
 1

 

Jaargang: 64 
Nummer:  3 



 2

 
 

 
 

 
 
 
Bevers 
Hippe       Patrick Heuchemer     010-4719937 
E-mail bevers@patrickboek.nl 
  
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 
Yorick Yorick de Vries 010-4268416 
E-mail verkenners_flg@hotmail.com 
 
Padvindsters 
Mathieu Mathieu Verkade 010-2232168 
Maaike Maaike van Hattem  010-2232168 
E-mail padvindsters_flg@hotmail.com 
 
Explorers 
Marcel Marcel Kieboom 010-2734461 
Stefan  Stefan Walthie 010-2731742 
Edwin Edwin van de Leur 06-51552924 
 
Pivo’s 
Adviseur Remco Bartels 010-2236810 
Voorzitter Jeremy Lemmens 010-4735460 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
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 
 
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

 
 
 
 
 
 
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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Beste lezers,  
 
Na een paar weken bijkomen van kamp en genieten van de heerlijke zomer(vakantie), kwam de 
leiding alweer bij elkaar om nieuwe plannen te maken voor het komende seizoen. Zo hebben we 
onder andere half Schiedam bezaaid met folders voor nieuwe leden en leiding. Het heeft zijn 
vruchten afgeworpen, want er zijn al een aantal nieuwe aanmeldingen.  
Het komende kwartaal zit alweer vol met leuke activiteiten. Zo zijn er op 25,26 en 27 september 
de brandersfeesten. De padvindsters en verkenners gaan mee doen aan de vlottenrace en voor de 
jongere kinderen zijn er veel activiteiten in en rondom de stad. Wij kijken altijd weer uit naar de 
gondelvaart, omdat we dan alle stoelen en banken uit het gebouw slepen om op de kade van alle 
boten te kunnen genieten.  
Op 16, 17 en 18 oktober is de JOTA. Dit jaar gaan we weer naar de TONO-groep in Schiedam om 
samen met hun een gezellig weekend te hebben en leuke contacten te leggen.  
Sinterklaas is dit jaar ontzettend speciaal voor ons. De “echte” sinterklaas komt in onze stad aan 
en aangezien ons gebouw op de lange haven staat, zullen wij goed zicht hebben op de boot. Het 
lijkt ons een goed plan om van deze dag iets speciaals te maken en op een creatieve manier onze 
groep zichtbaar neer te zetten.  
We kijken verwachtingsvol uit naar het komende seizoen en hopen natuurlijk dat alle activiteiten 
net zo leuk worden zoals we ons dat nu hebben voorgesteld.  
 
Groetjes Brenda en Maaike 
 
 
 
 

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@mndtadviesgroep.nl  website: www.mondtadviesgroep.nl 
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Zaterdag: Twee weken voor het kamp 
hoorde de leiding dat het kampgebouw 
helaas was afgebrand. Dat was even 
spannend, want waar moesten we dan heen? 
Gelukkig had de beheerder ons kunnen 
helpen met een ander gebouw in Geldrop. 
Één week voor het kamp kwam een postbode 
ons opzoeken in het park.  Met een speciaal 
bericht dat we in een ander gebouw konden 
waar al lange tijd niemand geweest was. 
Omdat onze kinderen wel op kamp wilden, 
besloten we om toch te gaan en het daar 
maar te ondervinden.  
Aangekomen bij het kampgebouw in Geldrop 
begon het allemaal al een beetje vreemd. 
Hippe en Vlitter hadden het gebouw afgezet 
omdat ze niet meer naar binnen wilden. Voor 
het gebouw hingen ook borden met 
“gevaarlijk gebied” en “je kunt nu nog terug”. 
Vlitter en Hippe zijn erg bang gemaakt toen 
ze alle bagage uit de vrachtwagen in het 
gebouw wilden zetten. Lampen gingen aan en 
uit, deuren die klapperen. Niet gek dus dat 

er al een tijd 
niemand meer was 
geweest. 
Na de lunch begon 
er een leuke 
speurtocht met 
foto’s in een boekje 
die we moesten 
volgen. Tijdens de 

speurtocht waren er leuke spelletjes. Het 
gebied ziet er erg leuk uit, een mooi bos, een 
groot grasveld om het gebouw en 2 
visvijvers. Op het veld hebben we een ren 
spel gedaan, wie rent er het snelst naar de 
bal om hem weg te schoppen?? 
Op het avond menu stond tomatensoep met 
stokbrood en een lekkere salade. Onze 
kookmensen, Koekie en Kookie zullen ons 
deze week weer lekker gaan verwennen met 
van alles en nog wat. Natuurlijk hebben we 
na het eten corvee en moeten de kinderen 
even helpen met het vegen, tafel afruimen, 

logboek schrijven en afwassen. Een welp 
vond in de bezemkast een oud boekje, dat 
zelfs nog een beetje stonk. Met een 
ouderwets handschrift stonden er tips in om 

spoken uit de buurt te houden. Sommige tips 
waren best vreemd, maar wie weet helpt het 
wel! Het vreemde aan dat boekje was dat 
het ergens in een zin stopte en verder leeg 
was. Zou die persoon weg gevlucht zijn? 
Toch zijn we op pad gegaan om ons avond 
spel te gaan doen. In het boekje stond er 
dat spoken niet van knoflook houden. 
Iedereen had dus wat kruiden in zijn zak 
gedaan om ze zo op afstand te houden. Aan 
het begin van het bos staat een wat aparte 
boom, dichterbij gekomen zagen we allemaal 
kaarsjes in en om de boom, zelfs potjes met 
kaarsjes in de plassen! Tussen 2 takken van 
de boom vonden we een brief. De brief was 
van Roderick van Bakel, een spook dus. Hij 
schreef dat hij en zijn broer Rinus op zoek 
zijn naar iets en ze daarom nog geen rust 
hebben. Ook vertelt Roderick dat hij ons 
niet bang wil maken, maar zegt dat zijn 
broer dit misschien wel wil doen. Roderick 
vraagt om onze hulp en zegt dat de spoken 
tussen 23:00 en 08:00 uur op hun eigen 
gebied zijn. Gelukkig maar, want anders 
durven we niet te slapen. In het bos 
speelden we het spel levend stratego, aan de 
vlag zaten lampjes. Wel spannend in zo'n 
donker bos, maar ook weer erg leuk. 
Terug gekomen op het gebouw merkten we 
dat er wat bedden waren verwisseld, zal dat 
gedaan zijn door wat grappige kinderen…of 

 

kamp                              verslag 
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zou er een spook zijn geweest? Na het 
voorlezen en wat kletsen, viel iedereen al 
snel in slaap, wat gaat die eerste dag weer 
snel. 
  
