
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 75 - Nummer 3 - 2020 

→ Kampverhalen 

→ Inschrijving GOH 

→ Kampvuur  

    recepten 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Zoë  Zoë Melief 06-29210366 

E-mail scouts@scoutingflg.nl 

 
Explorers 

Marcel Marcel Kieboom 06-55175776 
Mathieu Mathieu Verkade 06-24869319 

Edwin  Edwin van de Leur  06-51552924 
E-mail  explorers@scoutingflg.nl 

 
Stam 

Adviseur Marcel Kieboom 06-55175776 

Voorzitter Britt de Jong 06-34772795 
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, 

leden 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 
Lid  Zoë Melief 06-29210366 

 

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/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
Van de redactie 

 
Alweer het 3e Groene Blad van dit jaar! 

Dat betekent natuurlijk de kampeditie! Hoewel de kampen allemaal 

iets anders verliepen dan normaal, zijn er toch een hoop leuke avonturen 

beleefd. De bevers en welpen gingen op Smurfenkamp en de scouts hadden een 

drakenthema. 

Helaas kunnen we nog niet van alle speltakken de verhalen nalezen, maar die zullen 

vast en zeker in nr. 4 van 2020 wel verschijnen. 

 

Ook hebben we een aantal heerlijke kampvuur recepten voor jullie uitgetypt, die de 

explorers met succes op kamp hebben uitgeprobeerd! 

 

De kleurplaat geeft een leuk voorproefje voor de activiteit voor de seizoensopening 

en ook de inschrijvingen voor de GOH zijn weer geopend. Deze altijd gezellige, 

jaarlijks terugkomende wandeltocht proberen we ‘gewoon’ weer door te laten gaan. 

 

Veel leesplezier en tot snel! 

Groetjes Joost en Maartje
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Daar gaan ze dan, alle vijftien welpen, op weg 

naar het kampgebouw. Er was die ochtend een 

brief in de brievenbus gesmurft, hierin werd de 

route beschreven. Het was wel een hele 

cryptische routebeschrijving, die smurfentaal is 

niet altijd even duidelijk. Afgelopen jaar hebben 

we flink geoefend met routetechnieken dus met 

veel goede moed gingen we toch de uitdaging 

aan. 

Het was dan misschien erg warm buiten maar 

de hike ging wel gesmeerd! Vanaf scouting 

werden we naar de Vlaardingerdijk geleid, 

vervolgens gingen we langs het Schravenland 

College richting de sportvelden van 

Vlaardingen. Daarna liepen we een grote heuvel op die ons leidde naar een brug over de snelweg, 

tof hoor! We vervolgde onze weg en kwamen uit bij het metrostation van Vlaardingen, helaas was 

het geen tijd om de benenwagen te vervangen voor het comfort van het openbaar vervoer. Wel 

kwamen we al snel aan bij het oranjepark waar het tijd was voor een welverdiende pauze. Ten slotte 

liepen we met een snelle pas door naar het scoutcentrum van Vlaardingen. 

 

Paddenstoelen op het scoutcentrum 

Eenmaal aangekomen bij ons tijdelijke onderkomen 

voor dit weekend stond ons een nieuwe verrassing te 

wachten. Rondom het terrein hingen 10 

paddenstoelen met 10 verschillende kaartjes, wat 

zou dit betekenen? Al snel vonden we een brief, 

afkomstig van de scoutingsmurf. Hij vertelde dat hij 

dit kampterrein voor het weekend had afgehuurd en 

dat hij niet zo content was met het bezoek van de 

Schiedamse scouting. Tot zijn eigen verbazing 

kwam hij erachter dat hij zelf op de verkeerde plek 

z’n tentje had opgezet, beetje gênant wel. Om zijn 

excuses aan te bieden had hij deze paddenstoelen 

achter gelaten. Deze stonden allemaal voor een speciale smurfen scouting insigne! We kregen het 

hele weekend de tijd om al de insignes te verdienen, een hele uitdaging. Door de hike van 

vanochtend hadden we de eerste insigne al verdiend: de spoorzoeker insigne van de brilsmurf. 

 

De val voor Gargamel 

Na de lunch vonden de welpen een heel mooi versierde doos met 

daarin al de smurfen insignes die er verdiend konden worden. De 

leiding mocht deze bewaren en de insignes uitdelen als ze waren 

verdiend. De spoorzoeker insigne kon dus al gelijk aan het uniform 

worden geklikt! 

