
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 74 - Nummer 3 - 2019 

→

→

→



 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Jacala Casper Melief 06-46677921 

Ikki Britt de Jong 06-34772795 

Sona Selma de Werke  
E-mail welpen@scoutingflg.nl 

 
Scouts 

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

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 Marcel Kieboom 06-55175776 

Voorzitter Casper Melief 06-46677921 

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 en strips : 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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Van de redactie 

 
Oh heerlijk al die zomerse verhalen! Terwijl we nu langzaam naar de 
herfst toegaan, is het zo leuk om nog even terug te blikken op de fijne, vrolijke 
zomerkamp avonturen! Ook met de seizoensopening houden we dat gevoel nog heel 
even vast, hopelijk wordt het een gezellige dag voor alle leden en ouders. 
 
Maar in het vooruitzicht hebben we ook weer een hoop gepland: onder andere aan de 
GOH (de inschrijvingen zijn geopend!) en JOTA-JOTI (wat is dat ook alweer precies?) 
geven we dit Groene Blad alvast wat aandacht. En eind deze maand vieren we weer 
de Brandersfeesten, waarbij scouting Schiedam altijd meedoet met de leukste gratis 
kinderactiviteiten. 
 
Veel flashback leesplezier, groetjes Joost & Maartje
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De bevers zijn dit jaar weer een lang weekend op kamp gegaan, nét voor de zomervakantie, namelijk 

in het pinksterweekend. 

Een paar dagen voor vertrek ontvingen we geheimzinnige post… In een grote witte envelop zat een 

chocoladereep met ‘Wonka Bar’ op het wikkel. Waar komt dat nou vandaan? Een aantal bevers 

opende het snel en vonden binnenin een echt gouden ticket! 

‘Dit gouden ticket geeft je toegang tot beverkamp’ stond er met grote letters op geschreven, en op de 

achterkant was een gek lijntje getekend. Ook de datum en tijd stonden voorop en dat we moesten 

verzamelen op het scouting gebouw. Spannend!  
 

Zaterdagochtend stonden we allemaal om 12:00u 

klaar voor vertrek. Alle tassen, lunchpakketten én 

gouden tickets gingen mee achterin het busje en zo 

vertrokken we in de auto’s richting Den Haag. 

Eenmaal aangekomen bij het startpunt, vertelde Bas 

ons dat we alle gouden tickets nodig hadden om de 

weg te vinden. Het kriebel lijntje op de achterkant 

was namelijk een plattegrond! Snel legden we 

allemaal onze tickets naast elkaar en zo ontstond er 

een puzzel die moeilijker was dan we dachten. Met 

een beetje hulp en een rol plakband, was de 

speurtocht compleet! Daar gaan we dan! 

 

 

Het waaide deze dag erg hard, en omdat we langs het 

strand liepen, zorgde dat ervoor dat we regelmatig 

gezandstraald werden… Maar dat mocht de pret niet 

drukken, het regende niet, we hadden de wind méé en 

af en toe een (lunch)pauze maakte het een prima 

tochtje. Duinen, bossen, kraters, heuvels en een aantal 

omgewaaide obstakels later, kwamen we aan bij een 

gebouw. 

Hier moest het zijn! Niet veel later zagen we onze 

kookstaf Chef en Kokkie met limonade naar buiten 

komen en wisten we zeker, dit is ons kampterrein en 

in dat gebouw gaan we straks slapen. Maar waar is die andere blokhut dan voor? 

 

We verkenden even het terrein en bleven vervolgens ruim 

een half uur buiten spelen (want we waren zó moe van de 

tocht… haha). Daarna moesten we toch echt onze bedjes 

klaar gaan leggen, want we konden al bijna aan tafel. Met 

knalrode wangen had iedereen in record tempo zijn bordjes 

leeg. Aardappeltjes, wortels en vissticks is dan ook een 

overheerlijk maaltijd! 

Na het eten hebben we traditioneel bij het kampvuur 

gezeten, nog even buiten gespeeld (want stilzitten doen we 

niet zo graag) en daarna op bed het spel ‘Welk snoepje ben 

ik?’ gedaan. We knoopten allemaal onze das als een diadeem 

om ons hoofd, en kregen daar een kaartje achter geschoven 

met een snoepje erop. Door middel van vragen moest je 

raden welk snoepje je had! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als laatste las Rebbel nog een verhaaltje voor uit het boek Sjakie en de Chocolade- 

fabriek. We hadden al bijna allemaal door dat dat weleens het thema van dit kamp zou kunnen zijn… 

 

Toen we zondagochtend éindelijk op mochten staan van 

Sterre, kwam ineens Willy Wonka de slaapzaal binnen! 

Iedereen was meteen klaar wakker en supersnel aangekleed. 

Willy Wonka vroeg om onze gouden tickets, want zonder 

entreebewijs mocht je de chocoladefabriek natuurlijk niet in. 

Gelukkig hadden we die goed bewaard en we liepen met Willy 

mee naar buiten. Hij vertelde dat zijn trouwe Oempa 

Loempa’s op vakantie zijn, en onze hulp nodig heeft in de 

Chocoladefabriek. Maar natuurlijk willen we hem helpen! Op 

het plein stond een magische wegwijzer en met een spreuk 

en wat gekke pasjes wees die onze eerste locatie aan: het 

Ontbijt Oord. 

Een groene grasloper rolde uit bij de ingang van het 2e 

gebouw en langs een reusachtige zuurstok mochten we naar 

binnen in de Chocoladefabriek. Het was daar prachtig 

versierd, met grote snoepjes, lolly’s, Wonka dozen en snoep 

automaten. 

We namen 

plaats aan tafel en aten een vrolijk ontbijt inclusief 

hagelslag machine, die iedereen maar al te graag 

wilde uitproberen! 

 

Klaar voor de dag, liepen we Willy Wonka achterna 

naar de magische wegwijzer en die bracht ons -na 

3x draaien, 5 reuzenstappen en een halve koprol- 

naar de volgende bestemming: het Ontdek 

Onderdeel. 

