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→ Kampverhalen 

→ Kleurplaat 

→ Doe mee aan de GOH 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 06-27278526 
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: @ScoutingFLG 

 
 
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 
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 

 

Groepsondersteuning 
Groepsbegeleider Joost Mul 06-50123089 

Praktijkbegeleider  Marcel de Bruin  06-52420964 
Praktijkbegeleider  Eric Brouwer  06-14444447 

Vertrouwenspers.  Mariëllle Mullier  06-29260763 
 

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 

 
Yes! Je hebt de kampeditie met alle toffe gebeurtenissen 
van deze zomer in handen! Wellicht iets compacter dan 
voorgaande jaren, maar zeker niet minder leuk om te lezen. 
En voor de niet-lezers is er ook nog een vrolijke kleurplaat te kleuren. 
Veel plezier en een mooi nieuw scoutingseizoen gewenst! 
Groetjes, Joost en Maartje 
 

 
Scouts  

GOH 

 
Bevers  

Kleurplaat  
Welpen 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat waren we blij dat we dit jaar weer op kamp mochten gaan! De voorbereidingen waren gedaan en de 

staf vertrok op zaterdag richting Ommen om het kamp alvast een beetje op te bouwen.  

 

Na een druk zaterdagdagje en een nachtje slapen was het 

alweer zondag en konden we de jeugdleden gaan 

verwelkomen en kon het kamp echt beginnen. De zondag was 

natuurlijk de dag om je tent op te zetten, je keuken te bouwen 

en te koken. Deze dag verliep lekker en hebben ze ‘s avonds 

al lekker eten (boontjes, aardappels en een worstje) kunnen 

koken in hun zelfgemaakte keuken.  

Wij, als staf, konden dit jaar niet mee eten met de kinderen, 

maar hielpen wel met het koken en natuurlijk proeven wat ze 

gemaakt hadden. Dus wij aten als staf in onze eigen keuken 

waar Patrick zorgde voor ons. Na lekker gesmikkeld te 

hebben, hebben we nog bij het kampvuur een potje Scrooge 

gespeeld en was het tijd om lekker naar bed te gaan.  

 

De 2e kampdag zijn we om 8 uur opgestaan en hebben we 

lekker ontbeten, al waarna we “de aandacht” gedaan hebben, 

wat vaak in thema staat van sociale situaties. Dit jaar ging het over je grenzen aangeven. Met een aantal 

oefeningen die we deden hebben we wel ontdekt wie er het dichts bij je mag komen. Daarna hebben we als 

afsluiting nog een tekening gemaakt met ons allen, waarbij we telkens doorschoven en doorgingen op een 

andere tekening van een ander kind. Daar kwamen grappige tekeningen uit. 

 

Na een lekkere lunch hebben we een handelsspel gespeeld, waar 

ze op bepaalde kraampjes grondstoffen kopen en werd de prijs 

bepaald door middel van dobbelen. Bij een ander kraampje kon 

je de grondstoffen weer goed verkopen door middel van 

dobbelen. Er werd lekker gehandeld en uiteindelijk flink uitbetaald 

om je maffiabasis te kunnen kopen. We zijn dit kamp bezig om 

een zo groot mogelijke maffiafamilie te krijgen om zo Las Vegas 

over te nemen.  

We hebben deze avond lekker macaroni gemaakt en daarna nog 

een avondspel gespeeld: Levend kwartet.  Na een lekker potje 

rennen en vliegen nog wat te drinken en tijd om naar bed te 

gaan. 

 

Na een lekkere nachtrust was het alweer dinsdag en was het tijd 

voor de loophike. Dit was een tochtje met diverse tocht-

technieken zoals foto’s, kruispuntenroute, enz. Het was een tocht 

met 4 posten verspreid over ongeveer 10 kilometer. Ook werden 

er vandaag kaarten naar huis geschreven om de ontvangers te 

laten weten hoe erg we het naar ons zin hebben.        