Zondag: Om 06:00 uur hoorden we al de 
eerste kinderen al kwebbelen. Na het 
ontbijt zijn we gaan kijken hoe we de spoken 
op afstand kunnen houden. Nagellak. 
Gelukkig had Vlitter blauw bij zich en een 
kabouter roze. Zo komen ze in ieder geval 
niet in de buurt. Voor de meeste welpen was 
dit geen pretje, (Sebastiaan vond dit zelfs 
“de hel” maar Sanne vond het wel “sexueel”). 
Mees vond tijdens het spelen in de bosjes 
een oud stukje afgescheurd papier met 
daarop een halve boom. We hebben het voor 
de zekerheid maar bewaard. Kookie heeft 
het ergens in de keuken neergelegd zodat 
het goed kon drogen. 
Vandaag wilden we hutten gaan bouwen. De 
kinderen maakten zelf 3 groepjes waarin ze 
de hutten gingen maken. Als eerst moest er 
een bouwtekening gemaakt worden. Wat 
voor een hut moest het worden en wat is 
daar voor nodig. Helaas moesten we even 
wachten tot de eerste regenbui voorbij was. 
Weer droog, gingen we op pad om takken te 
verzamelen. Met touw werden er bossen van 
gemaakt zodat we ze naar het kampgebouw 
konden slepen. Het bouwen kon gaan 
beginnen. Takken werden aan bomen 
gebonden, en tuintjes werden aangelegd. 
Gelukkig is Baloe erg handig met zaag en 
bijtel, dus de hutten werden steeds steviger 
en mooier. Sommige kinderen haalden zelfs 
al het mos van de bomen om zo een dak te 
kunnen dichten. Van dit harde werken krijg 
je natuurlijk een beren-honger. Kookie en 
koekie hadden zich daarom extra 
uitgesloofd bij de lunch. Heerlijke broodjes 
hamburger kwamen op tafel, had je honger 
kreeg je er zelfs 2. Op zulke momenten 
geniet de leiding even van de rust en van de 
stilte van de kinderen. 
Na de lunch en het corvee en het rust uurtje 
kwam er weer een heerlijke bui over Geldrop 
heen. Zo kunnen we niet verder met onze 
hutten. De spelletjes dozen werden uit de 

kast getrokken om zo de tijd te verdoen. 
Gelukkig was het vrij snel weer droog en dus 
tijd om verder te gaan bouwen aan de 
hutten. Er was alleen iets leuks bij gekomen. 
Wanneer de groep goed had samengewerkt 
en de hut er mooi bij stond kreeg elk 
groepje een fleecedeken. Zo kon je je hut 
wat gezelliger maken en blijven de broeken 
iets schoner. 
Toen toch nog wat takken halen met Vlitter. 
Alleen begon het weer erg hard te regenen. 
Kletsnat en met kippenvel kwam het groepje 
kinderen weer terug gerend, snel schone 
kleren aan en toch weer verder met de 
hutten. 
Ook nu was het weer tijd voor een heerlijk 
diner, plakkeronie…o nee het was dit keer 
macaroni en een ijsje met chocolade saus 
toe. Na het eten gingen Julie en Maja onder 
de douche, het water bleef alleen maar 
koud. Zou het weer spoken? Ja dus, want 
daarna begonnen de lampen te knipperen en 

ging er een alarm af. Iedereen moest snel 
naar buiten, daar was het veilig. Maar 
gelukkig was het een vals alarm en konden 
we snel weer naar binnen. Toen het donker 
was gingen we naar het bos, sommige leiding 
had een groene beker op hun zaklamp gezet, 
daar schenen spoken niet tegen te kunnen. 
In het bos stond een schatkist met daarom 
een stevig slot, aan de andere kant van het 
veld stond een bak met sleutels. Nu moesten 
alle kinderen sleutels naar de overkant heen 
smokkelen en zo proberen de juiste sleutel 
te vinden van de kist. Alleen zat de leiding in 
het bos met een zaklamp. Schijnt de leiding 
op je ben je af. Maar al snel werd de kluis 
gekraakt. Na het spel was het tijd om weer 
lekker te gaan slapen. 
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Maandag:Het was weer snel ochtend. Al was 
dit voor de leiding minder prettig. Na het 
heerlijke ontbijt zou de sportdag gaan 
beginnen. De groep werd in 2 groepjes 
verdeeld die zo van het ene spel naar de 
andere spel zouden gaan. Tijdens de 
sportdag werd er gekeken of iedereen 
genoeg kracht had om de spoken te 
verdrijven. 
De eerste ronde was ringsteken, hup bij 
paard (leiding) op de rug en gaan. 
Ringsteken, dat valt niet mee. 
Verder op het programma stond een 
spokenhindernis baan, waarbij je onder en 
zeil moest kruipen, autobanden over je heen 
moest gooien en hard moest rennen. 
Voor iedereen was er iets waarbij zij konden 
scoren. Daarom kreeg iedereen een joker en 
konden deze inzetten als zij dachten op een 
onderdeel te konden scoren. Ook had 
Driemer verteld dat iedereen echt zijn best 
moest gaan doen omdat er 3 medailles te 
verdienen wareb. Nou iedereen deed ook erg 
zijn best, wat kunnen sommige kinderen toch 
hollen. Dachten de kinderen even rustig te 
kunnen spelen werd een brief gevonden van 
het vriendelijke spook.Roderick vertelde dat 
er een schatkaart is om de schat te zoeken 
van zijn ouders. Maar deze is gescheurd in 5 
stukken tijdens een ruzie tussen Roderick 
en Rinus. Beide broers hebben 1 stuk, de 
anderen zijn kwijt. Door de ruzie willen ze 
elkaar niet meer helpen. Roderick zou graag 
willen weten wat er in de schat zit, zodat hij 
rust heeft. Daarom vraagt hij ons te helpen 
zoeken naar stukken schatkaart. Wij hadden 
al een stukje gevonden, deze hing in de 
keuken. Roderick vraagt ons zijn stuk kaart 
op te gaan sporen, we krijgen nog meer 
brieven vandaag met daarin tips waar we 
moeten gaan zoeken. Roderick geeft ons 
vandaag nog meer tips om verder te 
zoeken.Veel energie hadden we ingeleverd 
met de sportdag, daarom was er weer een 
verrassingslunch om ons te kunnen opladen 
voor de middag. Wentelteefjes!! Na het 
rustuurtje ging de sportdag weer verder, 
maar o, daar lag weer een brief boven in een 
boom. Het lijkt wel een speurtocht een brief 
in de boom dan in het viaduct en dan op een 

plek waar je kan vissen maar je wel droog 
staat. Maar we maken eerst de sportdag af 
voor we verder gaan zoeken. Dan weten we 
tenminste wie de echte winnaar is. Daarbij  

was er 
een spel 
waarbij je 
met 2 
spoken 
planken 
een weg 
afleggen. 
Je mag 
alleen op 
de 

plankjes staan, daar krijg je pas spierpijn 
van zeg!! 
NA de sportdag toch nog maar even zoeken 
naar het laatste stukje kaart bij de 
visvijver. Op de aanlegstijger waren een 
paar bloempotten en daar lag hij. Hij werd 
goed opgeborgen bij de rest.De kookstaf 
hadden worteltjes, spinazie, aardappels en 
gehaktballen gemaakt. Als toetjes hadden 
we vanillevla uit een bakje. 
Vandaag  gaan we opnieuw proberen om te 
gaan douchen, dit keer was het water wel 
warm. Helemaal fris en fruitig konden de 
kinderen hun kaarten gaan kleuren en daarna 
op naar het kampvuur. 
Tijdens het kamp kwam er een raar geluid 
uit de bosjes het stoorde ons niet dus 
gingen we maar verder met zingen. Wie 
hadden er nou toch gewonnen: iris is nummer 
3 , Julie nummer  2 en Mees nummer 1. 
 
