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Contact 
 
Bevers 
Sterre Maartje van de Water 06-30737726 
Noa Naomi de Lange 06-22318697 
Bas Siward de Vries 06-19537628 
Rebbel Lotte Hamerslag 06-43980070 
E-mail bevers_flg@hotmail.com 
  
Welpen 
Sahi Daisy Heuchemer 06-38624767 
Akela Zoë Melief 06-34138563 
E-mail welpen-flg@hotmail.com 
 
Kabouters 
Mang Kevin Ringlever 06-48864587 
Baloue  Tim Koster  06-38723074 
? Angelique Speijer 06-42729603 
E-mail kabouters_flg@hotmail.com 
 
Verkenners 
Marcel Marcel de Bruin 06-52420964 
Yorick Yorick de Vries 06-45960999 
Martijn Martijn van Alphen  06-53265409 
E-mail verkenners_flg@hotmail.com 
 
Padvindsters 
Martijn Martijn Heuchemer 06-51613217 
Jolanda Jolanda Kremer 06-12396996 
Marloes Marloes Olsthoorn 06-81383467 
E-mail padvindsters_flg@hotmail.com 
 
Explorers 
Marcel Marcel Kieboom 06-55175776 
Stefan  Stefan Walthie 06-15077031 
Edwin Edwin van de Leur 06-51552924 
 
Stam 
Adviseur Eric Brouwer 06-14444447 
Voorzitter Maartje van de Water 06-30737726 
 

Troephuis 
Lange Haven 11 
3111 CA Schiedam 
010-4267048 
 
 
giro: 772595 t.n.v. st. scouting  
Franciscus-Lodewijkgroep 
te Schiedam 
email: info@scoutingflg.nl 
internet: www.scoutingflg.nl 
 

 
Boomstam 
Contactpersoon Annemieke Jansen 010-4263530 
 
Bestuur 
Voorzitter Annemieke Jansen 010-4263530 
Secretaris Joost Jansen 010-4263530 
Materiaal Mathieu Verkade 06-24869319 
Groepsbegeleider Eric Brouwer 06-14444447 
Lid  Judith van Beurden 06-44444918 
 
Stichtingsbestuur 
Voorzitter Rob Ouwendijk 010-2732265 
Penningmeester Peter Olsthoorn 010-4264493 
Secretaris Joost Jansen 010-4263530 
Lid Jan Lentjes 010-4265246 
Lid Arnold Jansen 010-4268106 

 
 
Redactie 
Maartje van de Water         
Prins Mauritsstraat 1           
3116 GE Schiedam            
06-30737726                  
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Op 20 juli was het dan eindelijk zo ver: groepskamp 2013 ging van start! Nog niet iedereen wist het 
thema zeker maar de bevestiging kwam direct na aankomst in Mook, de week stond in het teken van 
de middeleeuwen. 
Nadat iedereen vanuit de bus in het verleden was gestapt, verscheen plots de boodschapper. Zij 
verwelkomde ons vriendelijk in het land Hattuarië, waar we deze week zouden doorbrengen. Elke 
speltak kreeg zijn eigen dorp aangewezen om hun tentenkamp/overnachtingsplaats in op te bouwen. 
Zo leefden de bevers, welpen en kabouters in het dorp ‘Ereslot’, de padvindsters in ‘Toverketel’, de 
verkenners in ‘Kampement’, de explorers in ‘Castellum’ en de boomstam in ‘Arboretum’. 
Ze vervolgde haar verhaal met het nieuws dat we die avond hoog bezoek van de koning, koningin en 
prinses zouden krijgen. Ze willen ons welkom heten en de boodschapper beloofd ons op te halen als 
het zo ver is. 
Die avond liep de boodschapper langs alle dorpen om ons op te halen voor de welkomstspeech van de 
koning. Veel van ons hadden wat moois aangetrokken voor deze speciale gelegenheid. Toen iedereen 
rond het kampvuur vol spanning zat te wachten, zagen we in de verte de koning en koningin al aan 
komen lopen. Wat zagen ze er mooi uit! Maar wat raar, waarom is de prinses niet bij hen? 
Eenmaal bij het kampvuur aangekomen namen ze plaats op de Koninklijke tronen die voor hen 
klaarstonden. Na het zien van hun droevige gezichten kwam het hoge woord er uit. De koning vroeg 
de boodschapper haar perkament voor te lezen en vervolgens sprak zij luid: ‘Luister allen! De prinses 
is vanmorgen verdwenen toen ze ging wandelen in het bos. De draak heeft haar gevangen! De draak 
bedreigt al jaren ons land omdat hij al het goud en de macht van ons rijk wil overnemen.’ 
Iedereen schrok van dit vreselijke bericht, die arme prinses, hoe komt ze ooit weer terug? 
De koning stond op en riep de hofmagiër, die binnen een paar seconden op mysterieuze wijze uit het 
bos tevoorschijn kwam. De hofmagiër heeft een magische spiegel en de koning vraagt droevig of hij 
misschien kan laten zien hoe het met zijn dochter gaat. 
Met een zwaai en een spreuk wijst de magiër naar de spiegel en… we zien de draak en de prinses! 
Ze leeft nog! Opgelucht haalt iedereen adem en de magiër stelt vast dat de draak ver weg moet zijn, 
omdat hij geen omgeving in de spiegel kan herkennen. 
De koning vraagt aan de magiër of hij misschien een oplossing heeft om zijn dochter te kunnen 
redden. De magiër slaat zijn dikke boek open en leest een stuk voor uit het hoofdstuk draken: ‘De 
draak denkt dat hij onverslaanbaar is. Maar er is echter 1 man in dit hele land die hem kan verslaan. 
Als wij die man vinden en hem helpen, zou het moeten lukken koning. We kunnen de draak voor eens 
en altijd verslaan!’ 
Door dit nieuws kreeg de koning weer een beetje hoop, ‘wat is dat voor een man?’ vroeg hij. De 
magiër vertelde dat hij hier ergens rond het kampvuur zou moeten staan, en dat er een aantal punten 
zijn waaraan je hem kan herkennen. Vervolgens vroeg de magiër aan iedereen om te gaan staan en 
weer te gaan zitten als een van de genoemde punten niet op jou van toepassing was. 
Nieuwsgierig gingen wij allemaal staan en de Magiër vertelde ons de punten: ‘Het is een man. Hij 
heeft 2 broers. Hij is meer dan 1,30m lang. In zijn familie zit een molenaar, en in zijn nek zit een 
moedervlek in de vorm van 3 zandlopers.’ Tussen de punten door gingen er steeds meer zitten, maar 
bij het laatste punt begon een van ons te rennen! ‘Haal hem terug!’ werd er geroepen, en een aantal 
verkenners trokken een sprint. Ze brachten de uitverkorene naar de koning toe en gingen weer zitten. 
‘Wie ben jij?’ vroeg de koning aan het bange mannetje dat voor hem zat. ‘F-f-franciscus 
Lodewijkszoon, sire… M-m-maar dit moet een vergissing zijn! Ik kan dit helemaal niet!’ stotterde hij. 
Uit het publiek hoorden we ineens boe-geroep en iemand riep ‘Die jongen kan helemaal niets!’ Andere 
negatieve uitspraken volgde en de boodschapper was het ermee eens. ‘Sire, dit kan niet de goede 
man zijn! Hij is bang, slap en ziekelijk, hoe moet hij nou de draak verslaan?’. 
De koning ging staan en bleef positief, ‘Natuurlijk kan hij het, maar zoals de magiër al zei, hij heeft de 
juiste hulp nodig. Beste landgenoten, ik vraag u om Franciscus Lodewijkszoon te helpen om de draak 
te verslaan en mijn dochter te redden.’ De boodschapper nam het woord over en vroeg een voor een 
aan alle dorpen of de koning en koningin op hun konden rekenen. 
Uiteraard stemde iedereen mee, behalve het dorp Marollenput… ‘Ik had het kunnen weten.’ Zei de 
koning. ‘De Marollen vereren de draak en denken alleen maar aan zichzelf. 
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Gelukkig heeft de meerderheid van Hattuarië wel een goed hart.’ 
Nadat iedereen had beloofd de koning en koningin te helpen, stonden uit ieder dorp 2 leiding op die 
vervolgens van de koningin een riddertuniek, zwaard en schild overhandigd kregen. 
Deze 15 leidingen knielden daarna neer voor de koning en werden onder toeschouw van alle 
aanwezigen tot ridder van de ronde draak geslagen. 
De opdracht was duidelijk, we moeten Franciscus Lodewijkszoon helpen, trainen en beschermen voor 
zijn gevecht met de draak! Ieder dorp ging aan de slag met het bedenken, maken of creëren van een 
hulpmiddel voor Franciscus Lodewijkszoon. We spraken af om alles op vrijdag 19 juli af te hebben. 
 