Hier leerden we wat over het maak proces in de 

fabriek. We mochten zelf een chocoladereep 

versieren, cupcakejes bakken en een eigen wikkel ontwerpen. Er kwamen een hoop nieuwe, 

inspirerende (smaak) combinaties uit en Willy Wonka was blij met het resultaat. 

Na een heerlijk zoete, hagelslagrijke lunch, wees 

de magische wegwijzer naar het Leer Lokaal. We 

volgenden weer Willy’s stappen en POEF: in dit 

deel van de fabriek moesten we een heuse Oempa 

Loempa training ondergaan! Een aantal van de 

beproevingen waren kauwgomballen sorteren, 

bestellingen inladen, zintuigen test, plaats in de 

fabriek, Loempadans, chocoladereep in stukken 

en topping toevoegen. We deden onwijs ons best 

en hoopte allemaal de beste Oempa Loempa 

leerling te zijn! Nadat alle spellen waren gespeeld, 

ontvingen we post van thuis, altijd fijn om even de 

lieve woorden van papa en mama te horen. Aan de 

tekentafel kleurden en schreven we kaarten terug. 

 

Rond de klok van 18 uur volgden we Willy’s magische wegwijzer naar een zeer bijzondere 

fabriekshal: de Voorproef Vallei! Hier nuttigden we een waanzinnig 7 gangen captain’s dinner menu 

in de Chocoladefabriek.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles moet natuurlijk uitvoerig voorgeproefd worden, 

voordat er ook maar 1 product verkocht mag worden. En 

wij waren de uitverkorenen voor deze heerlijke taak! 

Op het menu stond: 

1. Chocolade rivier 

2. Oempa Loempa haar 

3. Warme winegums 

4. Gesmolten zuurstokken met chocoballen en vallei  

    bomen 

5. Bubbel drank 

6. Twist lolly’s 

7. Chocolade fontein 

 

Oke, naast een heerlijke-, was dit ook een zware taak! Met propvolle buikjes speelden we nog lekker 

even buiten en vonden Evy en Elva de kampvlag. ’Hij lag ineens in onze geheime schuilplaats!’ ‘Hm, 

niet zo geheim meer dus.’ 

’s Avonds hadden we weer een lekker kampvuurtje in fabriek locatie de 

‘Snoepjes Smelter’. Maar dan zonder marshmallows, want die vulden al 

aardig bij de chocolade fontein ;-). Ook werden de prijzen uitgereikt van de 

Oempa Loempa training van die middag. Iedereen kreeg een mooi blij lintje 

als bewijs van deelname! Rebbel las weer een hoofdstuk voor uit Sjakie en 

de Chocoladefabriek, en toen vielen onze oogjes snel dicht. 

 

Maandagochtend waren we weer vroeg op, dus las Sterre nog maar een 

hoofdstuk voor (om wat tijd te rekken). Het was alweer de laatste kampdag, 

dus aankleden, bedden opruimen en aan tafel voor het laatste kleurrijke 

ontbijt in het Ontbijt Oord. 

Willy en zijn wegwijzer brachten ons vervolgens naar het ‘Geld Gebied’. 

Ook daar moeten we mee leren omgaan als je werkt in de 

Chocoladefabriek. Rebbel legt uit hoe dit handelsspel werkt. Verspreid 

over het terrein liggen verschillende spellen, als je iets hebt gedaan krijg je 

een ingrediënt om chocolade te maken. Cacao, suiker, melk of vanille. De 

ingrediënten kan je in combinatie weer inruilen voor munten, en wie de meeste munten heeft, wint!  

 

We gingen druk aan de slag en iedereen deed goed mee en begreep het helemaal! 

Van zo’n intensieve ochtend kregen we wel weer lunchtrek :-) zo gezegd, zo gedaan. In de middag 

gingen we naar de allerlaatste magische ruimte van Willy 

Wonka’s fabriek: de Recensie Ruimte. 

Daar speelden we vies & lekker en probeerden we geheime 

recepten uit de fabriek te smokkelen. Gelukkig voor Willy, 

waren de smokkelaars aan de verliezende hand. De fabriek is 

dus goed beveiligd! We namen afscheid van Willy Wonka en 

hij bedankte ons voor de hulp. 

Om het verhaal mooi af te sluiten lazen we nog het laatste 

hoofdstuk voor uit het boek en toen stonden de auto’s klaar om 

naar huis te gaan. Eenmaal weer in schiedam werden er weer 

een heleboel kusjes, knuffels en knutsels uitgedeeld! En als 

mooie herinnering het kampaandenken. 

 

Wij hebben het onwijs naar ons zin gehad, bedankt allemaal! 

Groetjes Bas, Rebbel en Sterre 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2 & 3 november  
inschrijving is geopend! 

2019 

De GOH is een wandelweekend voor iedereen.  
Je loopt in een groep van 2 tot 5 personen. Deze mag je zelf 
samenstellen, met vrienden, familie of andere scouts. Ouders, 
vrienden en familieleden mogen ook een eigen team vormen. We 
hebben verschillende categorieën om iedereen aan te spreken op zijn 
niveau. De kortste route is 10 km en de langste 35 km. 

Zaterdag 9:30 tot zondag +/- 11:00 uur 
In een bosrijke omgeving op circa 1,5 uur rijden 
Kosten : € 20.00 excl. Vervoer 
Inschrijven via goh@scoutingflg.nl of bij de staf. 