De patrouilles waren weer redelijk snel terug op het terrein en konden er effe lekker ‘gechilled’ worden op 

de meegenomen zitzakken met Suske en Wiske’s. We lasten zo af en toe een moment in dat je ook even op 

je telefoon mocht…  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na de leuke loophike hebben we weer zelf voor ons eten gezorgd, met uiteraard daarna  

het corvee. We hebben daarna lekker gezeten bij het kampvuur en marshmallows geroosterd.  

 

Uitgeslapen en wel, was het alweer woensdag en was de week weer 

doormidden. Deze dag werd een sportief dagje, want de sportdag 

werd deze dag georganiseerd. Het begon met een 

ochtendgymnastiek door Kevin en Jeremy. Nadat we allemaal lekker 

opgewarmd waren kon het 

echt beginnen. Er waren ‘s 

morgens 4 onderdelen: Water 

dragen, sprintje trekken, 

boogschieten, en een 

parcours. Het was een lekkere 

sportieve ochtend, en na het 

eten van een boterham en 

even een rustmomentje 

gingen we ‘s middags weer 

verder met 4 andere 

onderdelen zoals hink-stap-

sprong, touwhangen, 

boomstamwerpen, en balletje overgooien.  

Als finale spel deden we een potje touwtrekken voor de lol. Leiding 

tegen de scouts, en diverse groepjes kinderen tegen de leiding, en de 

patrouilles tegen elkaar. Kortom: lekker sportief bezig geweest!  

 

Ze hadden vandaag ook de keus wat ze zelf 

wilden eten. Normaliter halen ze dit zelf in de 

winkel maar vanwege de kampbubbel kon dit 

niet. Dit was gelukkig geen probleem want er 

werd wat uitgezocht via de app van de bekende 

blauwe supermarkt en werd afgehaald door de 

fourageur. De meiden kozen om pannenkoeken 

te bakken met allerlei lekkers. Zo werden er 

bloemen gemaakt van paprika’s, en cactussen 

van komkommer. Heel creatief!  

Een andere patrouille besloot te beginnen met 

soep en daarna een broodje shoarma te eten. 

De laatste patrouille at wraps en als toetje een vlaflip. Na het eten en het 

corvee hebben we lekker even gedoucht en daarna fris de slaapzakken 

opgezocht. 

 

Donderdag hebben we spullen geregeld om vlotten te bouwen. Na een aardig 

werkje om je vlot goed te knopen en de vaten vast te maken, konden we het 

water op gaan. Na een aantal uurtjes lekker gezwommen en gevaren te 

hebben, haalden we de vloten weer uit elkaar en kon het opgeruimd worden. 

Daarna even een telefoonmomentje, waarna er gekookt werd door de 

patrouilles: Aardappels, broccoli, en een slavink.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na het eten hebben we lekker bij het kampvuur weerwolven gespeeld en was de dag weer veel te snel om. 

 

Dan komt de vrijdag, de dag dat de fietshike op 

het programma stond. Deze was dit jaar 30 

kilometer met daarin 5 posten. Er werd lekker 

gefietst en uiteindelijk kwamen alle patrouilles 

weer binnen op het terrein. Helaas hebben de 

stafleden vandaag alweer een beetje de boel 

afgebouwd want de volgende dag gingen we 

alweer naar huis. Deze avond hebben we lekker 

met ons allen gegeten: een heerlijke barbecue. 

De avond werd ook bekend dat de meiden de 

patrouillestrijd hebben gewonnen en de 

kamptotem voor hen was! De uitslag van de 

sportdag werd ook bekend gemaakt: Ellen was eerste geworden. De kids hebben deze nacht in de 

openlucht geslapen op een zeiltje.  

 

Toen was het alweer zaterdag en was het tijd 

om naar huis te gaan. Nadat alles ingeladen 

was in de vrachtwagen en de kids opgehaald 

waren door lieve ouders die reden, kon de 

terugweg ingezet worden. Na 2 uur rijden 

kwamen we weer aan in Schiedam en werden 

de spullen weer uitgeladen en opgeruimd.  

 

Hier kwam er nog een afsluitmoment en 

kregen nog 2 van de stafleden een mooie 

medaille ‘de Gouden Vos’ uitgereikt door het 

bestuur als teken van waardering wat ze 

allemaal voor heel Scouting betekenen. GEFELICITEERD, Martijn en Zoë, we zijn trots op jullie! 