Naast de doos met insignes was er ook een belangrijke opdracht 

te vinden: de welpen moesten een val maken voor Gargamel zodat 

deze vannacht niet de paddenstoelen zou kunnen stelen als 

iedereen naar huis was. De kennis van de scouting smurf mocht 

uiteraard niet in de handen vallen van deze gemene vent! Volgens 

de opdracht zou Gargamel ‘s nachts kunnen worden afgeschrikt 

door dromenvangers, die moesten de welpen dus gaan maken.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er was een duidelijke beschrijving gegeven van alle benodigdheden:  

verschillende kleine takjes, bloemen, besjes, berkenblaadjes, etc. We zaten op de perfecte locatie 

voor deze opdracht: de broekpolder! Met z’n allen gingen we op weg naar het natuurgebied, 

eenmaal aangekomen werden we verrast door een Schotse Hooglander die lekker lag te chillen in 

de schaduw. Heel bijzonder om van dichtbij te zien, dat heb je in Schiedam niet. Na een flinke 

zoektocht konden we aan de knutsel, de dromenvanger zijn uiteindelijk super goed gelukt! Hiermee 

zouden we Gargamel vannacht goed in de maling kunnen nemen: de grappen insigne hadden we nu 

wel verdiend! 

 

Water(-ballonnen) en (kamp-)vuur 

Wat een hitte vanmiddag! Helaas is naar het zwembad gaan niet zo 

makkelijk in deze tijden en de vieze slootjes naast de 

paardenmanege zijn ook niet zo aanlokkelijk. Gelukkig zijn we 

lekker creatief en bereiden we een echte strijd voor. Een strijd met 

ballonnen, ballonnen met water. Wel een beetje jammer dat de 

voorbereiding drie keer zo lang duurt als de uiteindelijke strijd zelf. 

Na deze strijd hadden we honger, veel honger. De kookstaf had de 

hele middag superhard gewerkt om een mega stapel pannenkoeken 

te bakken! Met pannenkoeken gelden geen regels, alles mag. Daar 

werd ook flink gebruik van gemaakt, de stroop zat aan het eind van 

de maaltijd aan het plafond, en dat terwijl we buiten zaten. 

Om maar in de sferen te blijven was het plan om marshmallows te 

roosteren. Dit was gelijk ook de perfecte kans om de kampvuur 

insigne te smurfen! De welpen dachten na over de benodigdheden 

voor een kampvuur en gingen daarna vlug aan de slag. Met de hulp 

van Ikki waren er al snel een paar vrolijke vlammetjes verschenen in 

de kampvuurkuil en kon het roosteren van de marshmallow starten. 

Toen iedereen was uitgegeten was het alweer tijd om naar huis te gaan. 

 

Zondag 

Na een iets wat luxere nachtrust dan normaal gesproken op kamp verzamelde alle welpen zich weer 

in Vlaardingen. Nu we zo goed zijn uitgerust is het tijd om even te sporten, moet kunnen. In een 

lange optocht liep de groep richting het Klauterwoud, een grote natuurspeeltuin. In deze grote 

speeltuin recreëren mensen van alle leeftijden: van peuters in de zandbak tot doorgewinterde 

sporters die een obstacle parcour afleggen op de vroege morgen. Na een sportieve en vooral ook 

warme ochtend keerde alle welpen weer terug richting het kampgebouw.  

 

Middagspel: Postenspel 

Willen we al die smurfeninsignes nog halen voor vanavond, 

moeten we nu echt wel aan de bak. Dat was dus ook precies 

het plan. Er was een postenspel opgezet waarbij de 

verschillende scoutingtechnieken aan de beurt kwamen. Zo 

was er de insigne van Grote Smurf waarbij er met 

natuurproducten een smurfenhuis moest worden gemaakt. 

Ook kon er samen met de knutselsmurf worden gewerkt aan 

de knopen kennis. Vervolgens moest er voor de fotografie 

insigne een setting worden bedacht voor de smurfen welke 

kon worden gefotografeerd met een echte 

spiegelreflexcamera. Voor de fashion smurf is het van belang 

dat alle smurfen, ik bedoel welpen, ’s avonds als echte 

smurfen aan het captain dinner zitten.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen heeft een mooi kampshirt gemaakt met 

textielstiften en een groot deel van de groep ging 

zelfs nog een stapje verder: de blauwe schmink 

was niet aan te slepen. 