 

 

mailto:goh@scoutingflg.nl


 
 
 
 
 
 
 
 

Door de ogen van een beige blouse 

 

Vrijdag werd ik apart gelegd  en mocht ik nog 

niet mee om een weekendtas in te leveren voor 

de vrachtwagen. Maar zaterdag werd ik 

aangetrokken met een groene das en ging ik 

op kamp. Eerst wandelde ik mee tot het 

station. Daar werd ik in een auto gedaan en 

kreeg ik het langzaam plakwarm. De knoopjes 

gingen wat losser al mate we aankwamen in 

het bos. Toen moest er gesjouwd worden met 

het een en ander, helemaal naar het achterste 

veld. Daar aan gekomen, werd ik op een hoop 

gegooid met andere blousen en kon ik nog net 

in de gaten houden hoe de tenten en de 

keukens werden opgebouwd… 

Pas ’s avonds laat werd ik teruggevonden en 

aan de eigenaar gegeven. Die mij vervolgens 

in z’n dagrugtas stopte, waar ik heerlijk tot na 

Carnaval kon uitrusten. Tijdens Carnaval werd 

een escapespel opgelost en een hele carnaval 

festival gemaakt waar een treintje doorheen 

reed op de muziek van Joki en Jet van de 

Eftelingcarnaval. 

 

 
 

Ik werd gewekt door de Paashaas en mocht na 

het ontbijt beginnen aan een heerlijke 

loophike met veel raadsels en eieren. De route 

was wat lastig want we liepen anders dan 

gepland; en hoe moesten we nou die 

chocolade eieren heel overbrengen zonder dat 

ze gesmolten waren met 28 0 C? 

 
Een maal in het kamp aangekomen werd ik 

gewisseld voor een luchtiger kledingstuk en 

zag ik nog net dat men aanstalten maakten om 

te gaan koken. Het kaartschrijven viel een 

beetje in het duigen omdat er nou eenmaal 

gedouchte moest worden. 

Dinsdag was het koningsdag en bleef ik in de 

tent, want ik was niet oranje genoeg. Er werd 

vergesprongen, booggeschoten, 

ringgeworpen, hooggesprongen, hardgerend 

en iets met een hink-stap-sprong gedaan. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iedereen was heel fanatiek want er kon een 

medaille gewonnen worden.. 

 

Op woensdag werd ik weer uit de dagrugtas 

getrokken en mocht ik mee naar de stad Zeist, 

waar ik verschillende winkels van binnen heb 

gezien en één winkel zelfs twee keer. Helaas 

werd ik tijdens het zwemmen onderin de tas 

gepropt en heb ik niet gezien hoe fijn er lekker 

geplonsd en erin geduwd werd in het diepe 

bad. De glijbaan was minder intrek, maar de 

koude douche werd wel vaak gebruikt om af te 

koelen. Na wat eten, drinken en zwemmen 

was het inmiddels weer tijd om de beige 

blouse aan te trekken en boodschappen te 

doen. 

 In de winkel waren de om de heup heen 

geslagen beige blouses druk in overleg over 

wat het nou moest worden en van welk merk 

er gegeten ging worden.  Na een lekker ijsje 

gingen we weer op pad door het bos naar ons 

kamp. Hier werd ik gauw weer verruilt voor 

wat luchtige kleding en lag ik te zweten in de 

tent. 

Woensdagnacht zag ik allemaal lichtflitsen in 

de tent komen en de kinderen werden 

meegenomen door Sinterklaas voor een 

nachtwandeling.  

Na een uur werden ze wel een beetje bang en 

vol spannende verhalen teruggebracht en het 

duurde even voordat ze in slaap vielen.  

De volgende morgen mocht ik lekker uitslapen 

en kon ik vanaf mijn matje nog net zien dat er 

Surprises en waxinelichtjes houders gemaakt 

werden en ook werden pakjes heel apart 

ingepakt. Omdat het na het eten heel warm 

was geworden en er niet meer gestookt mocht 

worden, werd er een badje gepionierd voor 

twintig scouts en werden er spelletjes gedaan 

met de voetjes in het water; waaronder 

weerwolven. ’s Avonds laat werd er bij het 

alternatieve kampvuur van waxinelichtjes 

houders wat heerlijke zoutjes ipv pepernoten 

genuttigd met een glaasje drinken. 

 

Op vrijdag werd het zo langzamerhand 

Kerstmis en kregen werden de posten voor de 

fietshike met kerstslingers versierd. Nu was 

dat de bedoeling, maar bij 38 0C werd dit 1 

post: Het Hensschotermeer. Heel even kwam 

ik uit de tas en mocht ik meefietsen. En op de 

terugweg werd ik aangetrokken door een rood 

verbrand kind. 

Intussen was de leiding al begonnen met de 

voorbereidingen voor het Captainsdiner en 

werd ik voor de zoveelste keer in de tent 

gesmeten en ingeruild voor hele nette kleding. 

Elke gang van het eten had met een andere 

feestdag te maken.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het kerstdiner werden de vlaggen 

neergehaald door de PL en APL en konden we 

ons voorbereiden op de grote opruimdag.  

De leiding was al vroeg begonnen met eigen 

spullen te verzamelen en hun tenten 

neerhalen.  Daarna kon ik zien hoe de scouts 

hun eigen tas inpakten en hun tenten 

neerhalen en netjes opruimden. Toen de 

lading al twee keer naar de vrachtwagen 

gebracht was, zag ik nog meer collega blouses 

en werd er een leuke kampfoto gemaakt ter 

herinnering aan Austerlitz en het Berkenbos 

waar we stonden. Eenmaal thuis ging ik als 

eerste in de was. 

Het was een mooie week! Groetjes van de 

scoutsstaf

 

 

 
 

Mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elk jaar is het er weer, de JOTA-JOTI, en ook dit jaar doet onze groep weer mee!  

Geef je dus snel op voor een lange dag (bevers en welpen) of een heel weekend (scouts en ouder) 

aan toffe activiteiten met scouts uit je speltak, groep en regio en maak zelfs nationale en 

internationale contacten! Uiteraard beleef je dus de tofste avonturen, maak je contacten over de hele 

wereld, leer je hoe de technologie werkt en doe je leuke spellen. 

 

Wat is de JOTA-JOTI?  
Sommigen weten het nog niet, maar de JOTA-

JOTI staat voor Jamboree On The Air – Jamboree 
On The Internet. Hierbij maken scoutinggroepen 

over de hele wereld contact met elkaar dankzij 

een legioen aan zendamateurs die weer elke keer 

klaar staan voor een heleboel groepen. Daarnaast 

wordt er ook nog contact gelegd via het Internet 

met elkaar. 