 

We hopen jullie allemaal gezond en wel weer terug te zien in september. 

Liefs de scoutsstaf  
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      Hallo allemaal! 
 

Een paar dagen later dan de andere 

onderdelen, was het eindelijk ook tijd voor de 

bevers om op kamp te gaan. Op 

donderdagochtend werden de bevers afgezet 

op het gebouw in Maassluis. Nadat iedereen 

was aangekomen konden we beginnen met het 

verkennen van het gebouw. Bij het water lag 

een fles, gericht aan de bevers... Flessenpost!  

 

In de fles zat een brief van Harige Harrie. Zijn 

schip was in een storm terecht gekomen en er 

waren wat spullen van zijn schip afgewaaid die 

hij nodig heeft om verder te kunnen varen.  

Hij zou het erg waarderen als de bevers 

zouden willen helpen zoeken. Natuurlijk willen 

we dat! In de fles zat ook een schatkaart die 

ons naar het kompas zou leidden dat Harige Harrie zoekt. Ook vertelde Harige Harrie dat we in de middag 

moesten zoeken naar de scheepslamp, maar daarvoor moest het eerst eb worden. 

 

Vol enthousiasme gingen de bevers op pad met de schatkaart. Op de kaart was de route aangegeven en 

herkenningspunten die we onderweg zouden tegenkomen. Bruggen, het spoor, een grote boom, de rivier, 

etc. De bevers mochten om de beurt de kaart vasthouden. Zo bereikten we samen het einde van de route. 

Aan het water lag daar een klein kistje met een oud kompas erin! We hadden het gevonden! Over een klein 

paadje met dichte begroeiing vonden we onze weg terug naar het gebouw, precies op tijd voor de lunch. 

 

Na het eten gingen de bevers even op bed liggen voor 

het rustuurtje. Toen iedereens energieniveaus weer 

hersteld waren was het tijd voor een postenspel.  

 

Bij de posten konden de bevers muntjes verdienen. Als 

je een muntje had verdient kon je naar het speelbord. 

Met een muntje kon je een dobbelsteenworp kopen om 

verder te komen op het speelbord. De bevers mochten 

zelf kiezen naar welke post ze gingen. Ze konden kiezen 

uit een hindernisbaan, een schatkistje knutselen, 

piratenmemorie, piraten hallie gallie, een puzzel en een 

piratenhoed maken. Vooral de hindernisbaan was 

populair, maar de bevers hebben veel posten bezocht 

en veel muntjes verdiend. 

 

Toen het posterspel was afgelopen was het eb! De 

aanwijzing zei dat we naar het water aan de andere 

kant van het spoor moesten gaan om te zoeken naar de 

scheepslamp. Dus gingen we weer op pad.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het spoor was vlak naast het gebouw (leuke tip: zwaai eens naar de bestuurder van de  

metro      ) dus we hoefden niet ver te lopen voor we weer water vonden. Daar was het gewoon een kwestie 

van zoeken. Na een tijdje zagen we iets in de bosjes: de scheepslamp, gewikkeld in de kampvlag!  

 

Met het avondeten weer in onze 

maag, konden we ons gaan 

klaarmaken voor bed. In bed 

speelden we nog een kort spelletje. 

Bingo, in piratenthema!  

 

 Op de bingokaart stonden 

bijvoorbeeld het kraaiennest, de 

scheepskok en de verrekijker. Nadat 

we allemaal bingo hadden was het 

echt tijd om te gaan slapen. Voor de 

tweede dag stonden er nog veel 

meer avonturen gepland! 

 

Vrijdag wilden de bevers gelijk kijken of er weer flessenpost was. En er lag weer een fles! Deze brief zei dat 

we op zoek moesten naar de weersvoorspeller ten westen van het gebouw. En 's middags zou Spartelende 

Sven, de zoon van Harige Harrie, langskomen om ons te helpen zoeken naar de zeekaarten... 

