
Jaargang 63 
Nummer 3 

 

Jaargang 63 
Nummer 3 



 2

Telefoonlijst 
 
 
Bevers 
Hippe Patrick Heuchemer 010-4719937 
Pompedomp Inge van der Water 06-49387318 
E-mail bevers_flg@hotmail.com 
  
Welpen 
Baloe Martijn Heuchemer 06-51746979 
Hathi Menno Leliveld 010-4730598 
Sahi Daisy Heuchemer 06-38624767 
E-mail welpen_flg@hotmail.com 
 
Kabouters 
Jiggel Monique Verzijden 010-4266404 
Driemer Cora de Bruin 010-4730805 
Vlitter Brenda Heuchemer 010-2732888 
E-mail kabouters_flg@hotmail.com 
 
Verkenners 
Marcel Marcel de Bruin 010-4730805 
Bas Bas van Hattem 010-4731602 
E-mail verkenners_flg@hotmail.com 
 
Padvindsters 
Mathieu Mathieu Verkade 010-2232168 
Levon Levon Timmers 06-41730491 
E-mail padvindsters_flg@hotmail.com 
 
Explorers 
Marcel Marcel Kieboom 010-2734461 
Stefan  Stefan Walthie 010-2731742 
Yvonne Yvonne van de Leur 06-22448328 
Edwin Edwin van de Leur 06-51552924 
 
Pivo’s 
Adviseur Remco Bartels 010-2236810 
Voorzitter Martijn Heuchemer 06-41331920 

 
 
 
 
Boomstam 
Contactpersoon Manja v/d Plasse 010-2734846 
 
Bestuur 
Voorzitter Cora de Bruin 010-4730805 
Secretaris Joost Jansen 010-4263530 
Materiaal Mathieu Verkade 010-2232168 
Groepsbegeleider Patrick Heuchemer 010-4719937 
Lid Theo Engering 010-4266868 
 
Stichtingsbestuur 
Voorzitter Rob Ouwendijk 010-2732265 
Penningmeester Peter Olsthoorn 010-4264493 
Secretaris Frans Liekens 010-4262164 
Lid Jan Lentjes 010-4265246 
Lid Arnold Jansen 010-4268106 
Adviseur Gé Brouwer 010-4268406 
 
Redactie 
Maaike van Hattem                         Brenda Heuchemer 
Veenlantstraat 30                            Rubensplein 23B 
3117 CK Schiedam                         3116 BP Schiedam  
010-2232168                                   010-2732888 
 

 
 
Troephuis 
Lange Haven 11 
3111 CA Schiedam 
010-4267048 
 
giro: 772595 t.n.v. st. 
scouting Franciscus-
Lodewijkgroep te Schiedam 
email: flg@scoutnet.nl 
internet: 
http://users.scoutnet.nl/~flg 
 
 

 

ROTTERDAM  

De Scout Shop Rotterdam is een winkel 
speciaal voor alle scoutingbenodigdheden. 
In deze winkel, waar alleen vrijwilligers 
werken, helpen we je graag aan alle 
spullen die je nodig hebt. Zo kan je bij ons 
terecht voor uniformen, dassen en insignes, 
maar ook voor boeken, kompassen, 
kampeermateriaal, zakmessen, en nog veel 
meer... 

Kom eens langs! 

wo:  12.00 - 17.00 uur 
vrij: 15.30 - 20.30 uur 
za: 10.00 - 13.00 uur 

Scout Shop Rotterdam, Heemraadssingel 129, 
3022 CD Rotterdam, tel. 010-4772395 

e-mail: scoutshoprotterdam@scouting.nl 
website http:\\rotterdam.scouting.nl\scoutshop\
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Van de voorzitter 
 
 
 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen!! Ik hoop, dat iedereen er weer tegenaan kan na een 
heerlijke vakantie. Wij gaan in ieder geval weer met frisse moed beginnen. Het groepskamp 
was zeer geslaagd ondanks het slechte weer in het begin. Geheel in stijl hebben we het 
kamp afgesloten met een captains dinner en zaten we ter gelegenheid van ons 75-jarig 
jubileum dus ook met 75 mensen aan tafel. Er komt binnenkort ook weer een fotomiddag van 
het kamp (waarschijnlijk 4 oktober). Dan kunt u zelf kijken hoe leuk het is geweest. 
Er staan natuurlijk ook weer een aantal activiteiten op de planning. Zo zijn op 27 en 28 
september de brandersfeesten en dan zijn wij natuurlijk weer op het water en in de stad te 
vinden. En 17 t/m 19 oktober is de JOTA/JOTI, een weekend in het thema van 
communicatie. 
 