 

Weerwolven, marshmallows en installatie  

Na een geslaagde laatste maaltijd, bereidt door 

echte levensgrote smurfen, was het tijd voor een 

ouderwets gezellig kampvuur. Na gisteren wisten 

we gelukkig allemaal hoe we een kampvuur 

konden maken en iedereen ging snel aan de slag. 

Vervolgens was het tijd voor een paar potjes 

‘Weerwolven’, een bekend kampvuur spelletje op 

scouting, natuurlijk wel in smurfenthema. De 

avond werd gezellig afgesloten met het roosteren 

van een hele berg marshmallows. (De meesten waren van Jacala). Vervolgens was het nog tijd om 

in het licht van de flikkerende vlammetjes drie nieuwe welpen te installeren: Evy, Elva en Eline. 

Dit was een bijzonderdere installatieronde, eentje om nog lang te herinneren! 

 

Graag zien we iedereen weer terug in september! Tot snel! 

Ikki, Jacala en Sona 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
     De bevers zijn dit jaar voor hun mini-

kamp naar Vlaardingen afgereisd. Maar ze waren daar 

niet de enige bezoekers. Ook de smurfen hadden hun 

weg hiernaartoe gevonden. Bij aankomst op het 

scoutingterrein vonden we een bordje: “Welkom in het 

smurfenbos”. Bij het bordje hing ook een briefje. Een 

heel erg klein briefje. Zo klein, dat we een 

vergrootglas nodig hadden om het te lezen. Dat is ook 

niet zo gek natuurlijk, kleine smurfen schrijven kleine 

briefjes. 

 

De smurfen wilden graag hun eigen smurfengroep 

oprichten. Ze wisten alleen niet zo goed hoe ze dit aan 

moesten pakken. De vraag was dus, of de bevers ze 

wat tips wilden geven. In ruil daarvoor zouden zij ons 

iets leren over hoe het is om smurf te zijn. Dat vonden 

de bevers wel een goede deal! Op een tweede briefje 

stonden coördinaten geschreven voor een leuke tocht 

door het smurfenbos. We stelden de coördinaat in op de GPS en konden op pad. Bij de coördinaat 

aangekomen, vonden we een smurfje. Op zijn voet stond de hint voor de volgende coördinaat. Bij 

ieder nieuw coördinaat vonden we een nieuwe smurf met een nieuwe hint. Zo vonden we onze weg 

door de paden en bossen. Onderweg kwamen we ook nog een leuke speeltuin tegen waar we lekker 

gespeeld hebben. 

 

Terug op het terrein had de kookstaf de lunch voor ons 

klaargezet. Eten deden we gezellig met de welpen, die hun 

mini-kamp bij hetzelfde gebouw hadden. Na een voedzame 

maaltijd was het tijd om een brief terug te schrijven naar de 

smurfen, met wat scoutingtips.  

De bevers moesten goed nadenken over wat ze de smurfen 

wilden vertellen. Uiteindelijk besloten ze dat badges halen 

wel echt iets scouting-achtigs was, dus ze hebben een 

lange brief geschreven over wat badges zijn en welke je kunt 

halen. De brief hebben we weer achtergelaten bij het 

bordje, waar we de eerdere briefjes vonden.  

 

Na even vrij gespeeld te hebben, zijn we weer teruggegaan 

naar het bordje om te kijken of we antwoord hadden. En ja 

hoor! De smurfen bedankten ons voor de goede tips, en 

hadden voor ons wat leuks bedacht om te doen. 

 

We konden gelijk aan de slag! De smurfen hadden drie 

dingen bedacht, die ieder smurf nodig heeft.  Het eerste was 

een echte smurfennaam. De bevers mochten zelf bedenken 

wat voor smurf ze wilden zijn. Een wilde de bouwsmurf zijn, de ander een slaapsmurf. Zo bedacht 

iedereen zijn eigen naam.  

 

Nu konden we verder met de volgende stap: een smurfenhuisje. Smurfen wonen in paddenstoelen. 