 

 

Wat doen wij tijdens de JOTA-JOTI? 

Uiteraard doen we veel verschillende dingen 

tijdens de JOTA-JOTI. Zo proberen we natuurlijk 

contacten te leggen met veel scouts over de hele 

wereld, en doen we altijd mee aan het regiospel 

waarbij we allerlei opdrachten moeten doen en 

daar punten voor krijgen waarmee we strijden 

tegen groepen uit onze scouting regio, solderen 

we wat projecten in elkaar en uiteraard veel leuke 

spellen in thema! 

 

Voor de jongere speltakken (bevers en welpen) is het een dag vol 

avontuur, van zaterdag ochtend t/m de middag. De scouts en 

oudere speltakken genieten een heel weekend van alle avonturen 

in de elektronische jungle en leren weer toffe nieuwe dingen. 

 

Wanneer is de JOTA-JOTI? 

Dit jaar is de JOTA-JOTI op 18 oktober t/m 20 oktober 2019. 

 

Hoe geef ik me op/kan ik meedoen? 

Rond de tijd van uitgifte van dit groene blad krijg je als (jeugd)lid 

een brief waarbij je je beschikbaarheid kan opgeven. Lever deze 

in, ook als je niet kan, of geef het tijdig door (via de e-mail) aan je 

stafleden! 

 

Wil je meer informatie over de JOTA bij de FLG, neem dan 

contact op met je stafleden! 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

20 juli 

Na een gezellige treinreis van twee uur kwamen we aan in Deurne voor ons Smurfenkamp.       

Vanaf het station hebben we een speurtocht gedaan die ons naar het terrein leidde, en daar zagen 

we allemaal posters hangen van de hier gehouden ‘Vampierspelen’. Blijkbaar worden hier ieder jaar 

’s nachts een soort geheime Olympische spelen gehouden… Daarna hebben we spelletjes gespeeld 

en kregen we een brief van de beheerder. Hierin stond dat de goede Vampier was ontvoerd en onze 

hulp nodig had. Hij vroeg ons voor hem in te vallen op de Vampierspelen, zodat hij toch een kans had 

om te winnen, dat is namelijk erg van belang om de vrede te bewaren tussen alle vampiers. 

 

 

21 juli 

Nadat we onze eerste overnachting hadden gehad, begonnen we eerst met een lekker ontbijt. 

Vervolgens was het tijd voor het eerste deel van de competitie: “Spierkracht en Behendigheid” 

iedereen deed hartstikke zijn best op de yoga-oefeningen en vervolgens werden zo snel mogelijk de 

foto’s ingestuurd. Er was een speciaal e-mail adres om contact te hebben met de jury van de 

Vampierspelen. Na dat harde werken hebben we geluncht, en waren we aangeland bij het grote 

Bloedhandelsspel. De kinderen moesten zo veel mogelijk de juiste bloedsoorten naar de juiste 

vampiers brengen en als ze het goed deden konden ze winst maken. In ronde twee waren de 

vampiers verzadigd met het bloed en wilden ze opdrachten zien. We hebben maar liefst 66 

opdrachten gedaan, zoals bijvoorbeeld: ga met een groep van meer dan 6 personen in een polonaise 

staan, of maak een rap. Na het eten kregen we als toetje sinaasappels, en aangezien we op kamp zijn 

konden we voor deze ene keer ‘’spelen met ons eten’’. Hierna hebben we een paar tikspelletjes 

gedaan en bij het kampvuur hebben we vampiers van wakkerdam gespeeld.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 juli 

Goeie morgen deze morgen, vanochtend zijn we begonnen met het 

kookinsigne. Ze moesten eerst een koksmuts versieren, daarna een 

menukaart maken, ingrediënten raden en vervolgens heerlijke 

wentelteefjes maken. Na de lunch zijn we verder gegaan. In de 

ochtend is ook alvast het toetje voor vanavond gemaakt: appels met 

kaneel en suiker. Voor de rest van de dag hebben we gezellig 

gespeeld en kaarten geschreven. Vlak voor het slapen gaan hebben 

we overal knoflook (dat schijnt Vampiers uit de buurt te houden) 

neergelegd in de hoop dat niet iedereen gebeten wordt, zoals Ellen 

en Norah vannacht! 

 

23 juli 

En gelukkig maar: er zijn geen andere kinderen gebeten. Na het 

ontbijt zijn we een stukje gaan lopen richting het meertje en daar 

hebben we heel de dag gezwommen omdat het zo warm was. 

Na het avondeten gingen we een kampvuur maken en hier op zelf popcorn maken en daarna eten. 

Toen was het tijd om de grote wijze vampier te bevrijden. Ikki, Jacala, Rena en Leah zijn naar het bos 

gegaan. En na een half uur kwam Jacala in paniek terugrennen omdat hij de slechte vampiers had 

gezien. Toen na een kwartier de rest ook terug kwam, hadden zij gelukkig wel de grote wijze vampier 

bevrijd. 

 

24 juli  

In de namiddag kwamen we weer terug op het gebouw en hebben we een spel gespeeld genaamd: 

“manipulatie”. Hierbij werden de kinderen verdeeld in twee teams en moesten allemaal 1 voorwerp 

halen en in een aparte doos doen. Daarna moesten ze om de beurt vragen gaan stellen om erachter 

te komen wie de waarheid sprak. Toen dat over was hebben we tot het avond eten alleen maar 

waterspelletjes gespeelt. 