 
Groetjes Cora (Driemer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mondt Adviesgroep B.V.  
 
 
Uw mondige adviseur voor uw: 
 

• Boekhouding 
• Loonadministratie 
• Controle boekhouding 
• Opstellen jaarrekening 
• Belastingaangifte voor ondernemers en particulieren 
 
 

Kon. Wilhelminahaven NZ 1,  3134KE  Vlaardingen  
Tel.: 010-435 23 88  Fax:  010-234 11 97   
e-mail: info@mondtadviesgroep.nl  website: www.mondtadviesgroep.nl 
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Waingungahorde & Snorregakring 
 
 
 
De week voor kamp hebben we via you-tube een filmpje gezien van een archeoloog 
(Jacobus Gorgulee) die ons vertelde dat er in Beilen iemand probeerde mensen te 
veranderen in oermensen. 
 
Zaterdag 19 juli stond iedereen klaar bij het station. Nadat iedereen afscheid genomen had 
van de ouders, zijn we richting de trein vertrokken. Na een aantal keer overstappen, 
spelletjes en puzzels in de trein, kwamen we twee en een half uur later aan in Beilen. Nog 
een stukje lopen en daar was het terrein. Precies op tijd voor de bui waren we binnen en 
konden we de slaapzaal in richten. Met een beetje passen en meten liggen ze allemaal 
lekker knus bij elkaar. Helaas zat het weer zaterdag niet zo mee en kwamen er veel buien 
langs. Daardoor hebben we binnen spelletjes gedaan, zoals het Hippestippenspel. Na de 
gezamenlijke opening met het hijsen van een mooie vlag en het zingen van een lied, hebben 
we gezellig met z’n allen, dus welpen, kabouters, padvindsters en verkenners, binnen 
gegeten. Heerlijke soep met broodjes. Gelukkig was het ‘s avonds wat droger en zijn we het 
bos ingegaan. Eerst hebben we puzzelroof gedaan op de zandvlakte en daarna in het bos 
het regenboognummerspel. Het was wel een beetje eng in het donker en sommige leiding 
was moeilijk te vinden, maar uiteindelijk was toch ook iedereen bij Driemer en Hathi geweest 
en konden we terug om de punten te tellen. Toen was het al heel laat en tijd om te gaan 
slapen. Iedereen was erg snel vertrokken. 
 
Zondag 20 juli werden de kinderen veel te vroeg wakker. Na een beetje keten in bed 
mochten de kinderen zich aankleden en buiten spelen. Na een heerlijk uitgebreid ontbijt met 
eitjes en Drents krentenbrood, zijn we weer het bos in gegaan voor een smokkelspel. 
Steentjes moesten naar de andere kant gesmokkeld worden, maar in het veld stonden 
kinderen aan bomen vast, waar je langs moest zonder getikt te worden. Het was vaak lastig 

om ergens tussendoor te komen, maar het 
lukte toch vaak genoeg, als er slim 
gespeeld werd. Terug op het terrein vond 
één van de kinderen een brief. De brief 
was van de archeoloog Jacobus Gorgulee 
en daarin vertelde hij, dat Professor Ralph 
Liberatus Pius bezig is om van Beilen een 
oertijdpark te maken. Liberatus wil graag 
mensen terug laten evolueren naar de 
oertijd. De professor had het al bij een 
persoon uitgeprobeerd en dat was gelukt. 
De archeoloog vertelde dat hij wist dat er 
een grote kans was dat er die maand een 

