

lang aangezien de temperatuur langzaam 

richting de 37 kroop. Het was zeer lastig voor 
Lotte die alleen maar kon keepen. Daarna was 

het tijd voor een voorleesrondje "50 tinten 
grijs", dit was voor Jona en Julie niet de 

makkelijkste activiteit. Na een lunch was het 
wel tijd voor verkoeling en gingen we met zijn 

allen naar de Lidl boodschappen doen in de 

airco. Terug op het terrein zijn we het water in 
gesprongen voor verdere verkoeling. Al met al 

dus weer een gezellige en warme dag.  
's Avonds hebben we op de bbq van Naomi 

gebarbecued, duurde lang maar was heel 

gezellig. 
 

Vrijdag 27 juli was het plan om naar Luik te 
gaan om daar het een en ander te beleven. 

Origineel wilden we met de trein gaan, echter 
bleek dit veel duurder te zijn dan gedacht. Dus 

we zijn met de auto gegaan. 

Eenmaal in Luik aangekomen had Ivo een 
website voorbereid waarop een soort 

speurtocht stond. Door middel van locatie 
moesten we verschillende checkpoints af. Het 

zien van Luik was erg leuk, helaas was het wel 

veel te warm. Rondlopen kostte daarom ook 

erg veel moeite. Na te hebben geluncht bij de 

Domino’s zijn we een koel winkelcentrum 
ingegaan om daar nog even te shoppen. 

 

Zaterdag 28 juli was het eindelijk wat 
minder heet, dus gingen we naar Adventure 
Park Durbuy. Na de meest actieve dag van het 
kamp hebben we lekker in het camping 

restaurant gegeten en levensweg gespeeld.  

 
Zondag 29 juli was de laatste dag van ons 

kamp. Inpakken en wegwezen. Eenmaal thuis 
aangekomen hebben we het materiaal 

opgeruimd en afscheid van elkaar genomen. 
 

 Groetjes van de stam!

  

Mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 14/7 was het zover, na de avond 
ervoor alle spullen te hebben gepakt, kon de 

bus opgehaald en ingepakt worden. Alle 

spullen en explorers erin en toen kon de 
partybus richting Hoogerheide. Daar 

aangekomen hebben we een beetje 
rondgekeken op het terrein en hebben we ons 

primitieve kampje opgezet (lees: tarp met een 

zijltje). We blijven immers maar 2 nachtjes op 
groepskamp, dus een heel kamp opbouwen is 

niet nodig. Alles stond en op naar de ‘stad’ om 

boodschappen te doen voor het avondeten.  
 

Gezien de warmte hebben we na het doen van 

de boodschappen zoveel mogelijk in de 
schaduw zitten chillen, kijken naar de scouts, 

frisbeeën, koken, eten en weer chillen tot de 
gezamenlijke opening was en het avondspel 

begon. Bij de opening was een notaris die 

vertelde dat de erfenis uit de kist gehaald 
moest worden voor de tijdklok op 0 stond. Om 

te beginnen moest er een spel gedaan worden 
om de samenwerking te testen. Met het spel 

werden er groepjes gemaakt van alle leeftijden 

door elkaar, die combinaties van 
reistechnieken moesten zoeken. Heel leuk en 

de tijd ging dus erg snel. Het koelde gelukkig 
wat af zodat we nog wat konden drinken en 

afkoelen voor we naar bed gingen. 
 

Zondagochtend wakker worden onder de tarp 

met het geluid van vogeltjes, wat wil je nog 
meer? Nou, lekker vers brood van de bakker. 

Dus hup, Jeremy en Mathieu gingen naar 
België om daar lekker vers brood en 

croissantjes te halen voor het ontbijt. Vandaag 

staat er geocachen op het programma, en dit 
konden we doen direct vanaf het terrein. Er 

was een route met allemaal oude 
kinderversjes, iedere geocache stond weer in 

het thema van een ander versje. Dit was 

allemaal lekker in het bos, maar niet minder 
warm. Na een leuke wandeling kwamen we 

weer terug op het terrein en doken we weer 
de schaduw in. Omdat we niet ons hele kamp 

opgebouwd hadden, konden we ook niet goed 

koken en hebben we maar chinees gehaald  .  

 

’s Avonds stond er weer een groepsactiviteit op 

het programma, en moesten er allemaal 
verschillende handelswaren verzameld worden 

in verschillende werelddelen. Geplaagd door de 
douane hebben alle groepjes toch veel weten 

te bemachtigen. Ook nu was er na het 
avondspel nog tijd om wat de chillen, drinken 

en spelen voor het naar bed gaan. 

 
Maandag, de dag dat we naar ons 2de 

kampterrein gaan. Voor het ontbijt alles 
inpakken en klaar maken voor de activiteit. 