Wat er in de tussentijd gebeurde? Daar heeft iedereen een eigen verhaal over… 
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Vrijdagavond reden we achter de eerste vrachtwagen aan naar Mook. Nadat de fietsen waren 
uitgeladen en we Fons weer hadden uitgezwaaid kozen we de perfecte plek (hoog en droog!) waar we 
ons dorp, Arboretum, voor de komende week opbouwde. 
Om de avond af te sluiten dronken we ons onder de partytent moed in voor de komende drukke week 
;-). 
 
Zaterdag stond in het teken van de opbouw en verdeling van de dorpen binnen ‘Hattuarië’. 
Na het uitladen van vrachtwagen nummer 2, kwamen de inwoners van Ereslot, Castellum, Toverketel 
en Kampement aan en kon het groepskamp echt beginnen. 
 
De zondag was (bijna) helemaal voor onszelf. Rob had diverse 
leuke geocaches uitgezocht. We begonnen naast het 
zweefvliegveld in Malden. Met behulp van onze GPS gingen we op 
zoek naar de schatten die verborgen lagen. We hebben er zo’n 20 
gevonden en het waren stuk voor stuk echte kunstwerkjes. 
 
’s Avonds speelden we met alle kinderen en staf het 
‘dorpsgeluidenspel’. In het bos kwamen we o.a. de ijdele prins, het 
paard met kiespijn, de kwakzalver, de bijgelovige zwarte kat, de 
dorpszanger, de dronkenlap en de dorpsgek tegen. De kinderen 
waren enorm fanatiek om alle geluiden te vinden. Zij kregen 
namelijk voor elk goed gevonden geluid een gouden steen. Met 
deze stenen konden ze ingrediënten kopen voor de toverdrank. 
Ondertussen moesten ze oppassen voor de draak want die kon je 
stenen afpakken….’haphaphap, ik eet je op’.  
 
Maandag hebben de mannen zich nuttig gemaakt tijdens de 
loophike van de padvindsters. Zij bemanden post 3 en 6, waar een 
yell en een watergevecht werden gehouden. Het vrouwelijke deel 
van de boomstam haalde de slaapzakken en matjes van de 
verkenners op, want met deze warmte waren de rugzakken iets te zwaar. 

 
Eindelijk toen kwam de dinsdag. Daar hadden we met zijn allen 
naar uitgekeken, hahaha. 
 De dag van ons nationale 5-jaarlijkse Boomstam-midgetgolf-
toernement. Gelukkig hadden we Theo om ons de bijzondere 
spelregels nog eens haarfijn uit de doeken te doen… we zullen 
ze u besparen. 
Rob heeft ons die dag het nakijken gegeven en ging met de 
wisseltroffee en eretitel naar huis. 
Na de lunch zijn we met de welpen en kabouters gaan 
zwemmen in de Mookerplas. Eindelijk verkoeling! ’s Avonds net 
na de bespreking kregen we weer verkoeling… er  was op één 
plek in Nederland noodweer. Waar? Juist ja, in Hattuarië. 
 
Op woensdag verwelkomden we de bevers en brachten daarna 
de welpen, kabouters en bevers naar de winkels waar zij hun 
zakgeld konden uitgeven. ’s Middags zijn we met hen nogmaals 
gaan zwemmen in de Mookerplas. ’s Avonds in het donker 
speelden we met iedereen die ouder dan 14 jaar was, het grote 
18-plus-spel. Het was een combinatie van levend scrabble en 
schatzoeken.  

Boomstam 
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Het spel was een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar. Wederom een gezellige avond en 
erg laat zochten we onze slaapzakken op. 
 
Donderdag was de dag van het Riddertoernooi. De hele 
dag hielden we ons allemaal bezig met ophaalbrug 
ophalen, kasteelmuur bouwen, muntjes werpen, 
ridderkussengevecht, hoefijzer werpen, blikgooien, 
prinsessenvlecht hangen en meer van dit soort 
interessante ridderaangelegenheden. 
’s Avonds mochten we eindelijk fikkie steken… jippie! 
Tijdens het kampvuur werden de winnaars van het 
toernooi bekend gemaakt. De medailles zijn uitgedeeld 
aan Ellen, Sienna, Maddox, Yanko, Dido, Nicky, Britt, 
Jelle, Mees, Zoë, Siward en Youri. Gefeliciteerd dames 
en heren! 
Nadat de scouts en explorers een avondspel gingen 
spelen, zijn wij met de welpen, kabouters en bevers bij 
het kampvuur blijven zitten en hebben we nog even 
liedjes gezongen. 
 
Vrijdag stond geheel in het teken van de voorbereidingen van het dorpsfeest en het afbreken van de 
keukens bij de padvindsters en verkenners. Het werd een knallend slotfeest. 
Moe maar zééééééééér voldaan gingen we zaterdag naar huis, waar we werden verwelkomd door alle 
ouders. Gelukkig maken vele handen licht werk en was door de hulp van de ouders de vrachtwagen 
snel leeg en het troephuis weer vol. 
 
Met dank aan de ouders en aan eetcafé ‘t Stadserf konden we ’s avonds met alle staf en boomstam 
het kamp afsluiten met een gezellig etentje. 
 
Zondag was het troephuis alweer vroeg gevuld met veel mensen om alles op te ruimen. Klaar voor het 
nieuwe seizoen!  
 
De Boomstam 
 
 
 

Boomstam 

 
Wist je dat… 
 
…Op woensdag er drie leuke en gezellige mensen kwamen? 
…Manja op zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag naar huis 
   zou gaan? 
…We al onze kookstaf voor over 5 jaar geregeld hebben? 
…De inschrijving voor ons nationale 5-jaarlijkse boomstam-midgetgolf-toernement 
   vanaf heden geopend is? 
…De maximale snelheid op de fiets in Arboretum slechts 2 km per uur is? 
…Er niemand op de dagelijkse rondleiding is gekomen? 
…Dat dit niet verwonderlijk is omdat de rondleiding uitsluitend ’s ochtends om 7:00 
   uur was? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 8 

Vrijdag 
Om half acht was het tijd om alle spullen in de vrachtwagens te laden. Omdat we op groepskamp 
gaan zijn het er dit jaar 2! Buiten alle persoonlijke bagage gaan er onder andere ook: twee ovens 
(waarvan er 1 kapot was…), een koelkast, puntenslijpers, krukjes, verkleedkleren, speren, fietsen voor 
de padvindsters én verkenners, dozen speelgoed, potloden, voorleesboeken, Donald Ducks, 
paardenzadels, strobalen en nog véél meer mee. 
 