Dinsdag:De ochtend begon met veel herrie. 
Er is iemand in huis geweest, maar wie?? 
Kookie en koekie ook nog weg. En een hoop 
rotzooi. In pyjama zijn we buiten gaan 
zoeken, want we hoorden wel gegil. Kookie en 
Koekie zaten vastgebonden aan een 
lantaarnpaal verder op. Beide hadden een 
theedoek om zodat ze niks konden zien. 
Koekie vertelde dat ze voelde dat ze uit de 
keuken werd gesleurd. Ze voelde handen om 
haar  heen, maar kon niets zien of nergens 
tegen slaan om zich te verdedigen. Kookie en 
Koekie waren erg bang en geschrokken.  In 
de schoen van Koekie  zat een brief gepropt. 
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De brief was van Rinus. Hij had het stuk 
kaart van ons gepikt en waarschuwde ons 
anders zou hij nog bozer worden. 
Binnen merkten we dat ons stuk van de 
schatkaart inderdaad verdwenen was! 
Vlitter  had gister het andere stuk in haar 
broek gedaan omdat hij gevallen was. Deze 
was gelukkig niet gepikt. 
Na het opruimen zijn we maar gaan ontbijten 
en corveeën zodat we bij konden komen 
tijdens het spel. We hebben erna het grote 
natuurpad gedaan. Zodat je toch meer met 
de natuur bezig bent.Tijdens het zoeken 
naar de kaartjes, vond Malika een nieuw 
stukje schatkaart tussen de struiken. Dit 
was weer een ander stukje dan dat we 
hadden gehad. Hippe heeft hem goed 
bewaard. Ook vandaag was er weer een 
lunch, nu kregen we weer tosti’s met ham en 
kaas. Het was een gezellige drukte aan tafel. 
En liep het uit op een naar bed liedje voor 
leiding, alle leiding op de bedden van de 
kinderen. Al gauw was het een grote 
stoeipartij in de slaapzaal. Het middagspel 
was lekker primitief, we gingen zelf 
groentesoep maken.In de kampvuurkuil 
leerde je met de leiding zelf een vuurtje te 
gaan maken. Bij het grote vuur kon je brood 
bakken aan een stok boven het vuur. Dit was 
weer lekker voor bij de soep.  Van vies 
regenwater maakten we zelf schoon water 
door het te zuiveren.  In een fles werden 
watten, zand en kiezels gedaan, zo bleef de 
viezigheid achter. De soep was trouwens erg 
lekker!! Door de soep zijn we erg laat gaan 
eten, daarna zijn we ook gelijk naar de 
kampvuurkuil gegaan om daar lekker te 
zingen en marshmallows te maken boven het 
vuur.  
 
Woensdag: Om de spoken op afstand te 
houden begonnen we ons ontbijt met een 
lange boterham, dit stond ook in het 
spokenhandboek. 
Het is alweer woensdag wat gaat het hard, 
vandaag naar het openluchttheater? Niet 
naar het zwembad? Als verrassing gingen we 
toch naar het zwembad.  
Er was een groot open lucht zwembad met 
verschillende baden, duikplanken en een 

groot grasveld. De kinderen zijn grote 
helden, hoe koud het water ook was, zij gaan 
er altijd wel in. Voor de leiding was het 
minder makkelijk, het water was wel erg 
koud, vooruit dan maar, even proberen!! 
Brrr…We hebben geluncht in het zwembad. 
Want we wilde echt nog niet weg. Lekker 
spelen in de zandbak.Na het zwemmen 
moesten we allemaal douchen, wel rot 
wanneer er maar 1 warme douche op het 
terrein was, dan maar proppen!!! De kookstaf 
had een speurtocht uit gezet naar het 
centrum van Geldrop. Wel leuk om te zien 

wat kinderen allemaal kunnen kopen voor  5 
euro. Onderweg naar huis vonden we een 
soort tekening van iets. Na puzzelen kwamen 
we er achter dat dit een tekening was van 
Rinus, daarop stond de plek waar hij zijn 
stukken kaart bewaard. Deze had hij zeker 
verloren.Aangekomen in het gebouw waren 
de bevers ook aangekomen, Wietske, Amir 
en Sietse komen ons vergezellen. In het 
toilet stonden allemaal teksten op de 
spiegels, ze waren van Roderick, hij was 
woedend op ons. Woensdag is 
pannenkoekendag, dat was dus weer smullen. 
Het was een soort wedstrijd met wat voor 
combinatie ’s je op een pannenkoek kan 
maken, chocopasta met stroop, of 
kruidenboter en uitjes.Daarna lekker een 
rood, groen, oranje, geel fruit ijsje!  Na het 
diner kwamen Hathi en zijn broer Lifty 
langs. Zij blijven gezellig tot zaterdag. Met 
zaklampen gingen we op pad naar het bos, 
daar zouden we het nationale streepjesspel 
gaan doen. De leiding verstopte zich in het 
bos, ieder had een kleurtje schmink. De 
kinderen mochten ze gaan zoeken met een 
zaklamp. Hadden ze een leiding gevonden, 
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kregen de kinderen die kleur op hun hand, 
wanneer ze alle kleuren hadden mochten ze 
terug naar de post. Maar 1 leiding had ook 
een spons. Wanneer je hierdoor getikt werd 
waren al je kleuren weg en kon je opnieuw 
gaan beginnen.Na het spel gingen we in het 
donker op zoek naar de plek waar Rinus zijn 
kaart bewaard. Niemand mocht praten, 
anders hoorde hij ons, ook moesten de 
lampen uit. We kwamen bij de paddentunnel 
aan, Sebastiaan en Julie zijn erin gekropen 
om het stuk te pakken.Toen we verder 
zochten zagen we dat het 2 stukken waren. 
Nu hebben we  van de 5 stukken!! 
Opeens hoorden we weer dat geluid, de 
spook was in de buurt en kwam steeds 
dichter bij. Snel zijn we naar het kamphuis 
terug gerent, daar waren we veilig!! 
Morgen gaan we kijken of we Rinus het 
spook kunnen misleiden met een nepkaart. 
 
Donderdag: In de ochtend zijn we een 
speurtocht gaan doen, elke groepje kreeg 4 
ballonnen waar delen van de route in zaten. 
Zo was er een kruispuntenroute, een 
gekleurde balletjes route en opdrachten die 

op een 
vreemde 
manieren 
waren 
geschreven. 
Het 
groepje van 

hathi en Lifty waren gelijk al fout gelopen, 
maar al snel waren ze ingehaald door Vlitter 
en Sahi. 
Terug gekomen van de speurtocht tonden er 
6 dozen klaar voor een picknick, ook lagen er 
6 kleedjes. Aan de picknick zaten alleen wat 
regels, je moest smakken, 2x met volle mond 
een spook na doen en je moest afwassen 
wanneer je een boer liet. Al snel was het en 
smak en boerfeest!! 
Vandaag was er maar een klein rust uurtje, 
want daarna hadden we een verrassing. 
Vlakbij het gebouw was een manege. Daar 
stond een grote huifkar en 4 paarden klaar. 
3 paarden daarvan liepen achter de kar aan. 
Daar konden de kinderen één voor één op. De 
rest zat in de huifkar, één groot feest!! 