oerknal zou komen waardoor de hele stad terug zou evolueren. Jacobus Gorgulee was bezig 
met een brouwsel om Professor Liberatus tegen te houden en hij vroeg ons om te helpen de 
ingrediënten te verzamelen. Een lijst hiervan zouden we nog krijgen. In spanning was het nu 
dus wachten op de lijst met ingrediënten. Later op de dag vonden we al iets wat 
waarschijnlijk een ingrediënt was. 
Na de lunch was het tijd voor een postenspel met de hele groep. Nadat er groepjes waren 
gemaakt, kon men kiezen voor verschillende posten. Er waren grote tekeningen op lakens 
die ingekleurd moesten worden, stenen dieren maken, volleybal met een supergrote bal, 
slagtand en slang, een quiz om te ontdekken of je een echte avonturier bent en nog meer 
leuke activiteiten. Uit de quiz kwam gelukkig dat we veel avonturiers hebben en geen 
waterhoofden en iedereen had het erg naar z’n zin gehad tijdens de spelletjes. Na het 
heerlijke avondeten zijn we weer het bos ingegaan. In het midden van het bos was een nest 
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met eieren in vier verschillende kleuren. Vier groepjes moesten proberen die eieren te roven, 
maar ieder groepje moest één kleur laten liggen. Maar het nest werd natuurlijk wel bewaakt 
door de ouders en als die je zagen en herkenden, moest je weer terug naar je post en het 
opnieuw proberen. Helaas voor de ouders waren er maar weinig eieren over in het nest. De 
kinderen wisten zich heel goed te vermommen en stiekem naar het nest te sluipen. Terug op 
het terrein hebben we nog snel iets gedronken en toen ging iedereen weer lekker slapen. 
 
Maandag 21 juli moesten de kinderen dit keer wakker gemaakt worden door de leiding. Na 
wat buitenspelen werd het weer wat druilerig en hebben we binnen wat spelletjes gespeeld. 
Ook werd er weer een brief gevonden van de 
archeoloog Jacobus Gorgulee. Hierin stond de 
lijst met allemaal rare ingrediënten, zoals operium, 
gratium nora en groen kraakvocht. Daarna zijn we 
het bos ingegaan om wat waterspelletjes te doen. 
Toen we terug kwamen was de zandbak helemaal 
overhoop gehaald en lag er haar tussen. 
Waarschijnlijk was dit door een oermens of 
professor Liberatus gedaan. Later zijn we bootjes 
gaan maken van piepschuim. Er werd van alles in 
elkaar geknutseld, catamarans, kano’s en 
zeilboten. Nadat ze allemaal klaar waren, zijn we 
ze gaan uitproberen in het meertje in het bos. 
Onderweg naar het meertje toe vonden we een blik in de bosjes met een ingrediënt. Niet 
alleen de bootjes gingen in het water. Het was wel wat koud, maar dat merk je na een tijdje 
niet meer. Terug gekomen is iedereen onder de douche gegaan, zodat we schoon aan tafel 
konden. Na uiteraard weer een heerlijke maaltijd en het nodige corvee, was het tijd om 
kaarten te gaan maken om naar huis te sturen. U heeft zelf de resultaten kunnen zien. 
Hierna ging iedereen zijn bed in om bingo te spelen. Nadat de nodige prijzen gewonnen 
waren, was het toch echt tijd geworden om te gaan slapen. 
 