Zaterdag  
Vandaag gaan we op kamp met heel de groep. Om half 11 moesten we verzamelen op het troephuis 
op de Lange Haven. Rond 11 uur stapten we met welpen, kabouters, padvindsters en verkenners de 
bus in naar het grote kampterrein in Mook. De explorers gingen met hun eigen bus en de bevers 
kwamen pas woensdag naar ons toe. Wanneer we de bus uitkwamen, stond er een boodschapper, zij 
vertelde ons dat we vanavond hoogbezoek zouden ontvangen. Hierna was het tijd om onze spullen 
klaar te leggen en de verkenningstocht te gaan lopen. We moesten allemaal foto’s met pijlen volgen. 
Zo ontdekte we het kampterrein een beetje en na het avondeten gingen de kinderen braaf het corvee 
doen. Maar toen werden we opgehaald door de boodschapper, die ons naar de kampvuurkuil bracht. 
Toen eenmaal alle FLG’ers in de kampvuurkuil zaten, kwam hoogbezoek ons verwelkomen, de koning 
en de koningin. Het was de bedoeling dat er een groot feest zou komen, omdat er nieuwe dorpelingen 
waren aangekomen (onze scoutinggroep). Maar dit ging helaas niet door want de Koninklijke 
hoogheden hadden droevig nieuws voor ons. Hun dochter was ontvoerd door de draak! De koning 
vroeg ons om hulp en daar stemden we natuurlijk allemaal in mee.  
 

Zondag 
Zo het eerste nachtje slapen in het huis zit er op! Niet 
iedereen sliep meteen, maar gelukkig werden we ook niet al 
te vroeg wakker. Na het ochtendcorvee gingen we thema 
kleding maken. Op het meegegeven witte T-shirt, mochten 
alle kinderen een mooie tekening maken, als het maar met 
het middeleeuwen thema te maken had. Er kwamen zeer 
mooie tekeningen uit! ’s Middags was het tijd voor de 
waterdag: snoephappen, estafette met handdoeken, een 
waterslidebaan en natuurlijk een mega watergevecht!  
Tijdens het spelen vond Stef een kistje in het bos. Toen we 
het kistje opendeden, lagen er zilverstenen in. En omdat we 
de koning hadden beloofd Franciscus Lodewijkszoon te 
helpen, gingen we met heel de groep vergaderen wat we 
met het kistje kunnen doen. We besloten om het kistje met 
de inhoud naar de smid te brengen, zodat hij een zwaard en 
schild voor Franciscus kan smeden. Dit kunnen we mooi 
doen als we woensdag naar de stad gaan en omdat we niet 
wisten van wie en waar het kistje vandaan kwam, besloten 
we het (voor de zekerheid) toch maar te verstoppen bij 
Kokkie en Hippe in de keuken. 

’s Avonds aten we heerlijke macaroni en werd het tijd om warme kleren aan te trekken voor het 
gezamenlijke avondspel. Het spel heette het dorpsgeluidenspel. Alle leiding rende door het bos en 
waren een bepaald personage. Zo was er een verwende prinses, een ijdele prins, kwakzalver, prinses 
met liefdesverdriet, een ophol geslagen paard, dorpsgek, jaloerse jonkvrouw, tortelduifje, bazige 
koning, bijgelovige zwarte kat, dronkenlap, paard met kiespijn, bedelaar, viswijf en nog veel meer. 
Maandag 
Vanochtend begonnen we met een puzzelbos spel. Door het bos waren allemaal stukjes puzzel 
verstopt. De bedoeling was om de oorspronkelijke kleurplaat compleet te krijgen. Wanneer we druk 
aan het zoeken waren, hoorden we opeens Sahi en Bagheera ‘help’ roepen.  

Welpen en kabouters 
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Snel renden we terug naar het gebouw, en daar zagen we dat ze vastgebonden waren en zwarte 
strepen op hun gezicht hadden.  
Binnen in de slaapzaal was alles overhoop gehaald en op het kussen van Inge lag een vreemd boekje, 
maar er was ook iets weg! Het kistje was uit de keuken gehaald!  
Toen we het boekje gingen lezen bleek dat het van een Marol was. De Marollen leven in de 
Marollenput en hebben de draak opgevoed, daarom wilden ze natuurlijk ons kistje stelen om ons plan 
te dwarsbomen! Ook stond erin dat ze bang waren voor witte shirts, knoflook, slingers en gegil. Dat 
moesten we maar goed onthouden, want misschien kwam dat nog te pas. 
’s Middags hadden we een leuk watergevecht! Het was zelfs zo leuk dat de boomstam en staf van de 
padvindsters en verkenners mee gingen doen!  
De avond was gevuld met kaarten schrijven naar huis en een lekkere douche, daarna vroeg naar bed 
want het was een drukke dag. 
 
Dinsdag 
Vandaag begon de dag met een speurtocht, we liepen een heel eind 
en deden een paar kleine spelletjes in het bos. Aan het eind van de 
speurtocht kwamen we bij een midgetgolfbaan aan, daar hebben we 
in groepjes alle holes gedaan, sommige waren heel erg moeilijk en 
andere iets makkelijker, maar omdat het zo warm was waren de 
meeste kinderen wel blij dat we daarna ook nog lekker in de 
Mookerplas zijn gaan zwemmen samen met de boomstam.  
De boomstam bracht ons aan het eind van de middag terug naar huis, 
en toen we allemaal wat gedronken hadden en Sterre het rust uurtje 
aankondigde, klonk er een luid gejuich. Iedereen was moe geworden 
van de inspanning van deze dag.  
Na het eten begon het een beetje te regenen, Noa en Sterre 
begonnen een blij dansje te doen, want nu werd misschien het 
kampvuur verbod dat de hele week al van kracht was opgeheven. Het 
begon alleen wel steeds harder te regenen dus ons avondspel kon niet 
doorgaan. In plaats daarvan gingen we bedbingo spelen!  
De padvindsters en verkenners regende zowat uit hun tenten, dus probeerde hun spullen te redden 

door die bij ons onder het afdak te zetten, daardoor vond Marloes 
een blaadje van een Marol! Hij was helemaal in paniek, want hij 
wilde zijn dagboek terug. Hij wilde het morgen zelfs ruilen voor 
het kistje met zilver! Wat een mazzel dat het zo hard regende, 
anders hadden we dat misschien nooit gevonden.  
 
Woensdag  
Na een rumoerige nacht was iedereen toch al weer vroeg op, en 
klaar om te beginnen met het programma. ’s Ochtend arriveerde 
de bevers, die vervolgens direct aansloten met de geplande 
activiteiten. We werden eerst naar de stad gependeld, waar alle 
kinderen direct naar de speelgoed winkel rende om hun zakgeld 
uit te geven. De meisjes kochten parfum of oorbellen en de 
jongens scheetkussens of potjes met slijm.  
Daarna gingen we weer zwemmen in de Mookerplas, want het 
weer was echt heerlijk! Na lekker wat gespetterd te hebben 
gingen we weer naar het terrein en schoven we hongerig aan 

tafel, want Kokkie en Hippe hadden heerlijke pannenkoeken gebakken! 
We hadden daarna nog een afspraak met de padvindsters. 