Wij hebben ze nagemaakt van wc-rollen en papier. Het laatste stuk middagprogramma waren de 

smurfenmutsen. De bevers konden de vorm overtrekken op stof en uitknippen waarna de leiding ze 

aan elkaar plakte. Als laatste moesten ze worden opgevuld met stukken wc-papier om te zorgen dat 

de mutsen overeind bleven staan.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan het eind van de middag hadden we  

goede stappen gemaakt om echte smurfen te worden!  

Als avondeten hebben we lekker pannenkoeken gegeten. 

Nadat iedereen de stroop en suiker van hun handen had 

gewassen, konden we weer een brief sturen naar de 

smurfen. Deze keer hebben we ze verteld over kamp. 

Hierna hadden we nog even tijd voor een kampvuur. Daar 

speelden we nog een heel leuk spel (weerwolven van 

Wakkerdam in smurfenthema) en roosterden we 

marshmallows. Toen was het alweer tijd om weer 

opgehaald te worden en was de eerste dag voorbij. 

 

Dag twee begonnen we weer met een briefje van de 

smurfen. Ze wilden ons nog iets meer leren over leven in 

het smurfendorp. In het dorp hebben ze namelijk geen geld, dus iedereen moet handelen. Dit 

konden wij ook wel proberen! Bas verkleedde zich als Gargamel. De bevers moesten blaadjes 

salsaparilla (het eten van de smurfen) langs hem smokkelen, terug naar het dorp. Daar konden ze 

de blaadjes salsaparilla ruilen tegen andere spullen. Bijvoorbeeld hout en spijkers om een tafel te 

maken voor in je paddenstoel, of meel, suiker en eieren voor een smurfentaart. Met alles wat je 

maakte kon je punten verdienen, en degene met de meeste punten won. 

 

Na de lunch schreven we weer een brief terug naar de 

smurfen, nu over wat we doen met opkomsten. Terwijl 

we op het antwoord wachtten konden we lekker vrij 

buiten spelen. Gelukkig liet het antwoord niet lang op 

zich wachtten. Voor die middag hadden de smurfen een 

smurfen-sportdag voor ons bedacht. Er waren een 

heleboel opdrachten, verspreid over het terrein. Bij 

iedere opdracht hoorde een smurf. Bij de klungelsmurf 

moesten we bijvoorbeeld een hindernisbaan lopen om 

onze balans te oefenen, en bij potige smurf moesten we 

water tillen om onze kracht te testen. Aan het eind van 

de middag waren we helemaal klaar om smurfen te 

worden. 

 

's Avonds was er traditiegetrouw het Captains dinner. De 

kookstaf had een 10-gangen diner voorbereid met gerechten 

als smurfbessen-taart en salsaparillasoep. Alleen was de 

kookstaf helemaal in smurfen veranderd! Ze waren allemaal 

blauw! Na deze lekkere maaltijd kregen we nog een briefje 

van de smurfen. Ze hadden goed geluisterd naar onze tips en 

de naaismurf had badges voor ons gemaakt, die mochten we 

houden als aandenken aan het kamp.  

Helaas ging het daarna regenen, dus een kampvuur zat er 

niet meer in. Maar binnen konden we nog even ons 

smurfenspel van de eerste avond doen. En toen zat ons 

kampje er alweer op. Maar we hebben het erg naar ons zin 

gehad, en kijken uit naar het nieuwe scoutingjaar! 

 

Groetjes van Bas, Sterre en Rebbel. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor dit makkelijke kampvuur recept heb je slechts 2  

ingrediënten nodig! Erg lekker en snel gemaakt! 
 

Naanbrood 8 stuks:  
  ●  400gr zelfrijzend bakmeel 

  ●  300gr volle yoghurt 

  ●  evt. snufje zout 
 

kruidenolie: 
  ●  100ml olijfolie 

  ●  teentje knoflook 
  ●  2 tl Provençaalse kruiden 

  ●  evt. op smaak peper en zout 

 
1. Kneed een soepel deeg van  het bakmeel + yoghurt + zout. 

    Het deeg is goed als het elastisch en iets plakkerig aanvoelt. 
2. Verdeel het deeg in 8 stukken en rol ieder stuk uit op een vel  

    pakpapier tot het plat is. 

3. Maak het kampvuur of de bbq heet en zet het rooster klaar.  
4. Maak de kruidenolie door de ingrediënten te mengen. 

5. Bestrijk het deeg met de olie, met een kwastje of je vingers. 
6. Bak het deeg op het rooster (zonder bakpapier) tot het bruin kleurt en keer het dan om. 