Toen we dinsdag 22 juli opstonden hingen er overal briefjes met kreten, dat we weg 
moesten gaan, bemoeials waren en nog meer lelijke dingen. Het was wel duidelijk dat dit 
door Professor Liberatus gedaan was. Hij wilde ons echt weg hebben. Na een stevig ontbijt 
kon iedereen er weer tegenaan voor deze dag en dus gingen we een tocht lopen. We 
moesten pictogrammen volgen van wegrennende poppetjes en deuren om de goede weg te 
vinden. Dat was voor sommige niet altijd even makkelijk en zo moesten we nog wel eens 
een stukje terug om weer op het goede spoor te komen. Ook moesten er onderweg 
opdrachten gedaan en vragen beantwoord worden. En het is toch best lastig om ‘hoofd, 
schouders, knie en teen’ achterstevoren te doen. Na een vermoeiende tocht kwamen we de 
boomstam tegen, die een heerlijke picknick voor ons hadden klaargezet. Het zag er heel leuk 
uit en het smaakte ook heel lekker. Nadat Annemieke ook weer opgegraven was uit het 
zand, ging de boomstam terug naar het terrein en gingen wij bosscrabble doen. Er moesten 
opdrachten gedaan worden om klinkers te verdienen voor het scrabbelen. De medeklinkers 
lagen verspreid door het bos. Er waren verschillende opdrachten, van rondjes achteruit om 
een boom lopen, tot schminken en een glas leegdrinken met een rietje van een meter lang. 
Dat was best hard werken om de goede klinker te krijgen dus. Het was uiteindelijk gelukt om 
een aantal woorden te vormen. Toen we terug wilden gaan was Sahi nergens te bekennen. 
Op de weg terug dachten we dat we haar wel tegen zouden komen, omdat ze was gaan 
plassen. We kwamen haar ook wel tegen, maar ze was vastgebonden aan een boom en er 
lag een brief bij haar. Een man had haar overmeesterd en vastgebonden en daarna haar tas 
doorzocht. In de brief stond, dat we ons gedeisd moesten houden en het geen zin had om 
Jacobus Gorgulee te helpen. Dat was allemaal flink schrikken. Gelukkig was met Sahi alles 
in orde. ‘s Avonds hebben we weer een gezamenlijk avondspel gespeeld. In groepjes moest 
er gehandeld worden in dinovoer, sabeltandtijgervellen, botten en nog meer. Maar na een 
aantal minuten veranderden de koersen bij de verschillende handelsposten en moest men 
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weer gaan zoeken naar de meest gunstige koers. Maar om het nog iets moeilijker te maken, 
liep er ook nog iemand rond, die je producten af kon pakken als je getikt werd. Er werd flink 
gehandeld en aan het einde had iedereen winst gemaakt. Het was al weer laat en sommige 
kinderen begonnen moe te worden, dus zijn we snel terug gegaan en ons bed ingedoken. 
 
Woensdag 23 juli  zijn we weer vroeg opgestaan. Na het ontbijt hebben wij een lupa* 
*lunchpakket gemaakt . Wij zijn lopend richting de stad gegaan. Onderweg kwamen wij een 
tasje tegen waar op stond “geheim”. Maar omdat sommige van de leiding nog al nieuwsgierig 
zijn hebben wij het toch maar meegenomen en er in gekeken. Er zat een potje in met een 

gele vloeistof. En een brief, voor iemand. We namen alles 
mee naar de stad. Na het winkelen liepen we door naar het 
zwembad.Het buitenbad was wel wat koud. Maar dat 
maakte voor de echte waterratten niet veel uit. Na het 
zwemmen moesten we weer terug lopen naar het gebouw. 
Voor sommige (vermoeide) kinderen en leiding toch een 
hele opgave. Bij het gebouw aangekomen roken we de 
heerlijke versgebakken lucht van:  PANNENKOEKEN!! ,, 
Lekker zeg.. We konden er zoveel eten als we maar 
wilden. Vlak voor het slapen gaan was er nog een bed 
bingo. . Er waren mooie prijzen te winnen. En gelukkig ging 
er niemand met lege handen slapen..  

 
Donderdag 24 juli trok iedereen zijn sportieve kleren aan, want op het programma stond de 
sportdag. We moesten naar het meer en daar waren de eerste onderdelen. Sommige van 
ons waren een beetje bang om nat te worden. Gelukkig is niemand droog gebleven en ach, 
met dat mooie weer was dat ook helemaal niet erg.  
Na de lunch werd de sportdag op het grasveld verder gespeeld. Er waren een boel nieuwe 
en ook voor sommige al bekende onderdelen. Bijvoorbeeld de waterglijbaan. Was hij niet 
cool!! En de leiding nat maken natuurlijk. Verder hebben we in de avond een gezamenlijk 
bosspel gedaan. We moesten eerst met zijn allen naar de grote zandvlakte. Daar zat een 
van de leiding op ons te wachten om ons iets te vertellen. Hij vertelde ons een verhaal over 
een zeerover die met zijn mannen in het bos was. Hij hoorde vele verschillende beesten. Nu 
was het aan ons die beesten te vinden. Tijdens het zoeken naar deze dieren liep er ook een 
vos rond. Als hij je tegen kwam, moest je met je groepje snel op de grond gaan liggen en 
vooral niks zeggen. Dan was er niks aan de hand en liep de vos verder. Zei iemand per 
ongeluk wel iets, dan verloor je een punt.  
Daarna gingen we nog even wat drinken en ons bedje in. 
 