Welpen en kabouters 
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Die waren heel het kamp bezig met heksen dingen, en omdat we vandaag het bos in moesten om het 
kistje te ruilen gingen ze ons beschermen tegen de draak. 
Eerst deden we een moeilijke heksen dans en daarna een echte toverspreuk!  
“FLIP, FLAP, FLOP, DRAAK WE ETEN JE OP!” Het hielp echt, want we hebben de draak niet gezien in 
het bos. De boom waarbij we het kistje moesten ruilen was ook lastig te vinden, maar we waren nog 
net op tijd om het kistje te ruilen.  
 
Donderdag 
Zo dat is niet lekker wakker worden voor de 
leiding! Yanko en Jona kwamen het 
leidinglokaal in met potten en pannen, die 
vonden dat natuurlijk erg grappig. Wij konden 
er pas om lachen nadat we goed wakker 
geworden waren. Vandaag hadden we een 
riddertoernooidag (sportdag) met heel de 
groep, er waren heel erg veel leuke 
onderdelen; steltlopen, hoepelen, knikkeren 
verkleedestafette, “voelen, ruiken en zien”, 
torens bouwen, kussengevecht, boomstam 
liften enzovoort.  
’s Avonds zaten we vol spanning rond het 
kampvuur, wie zou er gewonnen 
hebben?Nummer 3 van de Welpen is Yanko 
geworden, op nummer 2 stond Dido en 
nummer 1 was Nicky! Daarna hebben we nog 
gezellig kampliedjes gezongen rond het 
kampvuur, en mochten Noor, Nicky, Sid, 
Tobias en Yanko nog wat langer opblijven  
omdat dit het laatste kamp is voor hun bij de Welpen en Kabouters.  
 
Vrijdag 
Vandaag begonnen we met een vossenjacht, de staf en boomstam hadden allemaal witte shirts met 
een tekening erop. De kinderen moesten in groepjes zoeken naar de figuren die op hun kaart 
stonden. Soms was het best wel lastig, want de hints op de shirts waren niet altijd even duidelijk, 
maar omdat het begon te regenen moesten we helaas eerder terug naar binnen. ’s Middags hebben 
we een puzzelspel gedaan, en moesten we wachten tot de koning ons kwam op halen voor het 
feestmaal. Het feestmaal was op het dorpsplein, daar stonden verschillende kraampjes waar iedereen 
eten en drinken kon halen. Bij de alchemisten kon je ’cocktails’ krijgen en verder waren er kraampjes 
met brood, groente, vlees, kaas, eieren en toekomst. En als je buikpijn had van al dat lekkere eten 
ging je gewoon naar de kwakzalver voor een paar pilletjes, keuze zat: Roze wolkjes, tranenstoppers, 
blauw lopers, pukkel pillen, krijsende krijtjes, braakballen, hart pleisters, baby kwekers, gatenvullers 
of Slaap Ondanks Alles pilletjes). Na het eten was het tijd voor Franciscus Lodewijkszoon om op pad 
te gaan en de draak te verslaan. Wij konden met hem meekijken doordat de magiër de magische 
spiegel ’aan’ toverde. Vol spanning hielden we onze adem in. Zou het lukken?  
Gelukkig hadden we een stevig schild en een scherp zwaard want het was een lastig gevecht voor 
Franciscus. Uiteindelijk won hij het gevecht en barstte er na de toespraak van de koning een geweldig 
feest los! Youri ging vuurspuwen, Marcel had een diabolo waar vuur uit kwam, en Jolanda had echte 
vuurballen waar ze mee zwaaide. Na dit spektakel was er ook nog een dansfeest waar iedereen  los 
ging op allerlei verschillende liedjes. Daarna was het tijd om naar bed te gaan, want iedereen was wel 
moe na zo’n spannende avond.  

Welpen en kabouters 
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Zaterdag 
Nadat we de laatste spullen ingepakt hadden en het gebouw was schoongemaakt, gingen we vandaag 
toch echt weer richting huis. Alleen de bagage moest nog naar de vrachtwagen. Terwijl iedereen druk 
bezig was met spullen dragen begon het heel erg hard te regenen, dus konden we lekker nat en 
blubberig de bus in. Onderweg was het veel rustiger in de bus dan op de heen weg, maar er waren 
niet veel mensen in slaap gevallen. 
Toen we op de haven waren zijn de kampaandenkens en de Lust-ik-niet-cadeautjes uit gedeeld. 
Daarna kon iedereen lekker naar huis. 
 
We hopen dat iedereen een fantastische week heeft gehad! 
 
Groetjes, Sahi, Bagheera, Mang, Baloue en Akela 
 

Welpen en kabouters 



 
 
 
 
 
 
 
 

 12 

 
 
 
 
 
 
Wist je dat… 
 
…Jack zijn kleding goed vies kan maken?  
…Conner altijd lacht?  
…Mila niet elke avond goed kan slapen? 
…Mathis zijn grote broers versloeg met het muntenspel? 
…Dit maakte het voor hem een kinderspel 
…I’m sexy en I know it dé hit van kamp was?  
…Jona een echte haai was in de Mookerplas? 
…Noor nadat ze geslapen had niet meer wist waar ze was? 
…Marollen stinken?  
…Steff het langste doorslaapt van iedereen?  
…Er niet zulke stralen uit de waterglijbaan komen als de doos beweerd?  
…Dorian Inge beschermd als ze bij hem in bed komt slapen?   
…Aodhán en Joi onafscheidelijk zijn? 
…Jamie niet altijd even veel geduld heeft? 
…Er geen vredestotem meer is omdat daar ruzie van komt? 
…Inge het even wel heel spannend vond, maar deze stoere meid er snel overheen was? 
…Romolo maar een halve week zou komen, en toch een hele week is gebleven? 
…Stacey haar tandenborstel kwijt was en dat die in haar toilettas zat? 
…Yanko een feestbeest is op tafel? 
…Nicky zich erg vermaakt met balletjes over gooien? 
…Dido toch wil weten wie er net gewonnen had, al zijn Sahi en Bagheera nu vast gebonden en ligt de 
   slaapzaal overhoop?  
…Sid tijdens het uitdelen van de spullen uit de inspectiezak precies weet van wie welke 
   meisjesonderbroek is?  
…Anne moest roeren met haar mes?  
…Bagheera en Sahi vastgebonden zaten?  
…Een watergevecht echt heel erg leuk is?  
…Stokken slijpen een bezigheid is waar iedereen zicht uren mee zoet kan houden? 
…Akela goede grapjes kan verzinnen? Nee? Wij ook niet!  
…Tobias een Marol zag en er gelijk achteraan sprintte?  
…Quirijn en Luka pas op woensdag aankwamen, maar in de halve week gewoon twee keer zoveel lol 
   maakte om het in te halen?  
…Er een hele mooie hut gebouwd was in het bos en wij wat verbeteringen aangebracht hebben?  
…Rebbel en Baloue voor het eerst mee waren en het erg goed deden?  
…Mang wat later kwam omdat zijn arm in het gips zat? 
…Hippe en kokkie ons elke dag naar een ander land mee namen om te eten en ze heel goed kunnen 
   koken?  
…Je moet bestellen bij Laam 1 en afhalen bij Laam 2?  
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   Wist je dat… 
 