Zo was er een hele route door het bos, af en 
toe stopte de kar zodat we konden wisselen.  
4 andere kinderen voor op de bok en 3 
andere kinderen op een paard. Aisha zag 
opeens een stuk papier in de huifkar liggen, 
wat doet dat daar nu. Toen ze het oppakte 

merkte ze dat het een stuk van de 
schatkaart was, stuk 5, nu hebben we alle 
stukken!! Hippe bewaarde het stuk goed, en 
iedereen ging even zachter praten. Je weet 
maar nooit of er een spook in de buurt is en 
ons kan horen. 
Terug bij de boerderij konden we nog even 
spelen in de speeltuin of paardrijden in de 
paardenbak. Terug gekomen van dit alles 
wachtte ons de volgende verrassing. Een 
zeer boze Rinus was langs geweest in ons 
gebouw. De hele slaapzaal was over hoop 
gehaald. Matjes aan het plafon, knuffels in 
dassen geknoopt, slaapzakken over balken 
gehangen, echt een zootje. 
Gelukkig lagen daar onze stukken van de 
schatkaart niet, die waren nog veilig 
verstopt bij de leiding. Wel konden we alles 
opnieuw gaan opruimen, alle luchtbedden had 
hij leeg laten lopen en konden we dus weer 
gaan oppompen, dank je wel vervelende 
Rinus!! 
Morgen avond is er een bonte-avond, een 
avond waarbij iedereen een optreden mag 
doen. Sommige kinderen gingen daar alvast 
voor oefenen, anderen vonden het toch 
leuker om weer in hun hut te spelen of 
gewoon wat rond te rennen op het veld. 
Dit keer had de kookstaf heerlijke 
kippenpootjes, gebakken aardappeltjes met 
sla en appelmoes voor ons gemaakt. Als 
toetje kwam er warme griesmeelpudding met 
rode saus…om je vingers erbij af te likken! 
In het schemer gingen we op pad naar het 
bos voor een leuk avond spel. 2 groepen 
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gingen elkaars kaartje veroveren. Zo was er 
een team spoken en een team geesten. 
Wanneer je elkaar tegen kwam moest je het 
spel “steen, papier, schaar” doen. Wie dit 
kleinen spelletje won kreeg het kaartje van 
de tegen partij. De kaartjes stroomden bij 
alle twee de groepen binnen. Amir en Sietse 
vonden het spel wat de spannend in het 
donker. Zij hielpen Baloe en Vlitter met de 
kaartjes. Toen het spel bijna klaar was, 
hoorden we opeens een hard gebrul door het 
bos. Een zware stem riep dat we moesten 
uitkijken en dat we rot kinderen waren, het 
was Rinus, hij was woedend op ons!! 
Snel speurden alle kinderen terug naar hun 
post met leiding. Alle handen met de blauwe 
nagellak ging omhoog en het spokenlied werd 
hard gezongen. Zo zijn we al zingent terug 
gegaan naar het gebouw. Gelukkig was het al 
laat, want na 23:00 kan de spook niet meer 
in ons huis komen, we waren veilig!Toen 
iedereen was bijgekomen van de schrik 
gingen we maar naar bed, maar niet voordat 
er voorgelezen werd door Hippe! 
 
Vrijdag: In het spoken handboek stond dat 
spoken er niet tegen kunnen wanneer je een 
broek binnenste buiten draagt. Wel een 
grappig gezicht al die zakken en labeltjes 
die naar buiten hangen, maar op zich zit het 
best lekker!! 
Buiten vonden we weer een brief van 
Roderick, hij heeft in ons gebouw gezien dat 
we nu alle stukken van de schatkaart bij 
elkaar hebben gevonden. Hij vraagt aan ons 
of wij de schat zouden willen zoeken. Wel 
verteld hij dat het in de avond moet. Een 
aantal kinderen komen met het idee om de 

schatkaart na 
te maken, 
zodat we Rinus 
kunnen 
misleiden en hij 
de echte kaart 
niet kan pikken. 
Dit doen we 
natuurlijk, ook 
wordt er 

gekeken of we snappen waar de schat nu kan 
liggen. Een paar dingen komen ons bekent 

voor uit het bos, maar of we het echt zullen 
vinden?? 
Na een grote regenbui komt gelukkig de zon 
tevoorschijn. Jiggel en Sahi hadden leuke 
waterspelletjes verzonnen. Eerst zijn ze 
gaan kwalle ballen. Een soort trefbal spel, 
maar dan met een kussensloop vol met nat 
hooi. 
Ook werd er flink te keer gegaan met grote 
waterpistolen. De kinderen moeten wel 
weten wat een echte waterdag inhoudt. De 

leiding geniet hier wel 
een beetje van, alleen 
houden zij het zelf ook 
niet helemaal droog 
door wat eigenwijze 
kinderen! Na de lunch 
en het rust uurtje 
kwam het volgende 
spel, Belgisch voetbal. 
Er was een voetbalveld 
gemaakt, maar het 
vreemde was dat het 

doel in het midden van het veld stond. Nu 
moest iedereen om het doel gaan rennen om 
zo maar te kunnen scoren  of hun eigen doel 
te verdedigen. Dit keer was het de jongens 
tegen de meiden. We moeten toe geven dat 
de jongens wel een stuk beter waren, helaas 
voor de meiden dan he! Tijdens de 
activiteiten konden de kinderen oefenen 
voor de bonte avond, wie een optreden wil 
doen, mag dat vanavond gaan doen. Maar 
eerst het captainsdinner. Dit is een speciaal 
diner van de kookstaf. Het hele lokaal was 
versierd met lampjes en spookversiering. We 
hadden veel gangen met allemaal vreemde 
dingen. Spokenbloed, muizen enz. er was niet 
zo veel gezonds bij, maar wel veel lekkers! 
Sanne en malika hoorden wat rommelen toen 
ze op de wc zaten, opeens lag er een hele 
stapel met schoenen, daaronder lag een 
brief, weer van Roderick! 
In de brief stond dat wij tussen 21:00 en 
22:00 het bos in moesten voor de schat. 
Roderick zou zorgen dat  Rinus uit het bos 
zou zijn. We mochten geen zaklamp mee 
nemen en moesten goed opletten. 
Even later liepen we heel stil door het bos 
en kwamen aan bij de plek van de schat. We 
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konden hem eerst niet vinden en gingen 
graven. Maja vond hem onder de grond. Snel 
zijn we terug gegaan naar het gebouw.  In de 
schat zat een brief van de ouders van 
Roderick en Rinus. De ouders hadden 2 
amuletten met foto’s van hen achter gelaten. 
Zij wilden graag dat Rinus en Roderick eens 
aardig tegen elkaar gingen doen. Ook stond 
er in de brief dat we de schat onder de 
“lelijke” bruine auto van Kookie moesten 
verstoppen. Kookie was het hier niet echt 
mee eens, maar het moest! 
Zo begon de bonte avond wel gezellig. Met 
zijn allen bij het kampvuur kijken naar 
dansjes van een paar meiden, moppen van 
wat welpen en het lied over alle kinderen van 
de leiding. De laatste avond eindigde zo erg 
mooi en gezellig. 
Zaterdag: Helaas konden we vandaag niet zo 
lang blijven slapen. Alles moest ingepakt en 
opgeruimd worden. Lennert had buiten gelijk 
onder de “lelijke” bruine auto van Kookie 
gekeken. Het kistje was weg! Maar er lag 
weer een brief, en een pakketje erbij. Deze 
hebben we met zijn allen tijdens het ontbijt  
bekeken. Rinus en Roderick bedankten ons 
voor de hulp bij het zoeken naar de schat.  
 