Vrijdag 25 Juli  mochten wij wat langer blijven slapen. Want we 
waren gisteren allemaal zo moe. Na het ontbijt hebben wij een 
spelletje levend zeeslag gedaan. Met de regels van het gewone 
bordspel. We hadden het allemaal zo warm. Daarna zijn we gaan 
eten. Gelukkig mocht iedereen zijn zwemkleding aan trekken en 
zijn wij naar het meer gegaan.  Wat hebben we daar een hoop 
gedaan zeg. En vooral lekker gezwommen. Toen het al laat werd 
zijn we weer terug naar het gebouw gegaan, want het captains 
dinner stond al klaar. Wat lekker 10 gangen. Daarna was de bonte 
avond. Wat een vette acts waren daar. Gepresenteerd door; Hathi 
en Baloe. Ook was de prijsuitreiking van de sportdag. En daarna 
werd de avond afgesloten door een groot kampvuur waar liedjes bij werden gezongen.  
 
Zaterdag 26 juli 
Vanochtend hebben we alle spullen ingepakt en alles opgeruimd. Daarna hebben we 
ontbeten en liepen we naar het station toe. In de trein vielen veel vermoeide ogen even dicht. 
Voor de leiding een teken dat het een geslaagd kamp is geweest.  
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Raymond Maufrais Troep & Padvindsters 
 
 
Indiana Jones en de 5 elementen 
 

Zaterdag 
 
De dag van vertrek. Tent opzetten en een gezamenlijk 
welkomstspel. Alleen maakt de regen het onmogelijk 
om de uitspraak een goed begin is het halve werk in 
werking te zetten. 
 
‘Wat hadden we een pech, stortregen.’ 
  
‘Toen we aankwamen was God een beetje boos.’  
 
‘Gelukkig zat er in de reserve tent geen gaatje.’ 
 
’s Avonds vonden we het vuur element na een 
nachtelijke speurtocht. Mathieu moest dit overslaan 
door een ontzette schouder. 

 
Zondag 
 
’s Ochtends gaan we verder met het 
opbouwen van ons terrein. 
 
‘De 2de dag zette we onze keuken met 
touwen in elkaar’ 
 
‘We moesten pionieren.” 

 
Na de eerste lunch aan onze keukens verzamelen we bij 
de grote slagtanden om te beginnen aan verschillende 
workshops om ons in te kunnen leven in de oertijd. 

 
 
‘Wat een gekwebbel aan de 
knutseltafel. 
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‘Mammoetbal.’  
 
‘Gaat de bal er over heen?’ 
 
 
 
Wat komt er toch veel bij kijken om een 
avondmaaltijd klaar te maken. Het is morgen 
een zware dag dus gaan we, na de film van 
Indiana Jones in de grote tent, snel naar bed. 
 
 
 

Maandag 
 
De nachtelijke dropping is door de regen komen te vervallen. De loophike  gaat ondanks de 
regen toch van start. Verzopen komen we bij de lunchpost aan waar we de 1ste 
zonnenstralen mogen ontvangen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een van de posten moesten we door een stapel van 
kratten de rand van het viaduct aan raken om zo de 
aarde steen te verdienen. 
 
‘Yes, ik heb het gehaald.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als beloning voor het uitlopen van de loophike, ook al 
was het met veel omlopen, kregen we ……. 
 
‘een heerlijke barbecue!!!’ 
 
‘Kippenpoten !!!!!!!!!!!!’ 
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Dinsdag 
 
Een dag van uitrusten en op je gemak een brood 
bakken op een vuurtje. Voor anderen een 
spelletjesochtend of het moment om te verwerken 
dat ze een vrouw aan het worden zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Woensdag 
 
Een belangrijke dag met shoppen, 
zwemmen en je eigen avond maaltijd 
verzinnen, kopen en klaar maken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ziet jouw kamer er ook zo rommelig uit.’ 
 
‘Mag ik wat privacy.’   
 
 
 
‘Lekker spelen met de gevonden steen, het 
element metaal.’ 
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‘Wat ben ik blij dat ik na het zwemmen ben gevallen.’ 
 
‘Later doen ze mijn arm in het gips.’ 
 