   …Sienna heel erg goed pijl en boog kan schieten?  
   …Lianne erg hard haar best heeft gedaan met de sportdag?  
   …Ellen een heel mooi dagboek heeft gekocht waar al haar geheimen nu in staan?  
   …Matthieu een paar keer helemaal tot de lijn zwom samen met Sahi? 
   …Het warm was? 
   …Bork een aantal keer flink in een deuk lag?  
   …Max heel veel geintjes uit haalt?  
   …Lauca fan is van Bas Bos? 
   …De leiding echt niet verteld wat we wanneer gaan doen? 
   …Teske heel erg stoer is en bijna nooit bang? 
   …Isha niet op zijn billen kan blijven zitten? 
   …Leah goed kan hoelahoepen?  
   …Maddox tweede is geworden op de sportdag en hij daar erg trots op was?  
   …Noa goed kan dansen?  
   …Thomas pijl en boog schieten erg leuk vond? 
   …Sterre siroop drinkt uit een waterpistool? 
   …Bas Bos een halve verkenner is? 
   …Matthieu een ketting van een kabouter heeft gekregen, en die heel het kamp gedragen heeft? 
   …Sienna zelf haar voeten kan wassen, al zittend in de wasbak? 
   …Hippe erg op de koning lijkt? Dat moeten wel broers zijn! 
   …Teske en Lauca echte speurzoekers zijn? Ze vonden als eerst een potje met ingrediënten. 
   …Ellen de siroop te waterig vind, als ze een beker water drinkt? 
   …Kokkie en Hippe wel 200 pannenkoeken op 1 avond hebben gebakken? 
   …De leiding een hekel heeft aan luchtbedden? 
   …Of waarschijnlijk jaloers zijn dat ze zelf op een matje moeten slapen? 
   …Iedereen de regen leuk vond, omdat we dan een kampvuur krijgen? 
   …Alle bevers erg goed luisteren? 
 

Bevers 
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Woensdag 
Woensdagochtend kwamen de kleinsten van het totale gezelschap 
aan. Een paar wat zenuwachtig, maar nadat sommigen hun eigen tas 
of broer/zus zagen, was alles al snel goed.  
We vertrokken met alle welpen, kabouters en bevers naar de stad. 
Daar konden de kinderen van hun zakgeld bijvoorbeeld speelgoed of 
spelletjes kopen. Ook de leiding kocht een spel, heel toepasselijk, het 
spel beverbende! Na al dat shoppen was het tijd om lekker af te 
koelen in de Mookerplas, waar een strandje was en we veel lol hebben 
gehad! 
Toen we weer op het terrein aankwamen hebben we de bedjes 
neergelegd en alle knuffels tevoorschijn gehaald. En dat waren er een 
hoop! Van muizen tot Giraffen!  
Om het terrein goed te verkennen, was er een speurtocht uitgezet. 
We liepen met alle bevers langs het ‘Kampement’ en de ‘Heksenketel’, 
waar we even zwaaiden naar de verkenners en padvindsters. 
Vervolgens kwamen we bij een heel groot veld aan, waar andere groepen stonden, gevolgd door een 
stuk met heel wat prikplanten. Maar aan het eind van het pad kwamen we aan bij het stuk waar de 
explorers hun tenten hadden neergezet, dat was op een heel groot veld, waar een grote toren stond 
en een hele mooie boom. Tegen de grote boom zat een man met een tovenaarshoed op en een staf 
met bol in zijn hand. Het was wel heel spannend, dus we besloten elkaar allemaal een hand te geven 
en met zijn allen erop af te lopen. De man schrok een beetje, maar wij vertelde dat we uit het dorp 
‘Ereslot’ kwamen en dat we dus goed waren. De man vertelde dat hij de Magiër was en dat hij onze 
hulp nodig heeft om een drankje te maken, om Franciscus Lodewijkszoon kracht te geven, zodat hij 
de draak kan verslaan.  
Ook vertelde de Magiër, dat we niet te hard mochten praten, want anders zouden de Marollen alles 

kunnen horen. De Marollen leven in het dorp ‘de 
Marollenput’ en zijn slecht, want ze helpen de 
draak. Daarna gaf de Magiër het eerste 
ingrediënt (magiërs zweet! BAH), voor het 
krachtige drankje, waarbij hij vertelde dat hij de 
andere ingrediënten nog zal sturen. Het was 
namelijk te gevaarlijk om alles in één keer te 
geven, want de Marollen zaten achter hem aan.  
Na al deze informatie liepen we met de Magiër 
terug naar Ereslot en sommige kinderen 
mochten zelfs zijn toverboek even dragen!  
Daarna was het tijd voor de eerste nacht op 
kamp, spannend! Maar alles ging gelukkig goed.  

 
Donderdag 
Tijd voor een riddertoernooi (sportdag) met heel de FLG! Iedere speltak 
werd verdeeld in groepjes en moesten strijden voor de eerste, tweede en 
derde plaats. Tijdens de sportdag werden er wel 2 ingrediënten gevonden! 
Op het ene potje stond reuzensnot en het zag er ook echt heel vies uit! Op 
het andere potje stond gemalen glazenbol. 
Er was een onderdeel waarbij we onze spierballen moesten laten zien tijdens 
het brug ophalen. Die zelfde spierballen hadden we nodig voor het 
touwhangen en prinses dragen. Ook moest je goed blikken kunnen 
omgooien en muntjes in een emmer gooien. ’s Avonds zaten we met heel de 
groep rond de kampvuurkuil en kregen Maddox, Sienna en Ellen een 
medaille! Maar van alle bevers hebben we genoeg spierballen gezien! Daar 
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kan Franciscus Lodewijkszoon nog wel wat van leren! Na de prijsuitreiking vonden we nog een potje, 
vlak naast de kampvuurkuil. Dit keer was het een potje met krachtig kruid. Ja, er moesten vreemde 
ingrediënten gebruikt worden voor het toverdrankje!  
 
Vrijdag 
Tijdens het ochtend spel werd er weer een potje gevonden, dit keer 
wel een héél vies ingrediënt: feeënpoep! Het had wel glitters! Haha 
Na het ochtendspel gingen we lunchen en vonden we op een bord 
nog een potje, in het potje zaten 3 toverpillen. Na de lunch was het 
tijd voor het dagelijkse rustuurtje. 
Nadat bijna alle bevers weer uitgerust buiten aan het spelen waren, 
was er nog 1 bever die een beetje traag was. Maar wel als enige de 
grote pot in de slaapzaal zag staan. Vanaf dat moment besloten we 
alle potjes erbij te pakken. Misschien kregen we dan een aanwijzing 
wat we verder moesten doen. Bij de grote pot zat een opgerold stuk 
perkament, waarop de volgende spreuk stond: 
 
Het is nu raak, 
Jij verslaat de draak, draak, draak 
Wij geven jou de kracht 
En dat geeft jou de macht, macht, macht 
Om de prinses te bevrijden 
En de koning en koningin te verblijden 
 
Nadat we de spreuk hadden geoefend, was het tijd om echt aan de toverdrank te beginnen. Maar op 
wat voor volgorde?! Wanneer we goed keken naar de potjes, zagen we dat er aan elk potje een stukje 
perkament gebonden zat. Toen we alle stukjes los hadden gemaakt, leek het wel op een puzzel! Tijd 
om de stukjes aan elkaar te plakken met plakband en te kijken wat erop stond. Ja hoor! Op de 
puzzelstukken bleek het hele recept te staan van het toverdrankje. Dus concentratie en stilte, want we 
hadden de ingrediënten maar 1 keer, dus alles moest in 1 keer goed gaan. Nadat we het recept 
helemaal hadden gevolgd en de spreuk netjes hadden uitgesproken, ontstond er een echte 
toverdrank! Het had een goede kleur, veel stukjes en een bruisend effect! Wij waren klaar om het aan 
Franciscus Lodewijkszoon te geven, die in de avond langs zou komen. 
Ondertussen gingen de bevers hun thema kleding maken, want dat hadden ze nog niet gedaan. Aan 
de voorkant van het gebouw konden we lekker ons t-shirt maken met alles wat we maar wilde. 
Ridders, zandlopers, schilden, zwaarden en zelfs draken werden op de t-shirts getekend. En wat 
vooral niet mocht ontbreken was de naam!  
 