 
 
 
 
 
 

Het was nu weer goed tussen hen en waren 
blij. Ze hadden nu genoeg rust en zouden 
zich nooit meer laten zien. In het pakketje 
zaten kampaandenkens die de spoken hadden 
gemaakt. Het waren medailles van hout. 

Amber was 
vandaag helaas 
ziek geworden, 
en lag wat te 
slapen op de 
bank van het 
leiding hok. De 
rest van de 
kinderen is 
een spelletje 

bingo gaan doen, zo kregen ze nog meer 
cadeautjes! Toen de vrachtwagen en de 
ouders kwamen, werden alle spullen 
ingeladen. Snel moesten er nog groepsfoto’s 
gemaakt worden…smile!!!  
Zo en nu op weg naar Schiedam, op weg naar 
onze ouders, een lekker bad en een heerlijk 
bedje. Het kamp was weer fantastisch! 
Volgend jaar weer! 
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Lord of the Rings kamp 
Op zaterdag kregen wij de ring der ringen 
in handen. Onze taak was om de ring te 
samen met  Frodo naar de doemberg te 
brengen.  Onze eerste taak is om de ring 
veilig naar Riverdall te brengen. Onderweg 
moeten we de vijand ontwijken en de hulp 
van andere ervaren. In een spannend 
dierengeluidengeluiden spel ontwijken wij 
de Nazgul en de Orc’s en krijgen we hulp 
van een vlinder, paarden, een ent, een 
arend en dat onder het altijd toeziend 
Oog van Lord Sauron. 
 
De zondag begint regenachtig. We moeten 

een 
‘gezelschap’ 
vormen om 
samen de weg 
naar de 
doemberg te 
vervolgen. 
Binnen een 
gezelschap 
heeft 
iedereen een 
rol. Iedere 
rol is daar in 
van even 
groot belang. 
We spelen 
het spel 
machiavelli 

om de verschillende rollen te ervaren. We 
eten in onze keuken aan de eettafel en 
schuilen in de tussen tijd voor de regen. 
‘s Middags dolen 2 teams door de grotten 
van Moria. Door het beantwoorden van de 
vragen weten wij uiteindelijk de uitgang te 
vinden. Maar eerst moet een van hun in een 
toneelstuk van de brug af storten. Het 
gebeurt met veel theatrale gebaren en 
eindigt in de slot, welke in verbinding dat 
met het toilet. 
 

 
 
 
Als het daglicht is verdwenen gaan wij al 
sluipend de Orc te lijf, zolang hij ons maar 
niet door heeft. Kunnen wij zijn wapens 
stelen. Hierna kunnen we veilig en vermoeid 
de slaapzak in. 
Het kamperen, wordt op de maandag routine. 
We doorbreken dat direct. We laten de 
dagrugzakken in pakken voor een tocht en 
een overnachting. Met zijn alle dragen we 
het vlot naar de rivier. In een spannende  
tocht weten 7 van de 10 schoenen droog de 
overkant te bereiken. We nemen het 
routeboek in ontvangst en zeggen de leiding 
gedag. Na een wandeling van een uur komen 
we op een post aan, waar we met vlaggen 
signalen afscheid nemen van een van de 
slachtoffers van the Ring. We reizen weer 
tot aan een toren. Vanuit de toren gaat 
Legolas zijn goede zicht gebruiken en spot 
de Uruk-hai die we aan het volgen zijn. We 
pakken de zware dagrugzakken weer op en 
zetten de achtervolging in. We halen de 
Uruk-hai in. Maar de ruiters van Rohan 
waren ons voor. We overnachten letterlijk 
midden in het bos onder een stuk zeil. 
‘Ongelofelijk hoe lekker je kunt slapen in de 
buitenlucht’, is de reactie van de meesten op 
dinsdag ochtend. We pakken onze spullen en 
vervolgen de reis. Maar nu naar de Koning 
van Rohan om hem te bedanken en te helpen. 
Met allerlei route technieken komen we na 
wat dwalen in een berg met zand midden in 

het bos. We 
graven de schat 
op en gaan weer 
verder door het 
bos. Net na de 
tweede post 
krijgen we een 
hoosbui over 
ons heen. Hij 

duurt gelukkig maar 20 minuten, maar we 
raken wel de weg kwijt. Onder andere omdat 
de leiding niet op de post aanwezig is. Wat 
we niet wisten is dat hij op dat moment ons 
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kampterrein aan het redden is, want ook 
daar kwam die bui overheen en niet alles wat 
veilig achtergelaten. We drogen onze kleren 
op de posten. We hoeven vanaf daar nog 
maar een klein stukje naar het kampterrein. 
Op het terrein gaan we even lekker rusten 
tot dat we onze eigen warme maaltijd weer 
in elkaar moeten zetten. In de avond zetten 
we de speltafel bij het kampvuur. Leven ons 
in, in onze fantasie rol en helpen we de 
koning bij het afwenden van de belegering 
bij Helmsdeep. Moegestreden maar voldaan 
duiken we weer in onze tent. 
 
De woensdag is altijd een dag terug naar de 

gewone wereld. We 
beginnen met stad. 
We gaan de winkel in 
om boodschappen te 
doen. ’s Avonds gaan 
we namelijk een 
loopeendbuffet 
houden met 
hamburgers als 
resultaat. Altijd 
moeilijk om netjes uit 

te komen met de je geld maar we houden nog 
10 cent over en hebben toch alles wat we 
willen. We mogen ook nog even rondhangen in 
het centrum en struinen de leuke winkels af. 
Na een lunch stop in onze keuken fietsen we 
door naar het zwembad. Hier weten we het 
zweet en de viezigheid van ons af te spoelen. 
Op de weg terug hebben we haast. We 
kunnen niet wachten om aan de hamburgers 
te beginnen. In het donker duiken we nog 
het bos in om het dodenleger te zoeken. Van 
de spoken in het bos worden we niet bang. 
We als de leiding in het bos verdwaalt. 
We trekken onze sportspullen aan op de 
donderdag ochtend. Het is altijd spannend, 
wie deze keer het goud binnen weet te 
halen. We beginnen met een gevecht tegen 
de padvindsters. Andere wedstrijden blijven 
uit wat ze zijn waarschijnlijk over vermoeid. 
Het resultaat van geen; ja geen nee, 
boogschieten, verspringen, quiz, 
gewichtheffen en mikken op een 

geluksdobbelsteen 
is dat Jona tot 
winnaar is 
uitgeroepen.  De 
vrijdag hebben we 
doorgebracht op 
de fiets het was 
een zware maar 
mooie dag. De 
belevingen die we 
deze dag hebben 
meegemaakt zijn 

persoonlijk. We zullen ze nog jaren en jaren 
uitvoerig vertellen op feesten en partijen. 
We geven nog wel het menu prijs van het 
diner.  
 