7. Je broodje is klaar als beide kanten mooi goudbruin gekleurd zijn. Eetsmakelijk! 
 

TIP: Je eet het naanbrood lekker los, of met bijvoorbeeld tzatziki, hummus of een gegrild worstje. 

Je kan er ook mee variëren door andere kruiden toe te voegen, zoals rozemarijn, basilicum of tijm.  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 

© acupoflife.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eenvoudig zelf te maken en heerlijk als toetje bij een kampvuur: appelcrumble taart! 
Alleen voor de oventijd moet je even geduld hebben, maar het is zeker het wachten waard. 

 

Je kan dit recept maken in bijvoorbeeld een dutch oven, deze gietijzeren pan is speciaal voor koken 
op houtvuur. Maar je kan ‘m ook gewoon thuis in de oven bakken. 

 
 

Appelcrumble voor 6 pers.: 

  ●  1kg appels 
  ●  100gr bruine suiker 

  ●  2 tl kaneel (of koek -en speculaaskruiden) 
 

crumble: 
  ●  600gr bloem 

  ●  400gr ongezouten roomboter 

  ●  300gr suiker 
 

1. Schil de appels, verwijder klokhuizen en snij in blokjes of partjes. 
2. Meng de appels met bruine suiker en kaneel. 

3. Verdeel de vulling over de bodem van je ‘dutch oven’  

   (of ingevette springvorm, als je het in de gewone oven maakt) 
4. Maak de crumble door de ingredienten met de hand te mengen tot een kruimelachtig deeg. 

5. Verdeel de crumble over de appels. 
6. Zet de dutch oven op een verhoging (steen o.i.d.) in je kampvuur, en leg er 3 hete briketten onder. 

7. Doe de deksel op de dutch oven en leg een ring van 9-12 hete briketten op de deksel.  
   (Als je ‘m in de gewone oven maakt is het 45 min op 180 graden.) 

8. Kijk zo nu en dan hoe het met de taart gaat. Na ongeveer 45 min. is hij klaar, of als je ‘m ruikt. 

9. Je kan de taart zo uit de dutch oven opscheppen en eten. Laat het wel even afkoelen. Eetsmakelijk! 
 

TIP: je kan het recept naar wens aanpassen door bijvoorbeeld -als de klassieke combinatie- rozijnen 
toe te voegen aan de vulling. Maar ook met noten en/of bessen is het erg lekker. En serveren met ijs 

of slagroom maakt het helemaal af! 

 
 

© kampvuurkok 



 
 
 
 
 
 
 
 
      Normaal zou hier een stukje staan over een mooie en gezellige week zomerkamp, 

maar dit jaar was het helaas maar een weekend als seizoensafsluiting. 

 

Voor de staf begon dit weekend al op vrijdag zodat wij alvast wat dingen konden ophangen bij 

Scouting Tono-groep in de boomgaard en klaarzetten om het weekend te beginnen. 

 

Op zaterdagochtend om 9 uur kwamen de 

scouts allemaal aan en kon het weekend 

beginnen. We hesen de vlag en het weekend 

was geopend. We maakten de patrouilles en 

het thema voor het weekend bekend. Het was 

een Scouts & Draken weekend. 

Dus hebben we allemaal een karakter kaart 

gekregen en konden we ons karakter 

aanmaken. 

Om ze toch een gevoel te geven op kamp te 

zijn werden er patrouille tenten opgezet. 

Toen de tenten stonden was het tijd om te 

lunchen.  

 

Na de lunch stapten we op de fiets richting de Kandelaarsweg, om vanaf daar te starten met een 

loophike. Ze kregen allemaal een grote pijl met de graden die ze moesten schieten met het kompas. 

Er waren drie posten waar ze langs moesten komen en op de posten was een activiteit die gedaan 

moest worden. Het wandelen verliep niet helemaal vlekkeloos… Zeker niet als een staflid je de 

verkeerde kant opstuurt waardoor een groepje al 

bijna in Delft liep. Nadat we allemaal weer op het 

startpunt waren aangekomen konden we weer 

terugfietsen naar de Tono. Omdat het al laat 

geworden was stond Patrick al voor ons te 

koken. We aten heerlijk plakaroni (Plakkerige 

macaroni), wat er goed in ging na een middagje 

lekker lopen. Na het eten was er even tijd om 

even iets voor jezelf te kunnen doen. 