Voordat we richting België vertrekken was er 

het plan om een boomtoppenparcours te doen 
in Bergen op Zoom. Vandaag hadden we ook 

een mysterie guest mee, namelijk Sterre. Onze 
steun en toeverlaat als we het even niet meer 

zagen zitten op grote hoogte. Met zijn 6’en in 

de bus, muziek aan en op naar het parcours. 

Na de uitleg konden we aan de slag, en alle 
routes moesten we gedaan hebben voor we 

naar België konden. Ruim 3 uur later en 5 liter 
zweet armer waren we klaar. Tijd voor een 

ijsje en op naar België, maar eerst Maartje nog 

op de wentelteefjespost droppen (zie elders in 
de verhalen voor meer info). Het voordeel was,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dat wij natuurlijk ook nog een paar 

wentelteefjes konden eten. Maar daarna 

moesten we echt afscheid nemen en gingen 
we richting Heure 

 
 Daar aangekomen troffen we een leeg 

scoutingterrein aan, en hadden we de velden 

voor het uitkiezen. Ondertussen was het al 
bijna etenstijd en hebben we snel de keuken 

opgezet, gekookt en daarna de slaaptenten 
opgezet. Het toeval was dat we op dit terrein 

nog wel een klein kampvuurtje mochten 
maken, en dit moest dan ook maar gebeuren. 

Wegdromend tijdens het staren naar de 

vlammetjes werd het langzaam bedtijd.  
Dinsdagochtend op zoek naar de bakker. Deze 

was er niet in het dorp, maar gelukkig was er 
wel een broodautomaat. Nee, geen 

broodbakmachine maar een soort 

frisdrankautomaat maar dan gevuld met vers 
brood. Snel afwassen na het ontbijt en 

fietsspullen pakken. Vandaag staat er 
mountainbiken op het programma. Richting 

Durbuy op zoek naar de verhuur en een route.  

 

Er is hier een heel groot outdoor 
activiteitenpark waar je van alles kan doen. Wij 

hebben het alleen maar bij mtb’en gehouden. 
Eerst op het terrein zelf om in te komen, en 

daarna van het park af. De route was een 

beetje lafjes, brede paden en weinig snelle 
afdalingen. Zo zijn we zelf maar op zoek 

gegaan naar paadjes, wat meestal geen succes 
was maar uitliep in een hoop brandnetels of 

takken. Vermaakt hebben we ons in ieder 
geval wel.  

Je kunt het al raden, na het fietsen gingen we 

boodschappen doen. Er moet natuurlijk wel 
gegeten worden en wat lekkers bij het 

kampvuur. Weer op het kampterrein gingen 

we met zijn allen koken. En ‘s avonds? Dat was 
hetzelfde als de avond ervoor, vuurtje, 

sterrenkijken en lekker slapen. 

 

De volgende dagen stonden in het teken van 

kruipen en klauteren door kleine gangetjes. 
We gingen 2 dagen achter elkaar speleoën, 

hierbij ga je in een overall en een helm met 
lamp onder de grond klimmen. De eerste grot 

die we gingen doen is de st Anne in Tilff. Alle 
spullen aan en op naar de ingang. Marcel 

vertelde wat over het ontstaan van grotten en 

wat we allemaal tegen kunnen komen 
(stalactieten, stalagmieten, pilaren, etc). we 

gingen naar binnen en daar was het heerlijk 
koel, rond de 10°C. onder de grond kom je 

van alles tegen, gangetjes om door te kruipen, 

riviertjes, blokken steen om overheen te 
klauteren. Maar in deze grot was het mooiste 

dat er achterin een groot water bassin zit.  
 

Hiervoor moesten we wel via een klein 
watervalletje ophoog kruipen, zo krap dat je 

bijna het gevoel had dat je vast kwam te 

zitten. Maar de inspanning werd beloond door 
een ondergronds meer met helder water. 

De dag erna zijn we naar de ‘trou d’haquin’ 
gegaan. Dit is een erg bekende grot en hebben 

alle explorers de laatste jaren wel 1 of 

meerdere keren gedaan. Hier kun je veel 
verschillende dingen vinden, van afdalen door 

een waterval, klauteren over de blokkenstort 
of kruipen door het sorbo gangetje, maar het 

aller bekendst is toch wel de koeienkut. Een 
grote spleet waar je als herboren uitkomt.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

In deze grot gingen we ook afdalen aan een 

koord, dit was voor Hugo en Levi de eerste 
keer dat ze dit deden in een grot. We hadden 

natuurlijk wel geoefend in de grote zaal. 

 
Na een uur of 5 onder de grond was het weer 

tijd om naar boven te gaan. Terug bij de bus 
snel uitkleden, want buiten was het ineens erg 

warm. Omkleden, broodje eten en op naar de 

supermarkt. Vanavond zou een rustige avond 
worden. Relaxed eten en rustig bij het 

kampvuur in de vlammen staren.  