 

25 juli 

Om 11 uur was het al 31 graden, dus veel te warm om iets 

te doen. (Er is ‘s middags zelfs een warmterecord 

verbroken in Nederland, 40 graden!) Daarom zijn we 

maar weer naar het meertje gegaan, en daar lekker de 

hele dag in het water gespeeld. Toen we eenmaal terug 

waren hebben we heerlijke hamburgers gegeten en 

daarna nog meer met water gespeeld.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 juli  

Vandaag hebben we in de ochtend een smokkelspel 

gespeeld. En wil je weten hoe het is afgelopen moet je dat 

maar aan de douane vragen. Na de lunch hebben we een 

waterrace gespeeld. De kinderen moesten op verschillende 

manieren zoveel mogelijk water overbrengen, daarna 

hebben we takken geslepen en geoefend voor de bonte 

avond. Als bedankje dat we de vampier hebben bevrijd 

hebben we zijn oma’s recepten gekregen die we hebben 

gebruikt voor het Captains Diner. Nadat het geonweerd 

heeft hebben we de bonte avond gehad. En wat een paar 

talenten zitten erbij zeg.  

27 juli 

Na een gezellige kamp moesten we onze spullen inpakken en weggaan want we wilden geen 

vertraging oplopen. Eenmaal bij het station staat de brug open en liepen a gelijk vertraging op 

waardoor we de tweede trein naar Rotterdam hebben gemist. Maar we zijn 

allemaal een soort van heelhuids thuisgekomen.  

 

Groetjes van Ikki, Sona en Jacala 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 
 

 

 
 
 

Mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maandag 29-07 

Om 10 uur zijn we vertrokken vanaf de Lange Haven. 

Het begon al goed met Casper die zijn das thuis 

vergeten was en Britt die de autosleutel niet kon 

omdraaien in het contact. Na wat file en tussendoor 

vertrekken met een openvliegende autodeur zijn we 

rond 16 uur aangekomen op ons kampterrein in 

Brexbachtal. We hebben de tenten opgezet en 

boodschappen gedaan. Er kwamen Duitse kinderen 

die het wisselspel aan het spelen waren en zo hebben 

we een fles fanta voor twee courgettes geruild, die we 

‘s avonds in een pasta gebruikt hebben! Na het eten 

hebben we nog even een kopje thee gedronken en toen ze we al snel lekker gaan slapen.  

 

Dinsdag 30-07   

Vanochtend kregen we een berichtje dat we vandaag 

misschien bezoek zouden krijgen... Na het ontbijt zijn 

we naar een burcht in de buurt gelopen. Daarna zijn 

we door een vlindertuintje gelopen en naar de tourist 

information. We hebben boodschappen gedaan en zijn 

toen na de lunch met een boekje rond ons verkoelende 

voetenbadje gaan zitten. Jona heeft toen de hangmat 

opgehangen! Na het eten gingen we weer op zoek naar 

WiFi. En op de weg terug kwam Jona’s broer 

aangereden! Na een uurtje vertrokken ze weer. Kort 

maar krachtig zullen we maar zeggen! Casper sloot de avond af met een ruft! 

 

Woensdag 31-07 

Kanoën werd kajakken, samenvattende quote: “We 

kunnen hier niet kapseizen!” *kapseist bijna* 

Mastermovies op de achterbank, tot irritatie van de 

voorbank. Julie en Britt hebben curry gemaakt en voor 

de eerste keer op kamp gingen we voor half 8 aan tafel! 

We hebben een kampvuurtje gestookt en het later weer 

uitgemaakt, niet met water, maar met appelsap (de 

appelsap die we gekocht hadden was namelijk niet te 

drinken.) 

‘s Nachts kregen Julie en Britt nog bezoek. Paula de 

muis! Ze houdt zo erg van noten dat ze zichzelf door een 

tas, een tent en een plastic bakje heen geknaagd heeft. Dat is pas lekker slapen! 

 

Donderdag 01-08 

Vandaag zijn we naar het Kletterwalt gegaan! We hebben 

verschillende klimparcours gevolgd tussen de bomen door. 

De moeilijkste (de Mount Everest) hebben Jona, Calvin en 

Casper in recordtijd overwonnen, al dan niet met wat 

valsspelen. Voor de barbecue hebben Calvin en Casper de 

boodschappen gedaan, Julie, Jona en Britt hebben de 

rauwkost en groente voorbereid en Casper heeft het zware 

werk gedaan, het bakwerk. Dat ging tot ieders verbazing 

hartstikke goed! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijdag 02-08 

Vandaag hadden we een oude mensen dag. We hebben ‘s ochtends uitgerust en een potje jeu de 

boules gespeeld. Na de lunch zijn we naar het zwembad geweest. ‘s Avonds hebben we 

pannenkoeken gegeten, gebakken door de jongens. Toen ze aan het meuten waren over hoe ze een 

pannenkoek met spek moesten bakken, stelden Julie en Britt voor dat ze gewoon allemaal hun eigen 

pannenkoek op hun eigen manier konden bakken, en vooral niet uit hun comfort zone moesten 

stappen. Later op de avond begon het te druppelen, en opeens begon het te onweren. Na een 

stortbui van ongeveer een kwartier zijn we al vroeg lekker 

gaan slapen. 

 

Zaterdag 03-08 

Iedereen is op tijd aan het ontbijt verschenen! Sommigen 

moesten rennen, maar het is gelukt! Na de afwas zijn we naar 

Koblenz gereden. Als eerste zijn we naar de Deutsches Eck 

gelopen. Daarna stapten we in een gondel om een oud fort te 

bekijken. Na een paar uurtjes shoppen zijn we weer terug 

gereden naar ons kampterrein. Daar hebben we samen 

wraps klaargemaakt.  

 

Zondag 04-08 

We hebben op tijd ontbeten zodat we voor de warmte 

onze activiteit van vandaag konden gaan doen: 

gorgewalken! We zijn een stukje naar beneden 

gelopen op de berg en zijn daar het water in gegaan. 

Toen zijn we omhoog gelopen door het beekje langs 

het kampterrein. ‘s Middags hebben we een beetje 

uitgerust bij onze tenten, en kwamen we erachter dat 

ons voetenbadje gestolen is! Tips mag u mailen naar 

stam@scoutingflg.nl . 