 

Maar een kamp is geen kamp als er geen 

avondspel gespeeld wordt. Dus we speelden 

kwartet, waarbij er een wachttoren was waar alle 

kaartjes lagen. Je kon daar afgetikt worden door Martijn, Kevin en Jeremy. Er werd vooraf ook 

gedobbeld om met een aantal kaartjes bij je eigen 

post te beginnen de rest van de kaartjes kunnen 

gestolen worden om een kwartet te kunnen vormen. 

Nadat alle kaartjes bijna gestolen waren kwam de 

ronde ruilen erbij en konden de groepjes allemaal 

met elkaar ruilen om een kwartet te maken. 

 

Na het spel was het kampvuur aan en hebben we 

daar nog even lekker bij gezeten en marshmallows 

gegeten werd het tijd om de slaapzakken op te 

zoeken en was de eerste dag helaas alweer ten 

einde



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gelukkig was er nog een dag om lekker plezier met  

elkaar te maken. We stonden rustig op en maakte ons klaar voor het 

ontbijt en pakten alvast onze tassen uit de tent. Toen was het tijd 

voor het ontbijt. Na het ontbijt was er een ochtendprogramma we 

deden over de lijn. Ik kan je zeggen het was een mooie ochtend met 

mooie dingen die gedeeld werden door de kinderen. Daarna was het 

even een momentje voor jezelf waarna we erna de lunchtijd alweer 

was. 

Na de lunch hebben we een 

5-kamp gedaan met allerlei 

dingen die je voor je 

insignes nodig hebt en 

normaal ook zo doen op 

kamp. 

 

Er waren 5 onderdelen: 

• Hakken; Bij het hakken legde Jeremy de fijne 

kneepjes uit. Er werd flink gehakt en de meeste 

hadden toen er gewisseld moest worden graag 

willen blijven staan. 

• Milieustraat; Met Zoë daar werd een milieustraat 

gemaakt en een spel hoe je moet recyclen. 

• Mini pionieren; met Martijn/Zoë hier werd met mini 

pionier stokjes en touwtjes drie pootjes 

gepionierd 

• Vuurtje maken; bij Kevin werden er kleine vuurtjes gemaakt en op bepaalde manieren 

aangestoken met een magnesium stick of 1 lucifer of met diverse hulpmiddelen zoals pluis, 

boomschors en houtsnippers. 

• EHBO; met Monique werd er gesproken over brandwonden er werden er vingerverbanden 

aangelegd. 

 

De posten werden bezet doordat er kaartjes aan een waslijn hingen zodat er niet te veel kids bij de 

leukste posten waren en de andere posten ook liefhebbers hadden. Na het middagprogramma was 

het tijd waar het weekend om draaide het Scouts & Draken spel waarbij een ‘scout’ was verdwenen 

en teruggevonden moest worden. Elke groep moest door middel van diverse stappen de verdwenen 

scout zien terug te vinden. Tijdens het spel werd er nog een afsluitingsmaal gegeten: heerlijke 

Turkse pizza’s met van alles erop en eraan. Helaas was het weekend veel te kort en kon de scout 

niet teruggevonden worden maar gingen wel alle scouts en staf moe maar voldaan naar huis. 

 

Het was ondanks alles een topweekend! Groetjes de scoutsstaf en tot september!   

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kleur alle vakjes met hetzelfde nummer de juiste kleur. 

    Wat voor plaatje ontstaat er als je klaar bent? 

 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 

 
World clean up day 

 

 

/

 
JOTA-JOTI 

 

 

/

 
EOL 

 

 

 

 
Bever-doe-dag 

 

 

/  

 
GOH 

 

 

 

 
Sinterklaas 

 

 

/

 
Geen opkomst - 
kerstvakantie 

 

 

 
1e opkomst nieuw 

kalenderjaar 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil jij bij onze fantastische scoutinggroep komen als extra helpende hand, 
staflid, bestuurslid of nog meer? Kijk dan op  

www.scoutingflg.nl/vrijwilliger-worden of mail naar vrijwilligers@scoutingflg.nl. 
Dan kijken we samen wat het beste bij je past. 

Misschien kan je zelfs wel iets heel nieuws aanbrengen in onze groep! 

http://www.scoutingflg.nl/vrijwilliger-worden
mailto:vrijwilligers@scoutingflg.nl