 

Met vernieuwd enthousiasme gingen we weer op pad. Ten westen van het gebouw lag een klein bos. Aan 

het water lag de weersvoorspeller! Drie voorwerpen gevonden, nog één te gaan. Toen we toch in het bos 

waren, konden we gelijk een spel doen. Bij het eerste spel moesten we schepen verkopen. In een bakje 

lagen kaartjes met schepen. De bevers mochten er een pakken en op zoek gaan naar de kapitein om het 

schip te verkopen. Maar als je onderweg werd getikt door het kanon, maakte hij een gat in je schip. Dan 

moest je eerst langs de schepenbouwer om je schip te laten repareren.  

Het tweede spel was een soort levend stratego. Het werd in twee teams gespeeld. Er waren vijf kaartjes, met 

hoogte 1 t/m 5. De bevers moesten iemand van het andere team tikken, de bever met het hoogste kaartje 

won. Behalve nummer 1 (de krokodil), die versloeg nummer 5 (de kapitein). 

 

We waren behoorlijk moe van al het 

rennen, dus na de lunch was het 

weer tijd voor een rustuurtje. 

Eenmaal weer wakker was 

Spartelende Sven aangekomen! Hij 

ging ons helpen met zoeken naar de 

zeekaarten. En waar zouden die 

liggen? Weer bij het water natuurlijk! 

We volgden het water met Sven en 

aan het einde lag een fles met daarin 

de scheepskaarten. We hadden alles 

gevonden!  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terug op het gebouw stond de piratentraining klaar. Met verschillende spelonderdelen leerden de bevers 

hoe ze een goede piraat moeten zijn, uiteraard onder begeleiding van Spartelende Sven. We hebben 

juwelen leren sorteren, dingen leren doen met een haak in plaats van een hand, wat je moet doen als je van 

de plank wordt gegooid, hoe je de vlag veilig houdt, en nog veel meer. Alle bevers zouden goede piraten 

zijn.  

 

Tenslotte was het tijd voor Captains Diner. Dit is de traditionele afsluiting van kamp. De kookstaf maakt dan 

een menu met heel veel gangen in het thema. Deze keer waren het wel 10 gangen! We hebben onder 

andere kanonskogels gegeten, onbewoonde eilanden, bootjes en piratenogen. Alles smaakte weer heerlijk! 

 

Op zondag moesten we nog maar één ding doen: de spullen die we hadden gevonden terugbezorgen aan 

Harige Harrie. Spartelende Sven had 

ons verteld dat zijn vader een kist 

zou klaarzetten waar we de spullen 

in konden achterlaten.  

 

Vanaf ons terrein konden we de kist 

zien staan aan de andere kant van 

het water. Na een korte wandeling 

stonden we bij de kist. In de kist zat 

een kort briefje van Harige Harrie 

waarin hij ons bedankte. Ook zaten 

er in de kist mooie schelpen en 

insignes voor op ons uniform. 

Bedankt Harige Harrie! Toen was 

het helaas al weer tijd om naar huis 

te gaan.  

 

We hebben erg genoten van het kamp, en hopen samen met jullie weer veel avonturen te beleven in het 

nieuwe scoutingjaar! 

 

Zomerse groetjes van Bas, Keet, Sterre en Rebbel 
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       Zondag 

Yes, eindelijk gaan we weer op kamp! Het schooljaar is voorbij en alle welpen hebben hun spullen gepakt en 

zijn onderweg naar de Karel Doormangroep in Maassluis. Bij aankomst gaan de kids de no-parents-zone in, 

waar een groot piratenschip te vinden is. Snel neemt iedereen afscheid en is de kampbubbel voor dit jaar 

compleet. Iedereen is blij dat ze niet te veel spullen hebben ingepakt want zelf al je spullen naar binnen 

sjouwen en je slaapplekje voor de komende week klaarmaken is voor sommigen nog best een uitdaging. 

 

Wanneer iedereen gesetteld is, is het tijd om de 

omgeving te gaan ontdekken. Naast het gebouw ligt 

een groot grasveld, staan een aantal tenten, is er een 

grote kampvuurkuil te vinden en is er een mooie plek 

om te zwemmen! Daarnaast staat er een mooi 

piratenschip klaar en zijn er over het terrein verdeeld 

allerlei piraten-minigames te vinden zoals haakwerpen 

en kanonskogels gooien. 