Kapiteinsmaal 
Aftreksel van Orken resten 
Shelob’s Cave 
Aragon’s Bedrog 
Gollum’s Verraad 
Het Oog van Sauron 
Frodo’s Vinger 
De Doemberg 
De Witte Boom 
Sam’s laatste druppel 
Arendsvlucht 
Het feestmaal 
 

Een mooie 
afsluiting van 
een prachtige 
week kamp. We 
hebben het 
met zijn alle 
prachtig 
gedaan. Goed 
samengewerkt, 
alles zelf 

gedaan en vrienden gemaakt en banden 
versterkt. Volgend jaar doen we het over. 
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Zaterdag 11 juli Met auto’s vertrokken we richting Eerde (dat ligt tegen Ommen aan). Op het 

terrein kwam de patrouille van Lotte erachter dat ze geen 
tent kunnen opzetten met stokken voor een patrouilletent 
en tentdoek voor een bungalowtent! Na hard en lang lachen 
besloot de leiding de materiaaltent aan ze te geven. Nadat 
de laatste hand was gelegd aan de keukens, vielen de eerste 
druppels naar beneden. De keukens waren gelukkig 
waterdichten en er kon gekookt worden: soep, stokbrood & 
kruidenboter en als toetje vruchtenyoghurt. Als avondspel 
stond het dierengeluidenspel samen met de verkenners op 
het programma. 

 
Zondag 12 juli Vandaag werd de bedoeling van het  -wie-is-de-mol-kamp- uitgelegd. Iedere 
ochtend worden de padvindsters één voor één bij de leiding geroepen. Twee personen worden 
benoemd tot mol. Voor hen de taak om het ochtend- en middagspel te saboteren en daar bovenop 
komt nog een dagtaak. De andere padvindsters moeten zich zo verdacht mogelijk gedragen zodat 
anderen op hen stemmen. Wanneer een mol zijn opdracht goed heeft uitgevoerd krijgt de mol 1 
punt. Heeft niemand op de mol gestemd dan ontvangt de mol nog 1 punt. Maar als 5 mensen 
stemmen op één persoon die niet de mol is, krijgt die persoon ook 1 punt. Het is dus interessant 
om je zo verdacht mogelijk te gedragen als je de mol niet bent. De ene mol moet ook kijken wie 
de andere mol is. Als het mee zit kan een mol op één dag 3 punten verdienen. Deze punten hebben 
een doel. Wanneer een padvindster tijdens het kamp de 5 punten behaalt, dan krijgt ze een 
ontbijtje op bed verzorgt door de leiding. Dat sprak de meiden natuurlijk wel erg aan!  Deze dag 
waren de eerste mollen aan de beurt: Janneke en Lotte. De dagtaak voor beiden was: Laat 
mensen onnodig voor je laten lopen. Het ochtend- en middagprogramma bestond uit de 
patrouillestrijd. Beide patrouilles moesten verschillende spelletjes tegen elkaar spelen. Maar in 
beide patrouilles zat een mol… Alle onderdelen van de patrouillestrijd werden fanatiek gespeeld 
en mede daarom vonden de mollen het lastig om het spel te saboteren. Je gaat tenslotte niet iets 
verzieken als je het zelf leuk vindt!  
Na het avondeten ( aardappelen, sperziebonen en een hamburger) werden alle meiden één voor 
één naar de staftent geroepen. Iedere padvindster gaf aan wie de mol van deze dag zou kunnen 
zijn. Lotte was door niemand geraden en had het ochtendspel gesaboteerd ze had Jennifer 
onnodig laten lopen. Ze kreeg daarom twee punten. Janneke vond het moeilijk om de boel te 
saboteren en ze was helaas ontdekt door Fleur, Marloes, Masha en Judith. Alle meiden kregen 
daarvoor 1 punt. Lotte stond nu bovenaan.  
 
Maandag 13 juli Vandaag werden twee nieuwe mollen gekozen: Jennifer en Jessica. Ze moesten 
ieder in hun patrouille de loophike lopen en de dagopdracht was: laat je groepje verkeerd lopen. 
Tussendoor waren posten en op één van de posten moesten ze proberen het spel te saboteren.. 
Op de één of andere manier had Dagmar zich deze dag bijzonder verdacht gedragen, want ’s 
avonds stemden veel padvindsters op haar. Daardoor kreeg ze 1 punt erbij. Jessica en Jennifer 
kregen ook een punt omdat niemand op ze had gestemd. Jennifer kreeg nog 1 punt erbij omdat ze 
onderweg op een post een mooie mollenstreek had uitgehaald. Via portofoons kreeg ze letters 
door waar een woord van gemaakt moest worden. Jennifer schreef echter de verkeerde letters 
op waardoor er geen goed woord uitkwam. Op de eindpost van de loophike bleef iedereen slapen 
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onder een zeiltje wat tussen twee bomen was gespannen. De meesten waren erg moe en gingen 
daarom (redelijk) op tijd slapen.  
 
Dinsdag 14 juli We werden wakker onder het zeiltje. Het zag er bij daglicht erg leuk uit: al die 
blauwe zeiltjes in het gras tussen de bomen. Na het ontbijt werden de nieuwe mollen gekozen: 
Fleur en Masha. Via een loophike met posten was het de bedoeling om weer op het kampterrein te 
komen. De mollenopdracht was wederom: laat je groepje verkeerd lopen. Het groepje van Fleur 
was zó fout gelopen dat ze met de auto van post 1 naar post 4 waren gebracht. Ze liepen te ver 
achter op de andere groepjes. Goed werk van mol Fleur!  

Na het avondeten zaten we nog even in een kring 
en namen de mollenstreken van deze dag even 
door. We zagen veel verbaasde gezichten toen 
Manuela toe gaf vandaag de mol te zijn geweest. 
Janneke was de enige die op Fleur had gestemd. 
Toch kreeg Fleur nog 1 punt, omdat ze de 
dagopdracht goed had uitgevoed. Manuela had de 
opdracht ook goed uitgevoerd en omdat niemand 
op haar had gestemd kreeg ze 2 punten. De 
meeste stemmen gingen vandaag naar Lotte. 

Tijdens de loophike begreep ze een onderdeel niet zo goed. De meeste meiden zijn van Lotte 
gewend dat ze alles weet, dus daarom was ze verdachte nummer 1. Door deze actie kreeg Lotte 
wel weer 1 extra punt.  
 