 
Ondertussen is het al vrijdag en de laatste dag 

voor het groepskamp, maar niet voor ons. 

Vandaag was het relax dag, nee niet uitslapen 
maar gewoon alles relaxed doen. Rustig 

ontbijten met broodjes uit de oven, eitje erbij 
en na praten over de laatste 2 dagen. Ook in 

België was het warm, daarom hebben we 

autobanden opgeblazen en zijn we gaan 
drijven op de rivier om af te koelen. 

 
Na 2 uur kwamen we bij een strandje aan 

waar Mathieu en Marcel al waren. Hier hebben 
we alle speleo spullen schoongemaakt in de 

rivier. Toen alles schoon was hebben we 

poffertjes gebakken en watermeloen gegeten 
als lunch. Na de lunch was het inderdaad 

relaxed, zo relaxed dat Levi in de seatsack van 
Jeremy in slaap was gevallen. Zo erg in slaap 

dat hij bijna niet meer te zien was in de 

seatsack.  
Bij een relax dag hoor ook een uitgebreid 

diner, voor zover dat kan op kamp, is dit ook 
gelukt! 

Zaterdag en zondag hadden we een 2daagse 
hike. Op zaterdagochtend zijn we gedropt in 

Wéris en moesten we naar een camping lopen 

15 km verderop.  

Wat we niet wisten is dat de stam 
daar die dag aan zou komen. De stam wist 

daarentegen niet dat wij ook op die camping 

zouden slapen. Na een geslaagde wandeling 
zonder al te veel obstakels hebben we de 

camping gevonden en onze tarp opgezet. 
Omdat de stam ook op de camping stond 

mochten we bij hun in de tent slapen en 

hebben ze de volgende ochtend zelfs eitjes 
voor ons gebakken.  

 
Maar voor het zover was hebben we nog wel 

Marcel en Mathieu op het terrein laten 
schrikken ’s nachts. We moesten namelijk 

tussen 3 en 4 uur terug zijn op zondag, maar 

ze hadden niet gezegd ’s nachts of ’s middags, 
hahaha. Daarom wilden we 00:00u gaan lopen 

om zo rond 3uur ’s nachts aan te komen op 
het kampterrein. De stam vond dat een goed 

plan, maar wilde ons brengen met de auto. 

Zodoende stonden we om 03:30u op het 
kampterrein om Marcel en Mathieu wakker te 

maken. We zijn wel weer met de stam mee 
teruggegaan naar de camping om de volgende 

dag toch gewoon te gaan lopen. 
Zondagavond werd Hugo weer opgehaald door 

zijn vader en hebben we een lekkere BBQ 

gehouden als afsluiting van zijn kamp. De 
laatste 2 dagen waren we nog maar met zijn 

4en. 
 

Maandag was weer een relaxed dagje waarbij 

we alvast opgeruimd hebben en naar een 
maïsdoolhof zijn gegaan. Het maïsdoolhof was 

wel 6 voetbalvelden groot, maar de weg was 
niet moeilijk te vinden. Leuker was het doolhof 

waarbij je telkens een code moest zoeken om 

de deur naar het volgende stuk te kunnen 
openen. We hebben ons hier 2 uur weten te 

vermaken waarna we oververhit op zoek 
gingen naar een plek waar we konden 

afkoelen. Al snel vonden we een riviertje waar 
nodig een nieuw stuk deltawerk gebouwd 

moest worden. Ondertussen werd er ijs 

gehaald voor de echte verkoeling. Na 1,5uur 
woeste arbeid was er een nieuw eiland 

ontstaan met een eigen rivier en brug erdoor 
heen. Erg lekkere afkoeling.  

 

Het was de laatste avond dus hout zoeken 
voor een kampvuur en wat lekkers te  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
eten/drinken erbij. Genieten en terugkijkend 

op een geslaagd kamp met leuke verhalen bij 

het vuur. De stam mocht geen kampvuur 
maken op de camping en kwam deze avond bij 

ons gezellig een vuurtje stoken. 
 

Dinsdagochtend ontbijten en inpakken zodat 

we rond 12:00u weer richting Schiedam 

konden rijden. Het duurde niet lang voor het 

erg stil werd op de achterbank van de bus, een 
goed teken voor een geslaagd kamp. Eenmaal 

weer in Schiedam aangekomen alles 

uitpakken, opruimen, afwassen en eindelijk 
weer lekker naar huis. Al met al een erg 

geslaagd kamp waarbij er weer mooie 
herinneringen zijn gemaakt! 

 

Groetjes van de explo’s
 

  

 

Mede mogelijk gemaakt door: Met speciale dank aan: 
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