 

Al snel springt Jacala het water in, natuurlijk moest hij 

weer de eerste zijn ;). In een band aan de kade vindt 

hij een geheimzinnige fles met een briefje erin. De 

welpen pakken de fles aan en lezen de boodschap: 

Harige Harry, de piraat die de week hiervoor al om 

onze hulp had gevraagd d.m.v. de flessenpost, gaat 

ons op de proef stellen. Zijn wij wel vakkundig genoeg 

om zijn echte piraten queeste van hem over te 

nemen? De eerste stap is volgens hem duidelijk: een piraat moet duidelijk herkenbaar zijn aan zijn/haar 

kledij (Fake it till you make it). Op het terrein vinden we een grote kist met daarin bandana’s, ooglapjes en 

instructies voor het maken van een piratenhoed en piraten knopen. Hier zijn we de rest van de ochtend wel 

zoet mee. 

 

‘s Middags zijn de welpen echt niet meer te 

houden: ze moeten en zullen gaan zwemmen! De 

watermat wordt uitgerold, de zwembanden worden 

opgeblazen en de noedels worden uit het slop 

gehaald. ‘s Avonds is het energielevel iets verder te 

zoeken, van zwemmen word je toch wel moe. 

Gelukkig heeft Jacala een leuk spel voorbereid: 

Piraten-weerwolven bij het kampvuur. Het wordt 

een spannende avond vol verraad, overwinning en, 

uiteraard, marshmallows. 

 

Maandag 

Echte piraten doen er alles aan om te krijgen wat ze willen, en wat ze vandaag willen is een schip. Gouden 

dukaten zijn niet overal in te wisselen en dus moet er gebruik gemaakt worden van andere ruilmiddelen. Het 

spel van vanochtend wordt gespeeld met meerdere groepen piraten, door munten te stelen van een andere 

groep kan je bij de winkel allerlei producten kopen. Denk bijvoorbeeld aan hout, katoen, maar ook een 

vlaggenmast en een boegbeeld. Het laatste onderdeel van het spel was het ontwerpen van een eigen vlag. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘s Middags kwam het goed van pas dat we de vlaggen hadden gemaakt, het was namelijk  

tijd voor een potje vlaggenroof in het bos. De uurtjes gymnastiek van het afgelopen jaar kwamen nu goed 

van pas want het was behoorlijk rennen geblazen, de tactieken werden foutloos uitgevoerd en de vlaggen 

werden meerdere malen gevonden en meegenomen naar de eigen post. Tijdens het spel was Lisanne 

teruggelopen naar het kampgebouw, ze ging even een aspirientje halen. Na een tijdje kwam ze samen met 

Annemieke van de kookstaf terug en vertelde dat er, toen ze aankwam bij het gebouw, een boot in het 

water bij het haventje had gelegen. Een harige grote man met één houten been gaf haar een rol papieren 

met een rode strik eromheen, deze moest zij afgeven aan de welpen. Samen bekeken we de papieren: het 

waren boekjes met piratenliederen voor de piraten in opleiding. Perfect voor ons! 

 

Dinsdag 

Vandaag had Harige Harry een grootse test voor 

ons in petto: hij wilde graag zeker weten of wij 

ons goed zouden kunnen redden op het water. 

Om dit te testen stonden ons drie opdrachten te 

wachten: allereerst moesten we ons brein kraken 

en een aantal zeeslagpuzzels oplossen, 

vervolgens moesten we van alles leren over hoe 

water nu eigenlijk werkt en als laatste moesten we 

een eigen schip bouwen en hiermee varen. 

 

‘s Ochtend hebben we allerlei verschillende 

proefjes uitgevoerd met water. Zo hebben we 

vierkante bellen geblazen, schuim gemaakt, 

regenbogen laten verschijnen en olifantentandpasta gemaakt. Alle welpen kregen een bingokaart waar alle 

opdrachten op stonden, wanneer er genoeg opdrachten werden volbracht kon er een mooi insigne worden 

verdiend. Iedereen ging enthousiast aan de slag en de resultaten waren top! 