Woensdag 15 juli Voor vandaag waren Janneke en Marloes uitgekozen als mol. Hun dagtaak was 
om het bestek te laten verdwijnen.  Na een lopend ontbijtbuffet (dat is sneller, dus meer 
shoptijd) scheurden we op de fiets naar Ommen. Voordat ze voor zichzelf mochten shoppen 
moesten ze ieder met hun patrouille boodschappen doen bij de supermarkt. Daarna hadden ze nog 
2,5 uur tijd over om te shoppen.  
Om 12:00 uur vertrokken we per fiets vanuit de stad naar het buitenzwembad “de groene jager.” 
Er was een brede glijbaan en een grote ligweide rondom het zwembad.  Het weer was erg mooi en 
veel meiden lagen (ingesmeerd) op hun handdoek te lezen, kletsen of jongens die voorbij liepen 
bekijken en beoordelen, Na afloop liepen we naar de fietsen en toen zagen we dat de fietsband 
van Maaike leeg was. Niemand had door dat dit wel eens het werk kon zijn van een mol…De band 
werd opgepompt en we fietsen terug naar het kampterrein. Tijdens het koken merkten de meiden 
uit de patrouille van Masha, Marloes, Jennifer, Lotte, Manuela en Florentina dat hun bestek 
“kwijt” was. Marloes had het bestek verstopt in haar laars en in de laars van Jessica om haar 
verdacht te maken. Helaas kreeg Janneke niet de kans om het bestek in haar patrouille te laten 
“verdwijnen.” Deze dagopdracht vond Marloes echter niet voldoende. Zij had de band van Maaike 
leeg laten lopen en zorgde ervoor dat haar groepje iets te laat terug kwam van het shoppen door 
ineens “verdwaald“ te zijn. Ze had de bikini van Manuela los gemaakt toen Manuela lag te zonnen. 
Één ding was duidelijk: Marloes had haar taak als mol heel serieus genomen en met glans 
uitgevoerd! De leiding was erg trots. Toch had Marloes het niet helemaal stilletjes uitgevoerd, 
want er was één padvindster die haar door had: Jennifer. Het gevoel van Jennifer zei haar dat 
er iets niet klopte aan het gedrag van Marloes. Marloes ontving dus maar 1 punt. Janneke had 
haar opdrachten niet uigevoerd, maar er was ook niet op haar gestemd, dus kreeg ze 1 punt erbij.  
 
Donderdag 16 juli Vandaag werden na het ontbijt weer twee nieuwe mollen uitgekozen: 
Florentina en Judtih. De dagopdracht was om de tentharingen los te maken. De onderdelen voor 
de sportdag werden klaargezet en we begonnen met het onderdeel: tic tac tor met speren. De 
kinderen moesten met een speer in een vak proberen te gooien en dan werd in dat vak een blauwe 
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of rode pion neergezet. Door goed te mikken en een beetje geluk probeerden ze 3 op een rij te 
krijgen. Na dit onderdeel liepen we naar het verspringen. We merkten aan de groep dat ze erg 
vermoeid waren en zelfs Manuela was onder een boom in slaap gevallen. Noodgedwongen hebben 
we toen een middagrustuurtje ingevoerd. Na het rustuurtje had iedereen wat gegeten en we 
zagen (gelukkig) weer wat rode kleuren op veel wangen verschijnen. We besloten verder te gaan 
met een stiletto estafette. Tenslotte was er nog het onderdeel boogschieten. Na het eten 
(doperwten, peentjes, aardappelen, kipschnitzel en als toetje vla) werd bij een kampvuur de 
uitslag bekend gemaakt van de sportdag. Fleur was eerste geworden, Manuela tweede en Janneke 
derde. Ze ontvingen een medaille in het thema van de mol. Er werd nog wat nagepraat bij het 
kampvuur en iedereen kreeg een stuk deeg wat aan een stok werd geplakt. Iedereen mocht zijn 
eigen broodje boven het vuur bakken en als het broodje gaar was met veel suiker opeten. Het 
smaakte (op wat zwarte plekken na) erg lekker.  
 
Vrijdag 17 juli Ook vandaag werden na het ontbijt de laatste twee mollen gekozen: Dagmar en 
Masha. Gisterenavond hebben we expres niet besproken wie de mollen van die dag waren, anders 
was het erg gemakkelijk om de mollen van vandaag te ontdekken. Toch was het extra lastig om 
vandaag mol te zijn, want veel ogen waren sneller op Dagmar, Masha, Florentina en Judith 
gericht. 
Op het programma van vandaag stond de fietshike. Aan Dagmar en Masha de taak om zoveel 
mogelijk banden leeg te laten lopen. Enige voorwaarde was om dit te doen als er een fietspomp in 
de buurt was. De laatste post was heel bijzonder. Midden in het bos is ooit (zo rond 1950) een 
supergroot openlucht amfitheater gebouwd. Het leek ons een mooie locatie om te oefenen voor 
de bonte avond. De verkenners waren druk bezig met hun rap en de andere meiden vonden het 

erg leuk om foto’s te maken waarbij ze in de 
lucht springen ( al la high school musical). Het 
was erg gezellig, maar toen we bij de fietsen 
terugkwamen waren veel banden leeg. Het werk 
van een mol? Veel kinderen verdachten Dagmar, 
want tijdens het oefenen kwam zij erachter dat 
haar fietssleutel nog in haar fiets zat en toen is 
ze die gaan halen. De anderen vonden het maar 
verdacht en toen ze zagen dat enkele banden 
leeg waren, was het optelsommetje snel gemaakt.  
Op het terrein aangekomen zagen we dat de 

voorbereidingen voor het captains diner waren begonnen. De tafels stonden in een gezellige u-
vorm en de keuken was erachter gemaakt. Toen het zover was, ging iedereen zitten. De 
verkenners en padvindsters kregen niet altijd precies hetzelfde gerecht. Bij de verkenners ging 
het om de spin “shilob” en bij de padvindsters werd de spin als “ieeuw” geïntroduceerd. Zo 
kwamen in totaal 11 gerechten voorbij. Tussen één van de vele gangen werden we getrakteerd op 
een optreden van M3. Oftewel: Masha, Marloes en Manuela. Ze hadden een leuk stukje 
ingeoefend en aan ons laten zien. Na de laatste gang vertrok iedereen naar het kampvuur. Daar 
lieten de verkenners nog een rap horen over hun eigen kamp. De padvindsters kregen hun 
officiële afsluiting van het kamp. Alle punten waren bij elkaar opgeteld en Jennifer was de enige 
die de 5 punten had behaald en daarmee was ze winnaar van het wie-is-de-mol-kamp.  
 
Zaterdag 18 juli Iedereen was vrij vroeg en vlot uit bed. Alle padvindsters hadden hun eigen 
spullen ingepakt en gelukkig konden de patrouilletenten droog in de zak. Na het ontbijt werd alles 
ingeladen en daarna reden we met de auto’s terug naar Schiedam.  
In Schiedam aangekomen stonden al een hoop ouders ons op te wachten. We hebben elkaar een 
fijne zomervakantie gewenst en daarmee was het kamp definitief afgelopen.
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Hallo beste mensjes! 
  