 
 
Donderdag 
 
 
 
‘De Sportdag’ 
 
 
 
‘Happen naar 
peijnenburg’.
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Vrijdag 
 
Een dag om opnieuw te verdwalen. Dit 
keer op de fiets. We vinden onderweg 
wel weer een element 
 
‘Fietshike met Koen bond’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
‘De avond werd gevuld met een kapiteinsmaaltijd en de 
bonte avond. 
 
‘Eten (monkey brain)’ 
 
‘Jumpen op de Muziek.’ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zaterdag 
 
‘Buiten onder de sterren slapen’ 
 
‘Snurk  Snurk.’ 
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Afdeling 1 en 657 
 
 
 
Het was weer zover hoor: Kamp! Dit jaar gingen we met z'n 13e 
naar Wiltz (Luxemburg), Floreffe (Belgë) en Beilen (Nederland, Drenthe). Ver van te voren 
hadden we eigenlijk afgesproken dat we naar Spanje zouden gaan maar we begonnen ietsje 
(heel veel) te laat met geld verdienen dus werd het dichterbij huis!  
Zaterdagochtend 12 juli om 9 uur waren we allemaal bij het troepenhuis waar we de 
aanhanger, het busje en de auto in moesten laden. Wat een heel drama was, een paar 
mensen hadden hutkoffers mee genomen voor een heel jaar en de aanhanger zat al vol en 

in Stefans auto mocht niet veel of zoiets! Onze planning liep dus 
iets achter. Toen alles erin gepropt was en iedereen klem tegen het 
raam zat (in het busje) waren we eindelijk onderweg, natuurlijk 
hebben we onze ouders nog een dikke zoen en een knuffel 
gegeven. Eindelijk op de snelweg lagen er al een paar te slapen en 
de rest was druk bezig met Mrs. JUMMY onze leuke sultana 
handpop (dank je maartje!)! Ja hoor de eerste stop de mannen 
moesten plassen, natuurlijk. Ongeveer net in België hoorden vanuit 
het busje een klap! De band van de aanhanger was helemaal aan 
flarden gereden! Edwin, Marcel en Stefan hebben hem gelukkig 
kunnen vervangen met een reserve band en konden we weer 
verder naar Luxemburg! Tweede stop, ja hoor weer moesten we 
plassen! En dit keer ook nog even voor de zekerheid alle banden 
aan de auto's checken. Eindelijk in Luxemburg aan gekomen reden 
we ook nog verkeerd (bedankt Stefan je bent heel handig als 
navigator, niet dus) we stonden helemaal boven op een berg toen 