 

 

Maandag 05-08 

Vandaag hadden we een lekker chilldagje bij het 

zwembad. ‘s Avonds hebben we het kamp goed 

afgesloten door uit eten te gaan in Koblenz. Toen we 

terug kwamen hebben we de partytent en een van de 

slaaptenten alvast opgeruimd. De laatste nacht hebben 

we knus met z’n allen doorgebracht in 1 tent. 

 

Dinsdag 06-08 

Vandaag zijn we weer lekker naar huis gereden! 

We vertrokken nog eerder dan verwacht omdat 

we geen corvee hoefden te doen. Bij de 

MacDonalds in Venlo zijn we even gestopt. Na 4 

uur rijden kwamen we moe maar gelukkig weer 

aan op de Lange Haven.  

 

Groetjes van de stam! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist je dat Casper elke dag 

z’n vriendin gebeld heeft om 

te zeggen hoe erg we hem 

pesten? 

Wist je dat het 

om 5 voor half 5 

muizentijd is? 

 

Wist je dat we onze 

kampbuurman niet 

verdienen? 

 

Wist je dat Britt en Julie een 

muis kunnen verjagen, 

zonder bril? 

Wist je dat je kan 

valsspelen op 

klimparcours? 

 

Wist je dat 

Casper kaas 

schilt i.p.v. 

schaaft? 

 

Wist je dat Casper alleen kan 

barbecueën als hij een biertje 

heeft? (En zelfs dan gaat het 

niet helemaal goed.) 

 

Wist je dat Britt en Julie de 

jongens af en toe verbannen 

hebben van het kamp terrein? 

 

Wist je dat Julie als een 

barbaar komkommer in 

reepjes snijdt i.p.v. plakjes? 

 

Wist je dat 

Jona’s telefoon 

altijd leeg is? 

Wist je dat Calvin een hele 

goeie verklaring heeft voor 

het langzaam optrekken van 

auto’s? (Er zijn een paar 

paarden ontsnapt!) 

Wist je dat Jona omgedoopt is 

tot “Oscar”, dit omdat hij 

letterlijk alles wel opeet. 

 

Wist je dat scouting niet 

de plek is om uit je 

comfort-zone te 

stappen? 

 

Wist je dat Casper pas op de 

vierde dag van kamp serieus 

gewond geraakt is? 

 

Wist je dat Casper 

heel goed stenen 

kan ketsen? 

Wist je dat Casper wakker 

werd, niet van huilende 

kinderen, onweer of 

ontploffingen, maar van Julie 

en Britt die een muis de tent uit 

joegen. (Wakker zijn was ook 

het enige, een reactie of hulp 

bieden was te veel gevraagd.) 

 

Wist je dat we 

een wesp 

doodgemaakt 

hebben door 

hem zichzelf 

dood te laten 

vreten? 

Wist je dat toen Casper vast 

zat in een Seatzac en om hulp 

vroeg, Jona en Calvin hem 

eerst negeerden en toen een 

foto van hem maakte voordat 

ze hem hielpen? 

 

Dingen waarvan 

je dacht dat je ze 

nooit zou horen: 

“Ik heb liever een 

mug in de tent.” 

 

Wist je dat Jona 

en Calvin een 

record aantal 

Pokémon 

gevangen 

hebben? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdagavond 19 juli 

Alle spullen stonden klaar, de bus werd voorgereden en alles kon ingeladen worden. De bus lag tot 

het dak vol met spullen voor het kamperen en alle activiteiten.  Zo konden we zaterdagochtend vroeg 

vertrekken.  

 

Zaterdag 20 juli 

Om 07:00u afgesproken bij het troephuis, de laatste 

spulletjes in de bus, plekjes werden geconfisqueerd en 

na de groepsfoto en het afscheid vertrokken we voor 

een lange rit richting Kandersteg, Zwitserland. Edwin 

op de motor en de rest in de bus.  

De rit verliep soepel en met een beetje file kwamen we 

zonder problemen de grens met Zwitserland over. Op 

naar Kandersteg waar we rond 18:00u aankwamen. 

Naast het dorpje Kandersteg ligt een internationaal 

scout centre (kisc) waar scouts vanuit alle hoeken van 

de wereld naartoe komen. Zo hebben we scouts gezien 

uit Boston, Thailand, Schotland en diverse andere 

landen. Na de aanmelding werden we naar ons kampplekje gebracht, en hoe toevallig op een groot 

internationaal scoutcentre: we stonden naast een Nederlandse groep.  

Het kampement opbouwen voor 2 dagen, koken en zorgen dat we Edwin ook op het kampterrein 

kregen. Met de motor was de rit naar Zwitserlands namelijk een stuk tijdrovender. Tegen de tijd dat 

het eten klaar was, melde Edwin zich ook in het dorp en konden we hem begeleiden naar het 

kampterrein.  Na het eten opruimen en slapen, de volgende dag stond een intensieve wandeling op 

het programma. 

 

Zondag 21 juli 

Om 07:30u ging de wekker, op weg naar de bakker om brood te 

halen voor het ontbijt en lunch. Na het ochtend ritueel en het 

ontbijt gingen we vandaag naar een bergtop 

wandelen/klauteren. De top die vandaag aangedaan werd was 

de “Gällihorn” met een hoogte van  2284m, en dat terwijl 

Kandersteg op een hoogte ligt van 1200m. Dit betekende dat er 

vandaag veel geklommen moest worden om op tijd boven op 

de top te kunnen staan.   

 

De tassen waren gepakt, ingesmeerd en op weg. In het dorp 

begon het glooiend maar zodra de het eerste weiland hadden 

doorkruist begon de eerste klim. Steil omhoog door het bos 

zodat het zweet bij iedereen van zijn hoofd sproeide. Gelukkig 

lopen er genoeg waterstroompjes om het water bij te vullen en 

af te koelen. Langzaamaan kwamen we steeds hoger en naast 

een beekje vinden we een mooi plekje om te lunchen. Dit was 

het laatste punt voordat het echt steil ging worden.  