Vervolgens gingen we aan de slag met het maken van de schepen. Dit deden we door pallets mooi te 

beschilderen en vervolgens m.b.v. de nieuw geleerde knopen vast te maken aan drijvende tonnen. Terwijl dit 

kon drogen in de zon begonnen wij aan onze lunch. Later op 

de dag gingen de schepen te water, de een met een wat 

succesvoller resultaat dan de ander. Eén ding was in ieder 

geval duidelijk aan het eind van deze dag: het insigne was in 

the pocket! 

 

Woensdag 

Vanochtend vertrokken we met z’n allen naar het bos, het 

was tijd voor een potje Levend Stratego. Alle personages 

waren in het piraten thema, er was bijvoorbeeld een matroos, 

een kapitein en uiteraard ‘de bom’. De groep werd verdeeld 

in twee teams en alle leden kregen een eigen rol. Door leden 

van het andere team te vinden en vervolgens te tikken 

konden de leden worden uitgeschakeld. Het andere team 

kon zo dichter bij de basis van het andere team komen en als 

ze dichtbij genoeg waren konden ze zelfs een poging waren 

om de vlag van de tegenstander te stelen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

      Na deze actieve ochtend was het tijd voor een rustig spelletje. Er werd gezwommen en er 

werden bordspelletjes gespeeld. Ook werd er lekker geluierd, wat ook nodig was om ruimte te maken voor 

het volgende evenement: woensdag Pannenkoekendag! De kookstaf had de hele dag in de keuken gestaan 

om voor iedereen pannenkoeken te bakken. Dit was nog een grotere klus dan normaal want in de vorige 

dagen was al gebleken dat deze groep grote eters bevat. 

 

Toen de schemer begon te vallen vertrok de hele 

groep weer richting het bos voor een gezamenlijk 

avondspel. Een echte klassieker: het 

piratengeluidenspel. Van het ene op het andere 

moment waren er allerlei vreemde snuiters te 

vinden in het bos: Gapende Gerrit, Ronja Rumfles, 

Stuurvrouw Saar, Kornelis Kanon en nog vele 

anderen. De welpen werden in groepjes opgesplitst 

en gingen op zoek naar alle personages. 

 

Donderdag 

Een warme ochtend vraagt om een verkoelend 

spel, vanochtend viel de keus op Levend Zeeslag. Er werd een groot zeil gehesen en de groep werd in 

tweeën gedeeld. Wijzelf fungeerde als de schepen en m.b.v. sponzen moesten we elkaar proberen te raken 

en zo uitschakelen. Na dit spel had we behoorlijke honger gekregen, helaas was er geen verkoelend drankje 

of ijsje te vinden. Hier moest verandering in worden gebracht, na de lunch vertrokken we richting het 

centrum. Tenminste, dat dachten we: Harige Harry had ons 

woordzoekers gestuurd met daarin tips naar de locatie die we 

moesten zoeken. De hints waren enkel nog wat vaag: ‘vijf keer 

scheppen’, ‘het is hier ijskoud’, ‘tegenover de waker’. 

Uiteindelijk bleek dat de tips in omgekeerde volgorde moesten 

worden gevolgd en na een goede scan van de omgeving 

kwamen we na een korte wandeling uit bij, jazeker, een ijszaak! 

 

Een aantal van onze welpen gingen naar binnen om verhaal te 

halen, en dit kregen ze dan ook. De eigenaar van de ijszaak 

vertelde dat er in de dagen daarvoor een piraat was 

langsgeweest met een papagaai op z’n schouder, een grote warrige baard en een houten been. Deze 

zeebonk had hem betaald met gouden munten en gaf aan dat er op donderdag een groep welpen uit 

Schiedam zou langskomen om ijsjes te halen. De man had 

het verhaal niet geloofd maar had de dukaten wel 

aangenomen. Toen wij langskwamen viel alles op z’n plek, 

de zeeman had de waarheid gesproken. 