we er achter kwamen dat we een afslag hadden gemist, dus edwin weer helemaal naar 
beneden rijden en heeft toen gelukkig de goede afslag genomen! Aan gekomen op het 
terrein hebben we onze tentjes opgezet en de party tenten. Stefan en twee andere gingen 
boodschappen doen voor de avond en de volgende ochtend. ‘s Avonds gezellig met z'n alle 
bij het kampvuur, een paar gingen kennismaken met de buren ''12 uur moeten jullie terug zijn 
hé!''. Iedereen was weg bij de buren behalve Sarah en Dyonne (natuurlijk). Om half 1 kwam 
Stefan aangelopen ''Dames het is half 1 gaan jullie je tanden poetsen?'', boos. De volgende 
ochtend werd ons verteld dat iedereen vanaf nu elke avond om 11 op bed moesten liggen 
dus om half 11 al je tanden poetsen. De rest van de week in Wiltz hebben we leuke en 
minder leuke activiteiten gedaan zoals: abseilen, sportdag, heel de dag op een IJSKOUD 
meertje drijven waar geen einde aan 
kwam met autobanden, dagje stad, 2-
daagse hike en nog meer. Elke avond werd 
er door twee mensen gekookt: Wokgroente 
met vis, bloemkool, pannenkoeken, soep, 
tofu, enz. Zondag de 20e moesten we weer 
weg in Wiltz. Tenten afgebroken, vrienden 
gedag gezegd, alles ingeladen wat volgens 
mij 10x opnieuw is gebeurd steeds paste 
het niet. En ja de band was weer zacht we 
zouden dus bij het eerste tankstation 
stoppen en de banden allemaal goed 
oppompen. Toen dat was gebeurd gingen 
we op weg naar Floreffe ongeveer 3 uur rijden. In Floreffe aan gekomen zagen we dat we in 
een huisje mochten slapen, een leuk houte huisje naast een mega kasteel, we hadden dus al 
gehoopt om daar in te mogen slapen. Al onze spullen klaar gelegd, we kregen tomatensoep 
met macaroni erin wat er bij iedereen volgens mij wel in ging! Heel de dag in de auto is niet 
niets... De volgende twee dagen zijn we wezen speleo'en voor de mensen die niet weten wat 
dat is: In grotten klimmen en klauteren. Gwen en Dyonne deden niet mee vanwege astma en 
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losliggende knieën. De rest heeft het super naar z'n zin gehad in de grotten! De tweede dag 
is Carmen bij hun in het  huisje gebleven waar ze 
zelf boodschappen hebben gedaan, wat volgens de 
leiding 20 minuutjes lopen was naar de winkel, wat 
dus helemaal niet waar was het was gewoon een uur 
lopen! Woensdagochtend rond 9/10 uur moesten we 
alles weer uit het huisje halen en in de aanhanger en 
busje laden. We zouden vandaag 5 uur in de auto 
zitten op weg naar Beilen in Drenthe naar 
groepskamp! We zijn denk ik 4 of 5 keer gestopt en 
even de benen te streken. Toen we in Beilen 
aankwamen op het groepskamp had iedereen het over ons, iedereen wist daar dat we heel 
het kamp om 11 uur naar bed moesten iedereen lachte ons daarom ook uit. De welpen en 
kabouters gingen zelfs nog later dan ons naar bed. Wij waren er ook erg boos om. De leiding 
vertelde dat we later mochten maar dat we de volgende ochtend dan wel snel uit ons bed 
kwamen. Die avond hadden we gelijk een ''dropping'' nou dropping, gewoon een hike, haha. 
We waren rond 3/4 uur terug op het kampterrein wat we dus best wel raar vonden, we waren 
op groepskamp en mochten gelijk tot 4 uur opblijven!? De volgende dagen gingen we naar 
de stad, en dierenpark Emmen. Vrijdagnacht hebben we nog voor Carmen gezongen want 

die werd 16, nog een keer: GEFELICITEERD 
CARMEN =D! De volgende ochtend moesten we 
alweer naar huis, dus dat was weer inladen en 
wegwezen. Weer zo lang in de auto, joepie. Yeah 
weer thuis, nou het troepenhuis. Alle andere 
speltakken waren er al en hun waren nog de 
vrachtwagen aan het uitladen wij moesten dus 
even op onze beurt wachten. Alles eindelijk 
uitgepakt en iedereen z'n spullen gepakt konden 
we eindelijk onze eigen bedjes weer opzoeken.  

  
Groetjes van de EXPLORERS 
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Boomstam 
 
 
 