Wij zijn dit jaar 10 dagen op kamp geweest naar het mooie Frankrijk, waar we super leuke dingen 

hebben gedaan!  
We moesten 
woensdag 15 juli 
om 7 uur op het 
troepenhuis zijn. 
7UUR!? Ohmygohd! 
Toen hebben we de 
aanhanger en het 
busje in geladen. 
Rond 8 uur 
vertrokken we dan echt richting de snelweg. Nou, nadat 

we de mama's en papa's gedag hadden gezegt. Ja hoor daar was al het eerste probleem: 
Geen kenteken voor de aanhanger. Terug naar Vlaardingen om dat ding op te halen. Hehe eindelijk 
konden we weg! Onderweg zijn we natuurlijk hartstikke vaak gestopt, voor Edwin omdat hij om de 
10 minuten moet plassen! We hebben voor Antwerpen ook nog best lang in de file gestaan, wat 

de meidenbus helemaal niet erg vond wat 
die hadden de mini duck disco cd!  
Eindelijk aangekomen op het kampterrein 
kwamen er allemaal Fransen apen op ons 
afgerent! Die ons kwamen ondervragen 
waar we vandaan kwamen enz.  
Toen kregen we ook te horen dat we niet 
op dat kampterrein mochten blijven 
staan... omdat die apen heel het terrein 
hadden gehuurd. Gelukkig wist Marcel 
nog wel een boer waar hij zelf 15 jaar 
geleden al had gestaan! We moesten voor 

een paar dagen wel het weiland delen met een andere scouting groep maar daar hadden wij geen 
problemen mee. Verder die dagen hebben we gekanoët, 
gemountainbiked, 2 dagen gegrot, gehandicapten sportdag, 
omkeerdag, 1 daagse hike (waar sommige een 2 daagse hike van 
hebben gemaakt). En we hadden natuurlijk (bijna) elke avond een 
kampvuurtje! Wat hartstikke gezellig is, beetje muziek erbij, 
marsmellows, wat te drinken en lekker zitten ouwehoeren met elkaar!  
Wat jullie nog niet weten is dat Eric dit jaar mee is geweest met ons! 
Wat natuurlijk heeeeeel erg gezellig was!  
Kortom het was een super uber koel geweldig kamp, wat we niet snel 
vergeten! Als de opkomsten echt weer gaan beginnen gaan we ook nog 
een keer met zn alle uiteten bij 't stadserf!  
 
En we gaan er weer een super jaar van maken! En allemaal leuke dingen doen, zoals altijd!  
Gegroet en dikke zoenen de Explorers 

 

Kampverslag 
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Wat Wanneer Voor wie? 
Kamp-fotomiddag 
 

12 September 
12:00 tot 14:00 

Leden, ouders & leiding 

Brandersfeesten 
 

26 september Leden, ouders & leiding 

Jota 
 

16-18 oktober Leden & leiding 

Intocht Sinterklaas 
 

14 november 
(daardoor is er geen opkomst) 

Leden, ouders & leiding 

 

Wist-u-dat… 

De EOL (Exlpo Oriëntatie Loop) er aan komt? 
 
Wat is dat? Twee dagen gezellig lopen met een rugzak.  
Voor wie: Scoutingleden en andere gelijkgestemden, minimum leeftijd 
16 jaar.  
Teams: Minimaal 2, maximaal ca. 5 personen.  
Wanneer: Zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober. 
Lengte: ca 20 km per dag wandelen, daarbovenop eventuele 
bonusposten.  
Locatie: Nog geheim, startpunt centraal in Nederland. De precieze 
plaats en overige informatie krijg je ca. 1 week van te voren.  
Oriënteren: Toegestaan voor het oriënteren zijn alleen (eigen) kompas 
en kaarthoekmeter, onze kaart en gezond verstand, geen andere 
middelen zoals GPS.  
Eten en slapen: Je kampeert die nacht met eigen materiaal, dat je zelf 
meeneemt tijdens de tocht. Het kampeerterrein is eenvoudig. De 
organisatie zorgt voor een bbq en drinken ’s avonds en voor ontbijt op 
zondag.  
Kosten: Met het deelnemersgeld worden de werkelijke kosten voor dit 
weekend gedekt. We houden de kosten laag (rond de € 25 per persoon).  
Organisatie: Namens de Explostam: Joost Jansen en Mathieu Verkade.  
Inschrijven: Dat kan tot 15 september bij één van ons. 

Patrick (Hippe) in de 
zomervakantie zijn rijbewijs 
heeft gehaald? 

We een grote 
piramidetent hebben 
gekregen van de ouders 
van Jona? Zij 
gebruikten de tent niet 
meer en daarom mogen 
wij hem voor 
weekenden en kampen 
gebruiken. Heel fijn!  

Er 3 ouders mee zijn geweest 
op de kampen om te koken of 
boodschappen te doen?  
Zonder Jet, Annemie en Paul 
hadden we niet zo lekker 
gegeten!  

De organisatie van de 
brandersfeesten 
ieder jaar in ons 
gebouw bivakkeert?  

Het volgende groene blad in 
teken staat van het 
verleden? Er zullen veel oude 
foto’s van leden te zien zijn. 
Heb je zelf nog leuke foto’s? 
Mail ze naar de redactie!  

Vóór de Jota alle oudste kinderen gaan 
overvliegen naar een nieuw onderdeel? 
Dat “vliegen” wordt bij de bevers, welpen 
en kabouters erg letterlijk genomen!  
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        Woordzoeker 
 
 
E I T E T D E W M U T C W S W  
N J R O I S R S Q E O B U P Y  
A G T U O M A H O M X P O E F  
Y A X E O N A M M J O F T C F  
E B F R L Z R U D O T V R U F  
H L S D E L N E N N L Z E L D  
U E U J R I O K P O E N I A N  
D V D E C U E R T E M Z N A L  
V Y J A Q T K T O E P V O S O  
X C T A T E E K K T O W I G S  
F I L A E N G A E W O K P C F  
E O L R R J O T A N S F L T Z  
N P A A S A A L K R E T N I S  
I K C K A C H E L Y U A Q M U  
Q E D H P P I T O X B R N C O  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFDRUKKEN 
DVD 
FOTOROLLETJE 

PIONIERTOUW 
PLATTEKNOOP 
VLOTTENRACE 

COMMUNICATIE 
JOTA 
MORSE 
ZENDMAST 

KACHEL 
PEPERNOOT 
SINTERKLAAS 
SPECULAAS 

 

Doe pagina 

Kleurplaat 

Sudoku Volg de cijfers 
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Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die het leuk vinden 
om leiding te worden binnen onze groep.   
 
Wat houdt leiding zijn in: 

- 1x in de week een opkomst van twee uur met de kinderen 
en medeleiding.  

- leuke activiteiten bedenken voor deze opkomsten. 
- ongeveer 2x per jaar een weekend en 1x per jaar een 

week op kamp 
- meedoen aan gezellige groepsactiviteiten 
- meehelpen organiseren van een groepsactiviteit 
- heel veel plezier met de kinderen en andere leiding 

 
Lijkt dit je leuk of ken je iemand die het misschien leuk vindt, 
kom dan gerust een paar keer kijken. 
 
We hebben opkomsten op: 

- woensdag en donderdag   19:00 – 21:00 uur 
- vrijdag  20:00 - 22:00 uur 
- zaterdag  10:00 – 12:00 uur 

 
Wil je een keer komen kijken of wil je meer informatie, neem 
dan contact op met Cora de Bruin. (010-4730805) 

 

Gezocht 