 

Toen de zon achter de metrobaan was gedaald maakte de 

welpen zich klaar voor de taverne avond. Een echte piraat 

gaat uiteraard iedere week een keer naar de pub om 

piratenbier te drinken en zeeliederen te zingen met 

vrienden.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het piratenbier met prik vloeide rijkelijk en de gouden keeltjes waren van mijlenver te  

horen (OVER DE ZEVEN ZEEËN!). Een breed scala van entertainment werd uit de kast getrokken, denk aan 

een speciale ceremonie voor een gevallen ananas, een geweldige goocheltruc, een toneelstuk en een 

piraten-mime act uitgevoerd door de leiding. Kortom, een geweldig leuke avond! 

 

Vrijdag 

De laatste dag, je zou denken dat dit een vermoeiende 

zou zijn maar niets is zeker waar. Terwijl de welpen aan 

het knutselen waren kwam er een vreemd figuur aan bij 

het kampgebouw. Een jonge jongen, gekleed als piraat. 

Hij vertelde dat zijn naam Stuntelende Sven was en dat 

hij de zoon was van Harige Harry. Harry was oud en had 

ons dan wel de hele week kunnen klaarstomen om zijn 

schat terug te kunnen vinden maar hij had niet meer de 

kracht om zelf bij de zoektocht aanwezig te zijn. Om 

deze reden had hij Sven langs gestuurd, zijn zoon was 

dan misschien een beetje onhandig maar bedoelde het 

wel goed. 

 

De groep vertelde Sven over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd en we besloten ook om met hem de 

tip te delen die we de dag hiervoor van de eigenaar van de ijssalon hadden gekregen. Op het briefje stond, 

in een vreemde taal, een aanwijzing naar de plek waar we die avond moesten zoeken naar de schat van de 

meerminnen. Het avontuur was nu dan toch echt bijna ten einde en gelukkig had we voor dit spannendste 

deel van de queeste een echte piraat aan onze zijde. 

 

Voordat we op zoek konden gaan was het tijd voor 

een ander hoogtepunt van deze week: het 

Captain’s Dinner. Een scouting traditie die al jaren 

bestaat: de kookstaf had een zeven-gangen 

maaltijd voor ons gemaakt geheel in piratenthema! 

Er waren onder andere kanonskogels van drop, 

zeewater, Zwartsbaards houten been en een oester 

met een parel erin. 

 

‘s Avonds was het dan echt zo ver: de zoektocht 

naar de schat kon beginnen. De hele week zijn we 

op de proef gesteld en hebben we aan Harige Harry en zijn zoon kunnen bewijzen dat wij het in ons 

hebben om echte piraten te zijn en de schat kunnen terugvinden. Na het volgen van de cryptische hints 

vonden we uit dat we door het geheimzinnige hek moesten aan de rand van het terrein, hierna volgde een 

woeste tocht door het struikgewas. 

Vervolgens kwamen we uit bij een open veld, door onze stappen te tellen konden we onze weg vervolgens 

en kwamen we uit bij een verborgen bruggetje. Uiteindelijk kwamen we uit bij een dichtbegroeid stuk bos. In 

het donker zagen we iets schitteren maar de kist werd omgeven door planten met grote stekels. Een aantal 

dappere welpen en de leiding gingen samen te werk en wisten de kist uit de struiken te krijgen, toen we 

deze openmaakte zagen we allerlei verschillende voorwerpen.  



 
 
 
 
 
 
 
 

      Eerst leek het nog niet zo interessant, 

bovenop lag wat oude en vieze piratenkleding. Hieronder 

vonden we een grote verzameling gekleurde oester: deze 

moesten wel door de zeemeerminnen zijn gekleurd, zo mooi 

waren ze. Verder lagen er ook angstaanjagende, maar ook 

wel heel coole, rumflessen in de kist. Deze hadden een 

schedelvorm in het glas zitten, er was genoeg voor alle 

welpen aanwezig om te pakken wat ze pakken konden!  

 

Stuntelende 

Sven was echter vooral geïnteresseerd in een ander 

voorwerp in de kist: de zeemeerminnenamulet. Ook deze 

was aanwezig en hij slaat een zucht van opluchting. Alle 

zorgen van zijn vader waren nu voorbij, en dat alles door 

de hulp van onze welpen!  

 

Tot in september! Groetjes van de welpenleiding 

 
 

Het Groene Blad is mede mogelijk gemaakt door: 