Omdat het dit jaar weer groepskamp was ‘mochten’ wij van de boomstam en stichting ook 
weer eens mee op kamp. Niet iedereen ging de hele week mee, sommigen kwamen midden 
in de week aanvliegen of gingen na het eerste weekend weer terug naar het werk. De week 
begon met Maaike, Marielle, Marco, Joost en Annemieke. Om te beginnen moest het kamp 
(tussen de enorme buien door) natuurlijk worden opgebouwd….. vrachtwagen uitladen, 
groepstent opzetten e.d. De groepstent stond nog niet of hij werd al gebruikt als schuilplaats 
voor de padvindsters en verkenners die helemaal natgeregend waren. Ook onze eigen 
tenten moesten ook nog worden opgezet, maar het bleef maar doorregenen. Gelukkig werd 
het nog even droog en konden we de tenten snel opzetten. Wij leefden in de ijstijd. Er waren 
‘echte’ mammoetafdrukken, ijsschotsen, ijspegels en sneeuw op ons kampterreintje. Na al 
dat gepruts was het tijd voor het avondeten. De kookstaven hadden voor iedereen soep 
klaargemaakt. Zondag hebben we de loophike voor de padvindsters en verkenners 
nagefietst. De tocht was erg mooi en zo konden we gelijk wat zien van de omgeving. ´s 
avonds konden we lekker aanschuiven bij de welpen en kabouters zodat we niet zelf 
hoefden te koken. Na het eten zijn Marco en Marielle weer richting huis gegaan. Omdat de 
favoriete sport van boomstamleden op een kamp niet mag ontbreken zijn we maandag gaan 
midgetgolven. Het was een bikkelharde en erg vermoeide strijd, die na 18 holes door Joost is 
gewonnen. Weer terug op het kampterrein konden we een nieuw boomstamlid verwelkomen, 
Theo. Nadat alle kinderen op bed lagen verraste de kookstaven ons met lekker hapjes. 
Tonnetje rond rolde we onze slaapzakken in. 
Dinsdag was het boomstamcultuurdagje. Een 
hunnebed-tour stond op het programma. 
Hoeveel we er hebben gezien weet ik niet 
meer. Maar in iedergeval zijn het leuke dingen 
war je lekker op kan klimmen, klauteren en 
zitten. ´s avonds was het onze taak om Levon 
van de padvindsters te verwennen. Op het 
menu stond: spareribs met gebakken 
aardappeltjes en appeltaart als toetje. De 
kookstaven hadden voor de grap onze 
appeltaart (die onder een stukje aluminiumfolie 
in de oven stond) uit de oven gehaald en hem 
verwisseld met banen. Gelukkig kwam er een zuchtje wind die het aluminiumfolie optilde 
toen we de ‘appeltaart’ uit de oven haalde…..het was leuk geprobeerd… Woensdag kwam er 
weer een buslading van boomstam- en stichtingsleden bij: Jan, Peter, Rob, Arnold, Judith, 
Robert en Marielle. Deze dag gebruikten we om de sportdag van donderdag voor te 
bereiden. Alles werd klaargezet en bedacht waar we wat gingen doen. Omdat de groep nu 
wel erg groot werd hebben we deze avond zelf gekookt………pannenkoeken!! Donderdag 
was de groeps-sportdag. Er waren 20 onderdelen verspreid over de ochtend en de middag. 
Een kleine samenvatting van de onderdelen: dino-prik, Wilma-brullen, ijsschotsbouwen, 
veenlijk graven, schedelschoppen, mammoetslurfhangen, krokodillen-ei gooien, 
hagedistonghappen, speerwerpen, dodo werpen en nog veel meer. Het was deze dag echt 
heel mooi weer en erg gezellig met z’n allen. Iedereen was zo lekker aan het rennen, 
hangen, schoppen, gooien en springen dat de dag voorbij vloog. ’s Avonds was er ook nog 
een gezamenlijk avondspel zodat we allemaal weer erg voldaan onze slaapzak in konden 
kruipen. Vrijdag stond vooral in het teken van opruimen en afbreken, het bezetten van 
posten voor de fietshike van de padvindsters en verkenners en het voorbereiden van het 
traditionele captainsdinner. ’s Avonds aten we met iedereen bij elkaar: en we waren toevallig 
precies met 75!  Daarna was er nog de bonte avond en een kampvuur als afsluiting. 
Zaterdag was weer een hele verhuizing… wat een spullen hebben we meegesleept! 
Gelukkig is alles weer opgeruimd en kunnen we terugkijken op een gezellig kamp. 
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Sinterklaas op bezoek?  
 
 
 
Onze groep heeft nauwe banden met de goede sint. Elk jaar brengt hij trouw een bezoek aan 
de bevers, welpen en kabouters. Maar hij komt ook bij kinderen thuis. Pakjesavond waarop 
de goedheiligman en zijn pieten langs komen is toch geweldig? Zo”n bezoek kan 
gereserveerd worden. De sinterklazencentrale van onze groep verzorgd al jaren een super 
gezellige avond bij mensen thuis. De enthousiaste spelers hebben allemaal ervaring met 
kinderen en vinden het zelf ook leuk om te spelen. Onze Sint en zijn Pieten zijn 
vanzelfsprekend alcoholvrij. Op de avond komt de sint met zijn 2 pieten langs voor  20 
minuten. Hij vertelt van alles over de kinderen en er wordt natuurlijk flink met snoepgoed 
gestrooid. Er zitten wel kosten aan verbonden (€  40 ) Zo”n avond vergeet je niet snel en de 
groep wordt  er weer door gesponsord! Voor extra informatie kunt u in de avonduren bellen 
met Maaike van Hattem (010- 2232168). 
 
 
 