Toen we werden opgehaald door de 
koning en koningin, was het tijd om op 
het grote marktplein onze bever 
toverdrank te geven aan Franciscus 
Lodewijkszoon. En nu hopen dat het 
toverdrankje goed genoeg is om hem 
de moed en kracht te geven, om de 
draak te verslaan! Nadat elke speltak 
iets had gegeven aan Franciscus 
Lodewijkszoon, ging hij op pad om de 
draak te verslaan. Dit konden wij 
allemaal volgen via de magische 
spiegel, wat heel spannend was! 
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Maar het is gelukt, de draak is verslagen en de prinses is 
bevrijd! Tijd voor een groot feest om alles te vieren! Op de 
markt kon je van alles krijgen! Stukjes vlees, groentes, 
brood, eieren, cocktails (voor kinderen), pilletjes die allerlei 
dingen konden versterken, en zelfs je toekomst kon 
voorspelt worden! Na het eten kregen we een enorm feest 
met heel de groep met een hoop muziek en vuur! We 
kregen onder andere een super leuk optreden van Youri, 
(leiding van de verkenners). Hij liet eens even zien wat voor 
draak hij was en hoe goed hij kon vuurspuwen! 
Aan al die gezelligheid kwam helaas toch echt een einde en 
de bevers maakten zich snel klaar voor de laatste nacht 
slapen in Mook.  
 
Zaterdag 
Snel alles opruimen en schoonmaken! Want het is zaterdag 
en we gaan weer naar huis. De vrachtwagen werd door de 
leiding in een enorme onweers/regenbui ingeruimd, terwijl 
de kinderen  alvast lekker warm in de touringcar zaten. Wat 
wel leuk is om te vertellen, bijna iedereen sliep in de bus, 
maar er is geen één bever geweest die is gaan slapen! 
Echte bikkels! Die gaan door tot het bittere eind! 
(waarschijnlijk waren ze thuis niet meer aanspreekbaar…) 
 
Wij hebben een ontzettend leuke tijd gehad met de bevers en we hopen dat ze een onvergetelijk 
kamp hebben gehad! 
 
Sterre, Bas, Rebbel en Noa 
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Inderdaad, ook wij, de Explorers, zijn op groepskamp geweest!  
 
Op zaterdag toen iedereen weg ging van het troephuis waren wij al onderweg, wij gingen om 9 uur 's 
ochtends al weg van het troephuis naar Mook. Dit deden wij in ons prive busje, met prive chauffeur. 
Eenmaal aangekomen hielpen wij de staf het een en ander met de opbouw. Al snel na ons volgde de 
bus. Hier hielpen wij ook met het uitladen (Jaa, wij doen af en toe wel eens wat!)  
Zondag: Op zondag hadden wij een dropping in gedachte, deze ging niet door omdat het we het daar 
te heet voor vonden 35 graden! Dus wij zijn naar de Mookerplas gegaan, voor een verfrissende duik. 
 
 
Maandag: 
Op maandag zijn wij richting Duitsland gegaan. Dit deden wij voor Movie Park Germany. Dit is een 
attractiepark dat is gebaseerd op films. zo heb je twee delen in het park, een algemeen film deel en 
ook een NickPark. Dit is het deel waar Nickelodeon in de hoofdrol staat. Toen we met ze alle in de 
wachtrij stonden voor de zweefmolen 
kwamen: Dora, Diego, Patrick en Spongebob 
tegen. Helaas zwaaide Spongebob niet naar 
Naomi en werden ze alle 4 voor neppe gekken 
verklaard die maar rondlopen in een bloedheet 
pak. Dit heeft veel kinderen hun jeugd gekost.  
Tijdens dit bezoek moesten wij natuurlijk een 
aandenken kopen, dit was een naar Jasper 
zijn mening afschuwlijke pet die lila was met 
Roze letters, deze letters vormden je naam. 
Het 2e souvenir. was een drinkbeker die je 
voor 2 euro mocht hervullen.  Op de terug reis 
gingen we niet zelf koken of boodschappen 
doen maar reden we langs de Burger King. 
Het werd te laat om nog te koken. 
 
Dinsdag gingen wij Spoorfietsen, inderdaad fietsen over een spoor! Dit deze wij vanaf Groesbeek een 

dorpje naast Mook. Op deze fiets gingen wij vrijwillig naar Duitsland. 
Ja u hoort het goed, wij gingen vrijwillig op de trein naar 
Duitsland!Eenmaal aangekomen in Duitsland hebben we even rond 
gelopen en we kwamen uit op een ijssalon. De ijssalon ging pas over 
10 minuten open dus liepen we iets verder. Aangezien wij natuurlijk 
veel van cultuur houden, hebben wij een kerkje bezocht. Hier 
hebben mensen een kaarsje aangestoken. Zo gaf Naomi te weinig 
geld voor haar kaars.. Anders gezegt, Naomi heeft de kerk lekker 
opgelicht. Gelukkig waren er andere Explorers die iets meer hadden 
gegeven. Toen we na 10 minuten uit de kerk liepen gingen we 
eindelijk ijs halen. Toen het ijs op was gingen we weer terug naar 
de spoorfiets. We waren al vroeg terug en hebben lekker gechillt. 
Stefan ging deze avond voor ons koken. Dit klinkt allemaal nog 
hartstikke leuk tot dat we opeens spetters hoorden. U raad het al 
regen, regen en nog eens regen!  Dit werd zo erg dat Stefan de 
Verkenners en Padvinsters ging helpen. Na een tijd dachten Jelle en 
Jasper dat ze wel meer hulp konden gebruiken omdat het zo lang 
duurde. Dit was inderdaad het geval. Wij hebben toen pionier palen 
naar tenten van de Padvinsters gebracht omdat anders de tenten 
onderliepen. Hierna zijn wij gewoon rustig gaan slapen.  
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Op woensdag hadden wij de planning om op het kampterein te zijn. Dit hebben we veranderd met de 
vrijdag. Op vrijdag gingen wij eigenlijk naar de stad, nu zijn we dus op woensdag naar de stad 
gegaan. Dit betekende dus lekker uitslapen na een lange nacht. De stad waar wij heen gingen was 
Nijmegen. Hier heeft Ivo pokemon kaarten gekocht, dit is een vast ritueel van Ivo en vroeger Jasper 
tijdens kamp. Dit was een kort maar leuk dagje! 
 
Op donderdag gingen wij kanoën. Dit 
deden wij vlakbij het Kamp-terrein. Na 
een half uur begon het te regenen en 
ging een helft van de mensen op het 
terras zitten en lekker kakkers kijken met 
boten. (Jasper, Stefan, Jelle, Calvin en 
Selma) De rest ging verder kanoën (Ivo, 
Naomi, Jona en Alma). 
Deze dag ging al na 3 uur om. Dus 
hebben wij meegedaan aan de Sportdag. 
Hier gingen de Explorers los! Helaas 
deden wij niet meer mee aan de punten 
telling. Daarom stond niemand van de 
Explorers in de top 3 ook niet in de top 
10 of 20.  Deze avond hebben wij ook 
nog samen met de padvinsters Sluipie 
Sluip gespeeld. 
 