Na een lang stuk steil klimmen kwam de sneeuw inzicht en werden we begroet door een kudde 

bergschapen. Zo leek het dat we bijna bij de top kwamen, maar helaas, dit was alleen het punt dat we 

over de berg konden. Om de top te bereiken moesten we nog 100m stijgen, Marcel bleef wachten 

terwijl wij onze tocht voortzette. Bezweet maar voldaan kwamen we op de top aan, bij het kruis. 

Vanhier was een fantastisch uitzicht en konden we het hele dal en kampterrein overzien.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het nadeel van de tocht was dat we alles ook weer naar beneden moesten lopen.  

Dus hup, over de berg en achter elkaar aan naar beneden. En dat lijkt leuk en makkelijk, maar na 

3uur alleen maar naar beneden lopen, hadden we het wel gehad. Nog even doorzetten en toen 

kwamen we weer aan op het kampterrein.  

 

Maandag 22 juli 

Deze ochtend moesten we alle spullen weer 

inpakken voor het vervolg van ons avontuur in 

Zwitserland. De opa en Oma van Levi hebben een 

vakantie huisje is Törbel en daar gingen we heen 

voor het beroemde “racletje” van Opa. Met de bus 

op de trein door de berg, het dal oversteken en 

daar de berg weer op. Het was een 

spannende/uitdagende route om te rijden, maar 

aangekomen bij ons slaapplekje voor die nacht was 

dit het allemaal waard. Een stukje terug in het dorp 

zaten Opa en Oma al te wachten. Heerlijk in de 

tuin konden we genieten van het uitzicht en de 

raclette. En het werd helemaal een feestmaal, het toetje was kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn lijkt op 

pannenkoeken, alleen is tijdens het bakken alles in kleine stukjes gesneden.  

 

Nadat alle opgegeten was reden we terug naar ons slaapplekje, dit was een veldje boven op de berg 

met een picknickbankje. Het was nog te vroeg om te slapen, dus eerst nog een avondwandelingetje 

om de hoeveelheid kaas beter te verwerken.  

Bij terugkomst werd het zeiltje uitgelegd waarom we 

onze slaapspullen konden neerleggen. Wel bleek dat er 

wel honderden sprinkhanen op het veldje zaten die 

allemaal rondsprongen.  Zelfs eentje bij Levi in zijn 

mond. Dit alles hadden we overleefd en we lagen in 

onze slaapzak waarna het genieten kon beginnen. We 

lagen niet in een tent en hadden zo vrij uitzicht op de 

sterren. Boven op de berg is geen licht, zodoende 

waren er erg veel te zien en was de sport om zoveel 

mogelijk vallende sterren te zien.  
 

Dinsdag 23 juli 

Gewekt door de beestjes, vogeltjes kon iedereen zich weer opwarmen in de opkomende zon.  

Brood werd gebracht door de bakker en na het ontbijt konden we 

alles weer inpakken om Zwitserland om te ruilen voor Frankrijk. Na 

een korte rit met pauze aan het meer van Genève kwamen we aan in 

Cleron, waar we ons kampterrein voor de komende week moesten 

regelen. Dit was geen probleem en we konden een mooi veld 

uitzoeken. Ons kamp hadden we opgebouwd onder de bomen zodat 

we zoveel mogelijk schaduw hadden, want ook in Frankrijk was het 

erg warm. 

Na het opbouwen was het tijd om boodschappen te doen, te koken, 

eten en een kampvuurtje te bouwen.  
 

Woensdag 24 juli 

Omdat de thermometer om 08:00u al richting de 35°C ging hadden we 

een mooi binnenprogramma geregeld, met verkoeling. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaag gingen we namelijk speleoën in de grottes Ordons. In de 

grot is het heerlijk koel, maar voordat we binnen zijn was het nog wel 

wat afzien. Eerst ging de thermokleding aan met een overal hierover, 

gevolgd door al het materiaal om te abseilen en weer boven te komen.  

 

Aangekomen bij de ingang van de grot had Marcel het meeste koord 

al uitgehangen en konden we snel naar binnen, de koelte in. Het 

mooie in deze grot is dat je via het plafond binnenkomt. Al abseilend 

kom je in een grote ruimte die vol staat en hangt met stalagmieten, 

stalagtieten, zuilen en gordijnen. 

De ruimte is zo groot, dat de 

lamp niet sterk genoeg is om een 

muur te verlichten, dit zorgt voor een spectaculair entree. 

In de grot zelf was een smal paadje aangegeven door de lokale 

speleo vereniging, zo blijven alle mooie stukken ook mooi en 

kunnen we vaker genieten van alle natuurverschijnselen. Na 

alles gezien te hebben, een snackje gegeten en daarna konden 

we weer omhoog. Dit lijkt makkelijker dan het is, en hiervan krijg 

je het warm. Dit viel in het niet bij het moment dat we de grot 

uitkwamen want buiten bleek het nog veel warmer te zijn 

geworden. Dus snel alle spullen uit, opruimen en weer 

onderweg naar het kampterrein om af te koelen in ons privé 

riviertje.  
 

Donderdag 25 juli 

In de omgeving van het kampterrein zijn een heleboel 

hoogtepunten te zien, vandaag gaan we deze bekijken. Na het 

ontbijt stapten we in de bus richting de “source de Lison”, de bron van rivier de Lison. Dit is een 

grote rotswand met hierin een gat waar water uit blijft stromen. Naast de bron zijn er nog wat gaten 

en kloven in de muur waar je in kunt lopen om andere watergrotten te zien.  

 

Tegen lunchtijd was het tijd om afscheid te nemen van Eddie, hij 

moest eerder naar huis. Met het zweet al op zijn voorhoofd trok 

hij zijn motorpak aan voor een snikhete rit richting huis.  

Wij gingen daarna naar “pont du diable”, een brug waarbij je 

enkele honderden meters naar beneden kunt kijken, met een rots 

in de vorm van de duivel (althans, daar moest het op lijken). 