Op vrijdag bleven wij op het terrein. Na laat opstaan en een groot overleg over Captains dinner 
gingen we aan de slag. Een groep ging boodschappen doen voor onze marktkraam met drinken. Zo 
hadden wij een Limonade fontijn maar ook een aantal speciale cocktails, hier een greep uit ons 
assortiment. 
-Drakengif (Een zeer pittig drankje alleen voor de heldhaftige kinderen!) 
-Drakensnot (Cocos Ananas drank) 
-Dwergenpis (Sinas) 
-Stuiterdrank (Cola) 
 
Deze avond werd afgesloten met spectaculaire vuur optredens van de staf, 
Zo ging Marcel diaboloën met een vuur diabolo, Youri ging vuurspuwen en Jolanda gooide met vuur. 
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Zaterdag: 
 
Zaterdag de terugreis! Eerst de vrachtwagen 
inladen in een helse regenbui en dan met ze alle 
nat de bus in! Wij gingen ons eigen busje in. 
Deze bracht ons terug naar Schiedam. Eenmaal 
aangekomen besefte we het allemaal. Het is 
voorbij…. Iedereen afscheid nemen en snel 
douchen! 
 
De Explorers willen iedereen bedanken voor deze 
mooie tijd op kamp! 
 
 
 
 
 Wist je dat… 
 
  …We bijna het hele kamp op film hebben staan? 
  …Deze explorer-kamp-film is te bekijken op www.youtube.com/ExplorersFLG 
  …Wij ook op twitter te volgen zijn? @ExplorersFLG 
  …Ivo en Alma als 1 persoon gerekend kunnen worden? 
  …Het niet slim is om je camera in een donker bos kwijt te raken? 
  …Jasper rennend op film staat? 
  …Naomi en Alma de cupsong kunnen? 
  …Jelle scheten kan laten met zijn nek? 
  …Jasper en Ivo erg goede poortwachters zijn? 
  …Een aantal explorers geen genoeg van knoflook kunnen krijgen? 
  …Ze Jasper bijna bij de hondenopvang van Moviepark hadden achtergelaten? 
  …Jasper erg blij was dat hij maar met 1 ander iemand in een 3 persoonstent sliep? 
 
 
 
 
 

Explorers 
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Ons kamp begint traditie getrouw op vrijdag avond, we moeten 
dan onze bagage en fiets inleveren. Het is ook gebruikelijk dat alle 
spullen dan op een wonderbaarlijke manier toch weer in de 
vrachtwagen passen. 
 
Op zaterdag mochten we voor de verandering uitslapen. De 
voordelen van een groepskamp, waarbij je met zijn allen met de 
touringcar op reis gaat, en daardoor wel een uur langer in je eigen 
bed kan blijven liggen. 
Aangekomen op het terrein in Mook werden wij allemaal 
verwelkomt door de heraut. Zij nodigde ons uit voor een 
ontvangst en welkomstwoord van de koning ‘s avonds rond de 
kampvuurplaats. 
 
Wij moesten eerst het kampement opbouwen. Alle spullen werden 
in de hitte naar ons terrein gesjouwd. Na een kopje wel verdient 
vocht, gingen de tenten omhoog. Iedere patrouille pakt dit op zijn 
eigen manier aan. De ene groep ging gezamenlijk aan de slag, 

waarbij er geen sturing nodig was maar toch alles goed ging. Een andere groep, wat minder 
democratisch, waarbij de patrouille leider vooral staat de kijken hoe de anderen de tent opzetten. Bij 
de laatste groep probeert de patrouille leider te sturen, maar uiteindelijk staat hij zelf alles te doen. 
Het eind resultaat was allemaal hetzelfde: een tent met 5 heerlijke plekjes om te slapen. 
 

We gingen een week in het ridderthema leven, daar werd 
het terrein ook op aangepast. Zo hadden we verschillende 
wapens klaar staan, jute zakken met stro waar je met je 
zwaard op kan oefenen, en er stond een blazoen om op te 
schieten met je pijl en boog. Natuurlijk werden de 
vaandels gehesen ten teken dat de strijd tussen de 
patrouilles kon beginnen.  
The dark riders (panters), the black dragons (alligators) 
en het blauwe bloed (vleermuizen) zijn de groepjes die 
het dit jaar moeten gaan doen. Wie zal de kamptotem van 
dit jaar gaan winnen? 

 
Na de avondmaaltijd, met soep en brood, gingen we met de andere 
onderdelen naar de kampvuurkuil voor een algemene opening. Daar werd 
ons gevraagd de nietsnut te helpen aan geweldige spullen, zodat hij ten 
strijde kan trekken tegen de draak en zo de prinses kan bevrijden. 
 
Na de opening moesten de heren vervroegd naar bed, om na een uur weer 
uit bed getrommeld te worden. Tot verbazing van de leiding lukte dat niet 
bij iedereen en heeft maar de helft van de groep deelgenomen aan het 
lichtjes spoor. Aan het einde van het spoor werden zij opgevangen door 
Merlijn. De tovenaar stond tussen de graven van de ridders van de ronde 
tafel. zij waren allen gesneuveld in de strijd met de draak. De verkenners 
moeten hun plekken gaan verdienen aan de ronde tafel, door heldhaftige 
ridders te worden. Ook werd hen door Merlijn verteld dat de beste 
patrouille de kruisboog uit de steen zou kunnen trekken en dat ze op zoek 
moesten naar een heilige graal.Deze attributen zouden wij weer aan de 
nietsnut kunnen geven om de draak te kunnen verslaan. 
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Op zondag hebben we de keukens opgebouwd. Dat 
ging niet overal zonder slag of stoot, maar het 
resultaat was goed. Ook al zat je bij de ene bijna op 
de grond en leek de andere meer op een bar, zo hoog 
waren het tafelblad en de banken bevestigd. In de 
middag gingen de heren geld verdienen met het 
handelsspel. Door opdrachten uitvoeren en te 
handelen konden ze geld verdienen. Een groepje had 
een staflid  een rol koekjes met grove winst weten te 
verkopen en won het spel.  
 
Na de eerste zelf gekookte maaltijd, was het tijd voor 
een gezamenlijk spel met de andere onderdelen. De tweede ronde van het dierengeluidenspel konden 
we niet mee maken. De verkenners hadden hun trekkersrugzak al ingepakt en werden met hun 
spullen in de auto gezet. Na een stukje rijden werden ze met hun rugzak en een GPS gedropt. Het 
apparaat wees de weg naar een andere bivak plek, waar ze bepakt en wel door het donkere bos naar 
toe moesten gaan. 
 
Na aankomst konden we met zijn allen op een groot zeil gaan slapen. Nou ja slapen... Best lastig met 
een sterke schijnende volle maan die het zeil volledig wist te verlichten. En uit gooien dat lukt niet! 
 
De volgende ochtend stonden we weer vroeg op. 
Het zou een hele warme dag worden en met 12km voor de boeg wilde we niet te laat vertrekken. We 
moesten per slot van rekening allerlei riddertoernooien aflopen met elke keer een extra onderdeel van 
het ridder kostuum. Zo konden we als schildknaap onze ridder bij staan. Ze begonnen met een zwaard 
en vervolgens kwamen daar nog een bijbel, een harnas (borstplaat), een schild en een lans van wel 
twee meter lang bij. De eerste twee groepen waren in een recordtijd binnen. Geweldig! De laatste 
groep was een aantal keer verkeerd gelopen, maar hadden ook niet stil gestaan. Zo hield iedereen 
een middag over om uit te rusten. Na de warme maaltijd zijn we onder de douche gegaan en in bed 
gekropen. Weer lekker in de tent. 
 