Eigenlijk was het veel te warm om en zo besloten we om 

onderweg naar het kampterrein te stoppen langs een riviertje om 

lekker af te koelen. Lekker dammetjes bouwen, visjes vangen of 

gewoon in het water zitten en afkoelen. ’s Avonds was het tijd 

voor een echte mannenavond… kaartspellen en fiches kwamen 

te voorschijn het was pokeravond. Dit werd mede mogelijk 

gemaakt door de regenbui die langskwam en zeer welkom was. 

 

Vrijdag 26 juli 

Het voordeel van de regenbui van de avond ervoor was dat het water in het riviertje wat gestegen 

was. Zo was de kans dat onze kano’s vastliepen op stenen veel kleiner was. Wel was het nog steeds 

erg warm, het vooruitzicht dat we gingen kanoën was erg fijn. Zwembroeken aan, zonnebrillen op en 

dicht geplamuurd met zonnebrand gleden we onze kano’s in. Het eerste stuk door het plaatsje 

Ornans met een aantal dammetjes die gepasseerd moesten worden. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit zorgde natuurlijk voor de nodige verkoeling, want dit kon nooit goed gaan, 

 en de golven water kwamen zo de kano’s in. Na het kano avontuur was er nog wat tijd om lekker in 

het zonnetje te relaxen (lees: slapen) voordat we nog wat door het plaatsje Ornans gingen wandelen. 

De dag werd afgesloten met een kampvuurtje! 

 

Zaterdag 27 juli 

Vanmorgen regende het weer, gelukkig stond er speleoen op het 

programma. Tijdens de warmte was dit erg prettig omdat het 

lekker koel is onder de grond, tijdens regens is het ook fijn want 

onder de grond is het redelijk droog. We reden richting de 

“maletière”, waar we tussen een groepje bomen een gat met een 

diameter van 8m de ingang zagen van de grot. Dit was is 

tegenstelling tot de eerste grot heel groot. Ook hier moesten we 

afdalen via het koord om in de grot te komen. Deze grot was 

totaal anders dan de eerste, in deze grot moest meer geklauterd 

en gekropen worden. Maar ook was er een stuk waar het zo’n 

grote tunnel was dat we hier rennend doorheen konden.  

We waren laat de grot uit en moesten nog een stuk terugrijden, 

onderweg boodschappen doen en terug op het kampterrein snel 

koken en eten. Het was ondertussen ook droog geworden en zo 

kon er toch nog een kampvuurtje gemaakt worden. 

 

Zondag 28 juli 

Nog steeds regen.. Dit mocht de pret niet drukken, en de tassen 

werden ingepakt om een hike te lopen. Eerst naar de “source de la 

Loue”, ja nog een bron van een rivier. De hike liep een gedeelte 

langs de rivier met verschillende watervallen en 

stroomversnellingen. Op een afgesproken plek stonden wij als 

begeleiding ze weer op te wachten om weer terug naar het 

kampterrein terug te gaan.  

Vandaag was het ook de dag dat wij als begeleiding zouden 

koken. In Nederlands zijn de supermarkten altijd op 

zondagmiddag geopend, maar in Frankrijk niet. Alle 

supermarkten waren tot 12:00u geopend, dus geen boodschappen 

voor ’s avonds. Er is gelukkig wel altijd wat te regelen, dus gingen 

we koken met de bus. Oftewel pizza’s ophalen en doen alsof we 

gekookt hadden.  

 

Maandag 29 juli 

Het was weer droog met een lekker zonnetje, en tijd voor de 

laatste dag met buitensport activiteiten. Dit jaar gingen we 

iets nieuws doen, namelijk via ferrata ook wel klettersteigen. 

Hiermee ga je klimmen, maar zijn er overal steuntjes 

gemaakt en zit je constant aan een ijzeren kabel gezekerd. 

Je hoeft dus geen geoefende klimmer voor te zijn. 

Na het aankleden omhoog lopen naar het begin van de 

route. We begonnen met een klein stukje kinderroute om bij 

de echte start te komen. Hier konden we kiezen tussen 

makkelijk en een iets moeilijkere route, en natuurlijk 

moesten we direct met de moeilijke route beginnen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direct stijl omhoog en al snel hadden we een mooi uitzicht over 

het dal en de source de Lison. Afgewisseld door moeilijke en 

makkelijkere stukken kwamen we allemaal boven en konden we 

door het bos teruglopen naar de bus. Vermoeid van alle 

activiteiten op kamp gingen we op het kampterrein afkoelen in 

de rivier. Deze tijd moest wel nuttig besteedt worden, want alle 

speleospullen moesten nog schoongemaakt worden. Alle 

spullen werden in de rivier gegooid om het vuil los te weken, 

en druk met borstels kon alles weer schoongemaakt worden. 

’s Avonds werd Levi opgehaald, hij ging weer met zijn ouders 

mee naar Zwitserland om vervolgens op vakantie te gaan. 

 

Dinsdag 30 juli 

De laatste dag, relaxed ontbijten en rustig aan alvast wat 

spullen opruimen. De autobanden werden juist gepakt zodat 

we ontspannen een stuk de rivier af konden drijven. Eerst 

liepen we hiervoor een stuk stroomopwaarts zodat we daarna 

terug konden drijven naar het kampterrein.  

 

Eenmaal terug kon de voorbereiding beginnen voor het eten. De laatste avond is het altijd wat 

uitgebreider, zeker als er gasten komen eten. De ouder van Tobias kwamen eten zodat Tobias ’s 

avonds mee kom=n verder op vakantie. En als er gasten komen eten, moeten we natuurlijk een beetje 

goede indruk achterlaten. Er werd overheerlijke paella met kip, couscous salade, gevulde 

paddenstoelen en worstjes van de grill. De avond werd afgesloten met een groot kampvuur. 

 

Woensdag 31 juli 

Aan alle leuke dingen komt een einde, zo ook aan het kamp. Vroeg opstaan om te ontbijten en daarna 

alles weer inladen in de bus. Een soepele terugreis richting Schiedam zodat we na een uur of 10 

rijden weer aankwamen bij het troephuis. 

 

Groetjes van de explorers 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mede mogelijk gemaakt door: Met speciale dank aan: 
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