Het was al weer dinsdag. Na een dag lang als schildknaap te hebben rond gelopen, werd het tijd om 
zelf ridder te worden. Wat heb je dan nodig? Juist! Een boog en een zwaard. Niets lekkerder dan je 
eigen boog van pvc en touw te knutselen en een zwaar te snijden uit een lat hout. De heren hebben 
vervolgens met hun eigen wapens lekker staan oefenen op het blazoen en de jutte zakken. Ook zijn 

hun zwaarden gebruikt in de arena. In de grote kampvuurkuil speelde 
de verkenners een minecraft spel na. 
 
De bedoeling was om s' middags wat ridder skills te leren, maar de 
temperatuur was zo hoog opgelopen dat we besloten naar het strand 
te gaan om daar heerlijk af te koelen. Wat een genot was dat. We 
hebben ons daar heerlijk vermaakt. Sommige verkenners heeft de 
leiding als een soort raket staan over gooien. Maar iedereen heeft zich 
daar weten te vermaken.  
 
s' Avonds was het een ander verhaal. We stonden heerlijk 
pannenkoeken te bakken toen het noodweer los barste. Eerst leek het 
wel goed te gaan, maar er omstonden steeds meer en steeds grotere 
water stromen op ons terrein. Door de bos grond ontstonden allerlei 
riviertjes, die we met man en macht de juiste kant op probeerde te 
sturen. 
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Maar de bui werd sterker en de stomen steeds groter en met de mededeling dat er een nog grotere 
bui in aantocht was zijn we gevlucht. Gevlucht naar het gebouw van de welpen en kabouter. Alle 
spullen hebben we in de haast ingepakt en zaten dan ook door elkaar. De schade bleef bij de kinderen 
beperkt  to drie vochtige slaapzakken. De leidingtent had wel een voltreffer gekregen. Daar stroomde 
een riviertje doorheen van twee meter breed. Daar was dus niet alles droog gebleven. 
De verkenners hebben die nacht, allen te samen, in een lokaal in het gebouw geslapen. De volgende 
ochtend zijn we bezig geweest met het herstellen van het kampement en ons te bewapenen voor een 
eventuele nieuwe regenbui. In de middag zijn we naar de supermarkt gefietst. Want zoals elk jaar 
mogen de patrouilles zelf hun diner samen stellen met een budget van €2,50 pp. De black dragons 
hadden met broodjes hamburger, tosti's, toetjes en frisdrank een kasteel na weten te bouwen en 
scoorde hier mee dubbele punten voor de ranglijst. 
Na de gebruikelijke afwas werd het tijd voor de ren je rot quiz. Wie 
als eerst zijn zwaard in de ton wist te gooien mocht proberen het 
juiste antwoord te geven. 
 
De donderdag stond in het teken van de sportdag. Alle onderdelen 
deden mee aan de sportdag. Daar moest worden gesjoeld om het 
fort om te gooien, een kussen gevecht om de eer, boogschieten met 
echte pijlen, enz.  
De verkenners hadden het duidelijk beter gedaan dan de 
padvindsters, want pv Britt was derde, vk Jelle H tweede en Onze 
Mees eerste. Helaas voor Mees ging het bij het avondspel want 
minder goed. Daar moesten de heren met hun zwaard naar de 
koning sluipen om tot ridder te worden geslagen. Daarvoor moest je 
wel ongezien twee wachters met zaklampen zien te passeren. 
Sommige lukte dit wel zeven keer anderen waren blij met een keer. 
Bij een stond bijna een boom in de weg, maar na een harde knal 
wist hij toch nog onze koning te bereiken. 
 
De vrijdag stond in het teken van het vinden van de heilige beker. De verkenners moesten met hun 
ijzeren ros door het heuvelachtige landschap reizen om zo verschillende posten af te gaan. Wie dit als 
snelste deed mocht de beker in ontvangst nemen. Omdat de strijd tussen de dark riders en de black 
dragons te klein was hebben we de loophike daarbij opgeteld. Hierdoor konden de black dragons de 
beker aan de nietsnut overhandigen. Het blauw bloed mocht de boog geven, omdat bij hun het eten 
en het corvee het beste hadden verzorgd. Maar de kamptotem die ging naar de dark riders. 
 
Zij hadden gedurende het kamp de meeste punten weten te verzamelen. Met deze wetenschap zijn 
we naar het gezamenlijke feestmaal vertrokken. Waar we op de ridderlijke markt heerlijk hebben 
gegeten. Vervolgens het plot met de nietsnut en de draak hebben kunnen aanschouwen. Voordat we 
naar het kampvuur mochten, werd er eerst nog een 
show gegeven van vuur; met een jongleur met 
vuurballen aan stalen touwen, een jongleur met een 
diabolo van vuur en een vuurspuwer.  Het was een 
groot spektakel. 
 
En volgend jaar?  
Dan wordt het weer een heel nieuw verhaal 
 
Youri, Cora, Siward, Martijn, Yorick en Marcel en in 
de hoofdrol de verkenners.  
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 Wist je dat… 

 
…Het zo hard heeft geregend dat er vele riviertjes op ons terrein ontstonden? 
…Marcel kan slapen, maar het niet nodig vind? 
…Zagros super hard kan lopen met blaren? 
…Jelle niet zo goed tegen bloed kan? 
…Leo weet dat hij lui is? 
…Lennert’s tas dit jaar wel waterdicht was? 
…Het echt wel nut heeft om al je spullen in de tas te doen? 
…De toilettas van Bas toch bij de buurman in de tas zat? 
…De toilettas van Robin zich 3 dagen verstopt wist te houden in zijn tas? 
…Levi een vliegende vis is? 
…Jelle zich 1 keer snijden niet voldoende vind, hij zet liever een kruisje? 
…Leon zich altijd aan de zelfde boomstam stoot? 
…De leidingtent stromend water heeft? 
…Blauw bloed patat heeft gemaakt van aardappels? 
…Mees sla en vlees hetzelfde vindt? 
…Simon zijn zaklamp niet uit kan laten? 
…Youri het speciale ingrediënt ’bosaroma’ heeft toegevoegd aan alle maaltijden? 
…Siward’s laptop kan zwemmen? 
…Siward huiswerk maakt op kamp? 
…Jeremy fan is van ridder Tommie? 
…Levi van een ketchup douche houdt? 
…Robin liever een boekje leest dan aandacht besteed aan de dames? 
…Een boom bijna in de weg stond voor Zagros om ridder te kunnen worden? 
…Mees een vriendin zoekt van 12 jaar ouder met een grote voorgevel? 
…Levi vind dat je op de wc moet zoenen? 
…Bas niet met Isa wil, vanwege het leeftijdsverschil? 
…Verkenners zich in het donker proberen te verstoppen met glowsticks? 
…Zagros zijn voet er af mag, want wat moet dat moet? 
…Bas onze yell heeft aangepast? 
…Leon niet heeft kunnen ontbijten want ze hadden geen gas? 
…De black dragons alle stafleden hebben voorzien van pannenkoeken in de stromende regen? 
…Casper twee keer per dag bij de dokter zat? 
…Tristan met zijn spieren meisjes probeert te versieren? 
…Leon wil dat Marloes zijn brood smeert, zodat daar een dikkere laag opkomt? 
…Blauw bloed echt een chauffeur nodig hebben, want oriënteren zit niet in hun bloed? 
…Sebastiaan niet alleen ’s avonds maar ook ’s middags achter het gasfornuis te vinden was? 
…Patryk in het leger wil, maar niet beseft dat scoutingkamp voor de lol is? 
…Jeremy’s belangrijkste bezit zijn wapen arsenaal is? (er is niets veranderd in een jaar tijd). 
…Robin kan toveren met zijn das? Alleen het terug toveren lukt nog niet zo goed. 
…Black dragons het liefste de hele dag met hun pijl en boog staan te schieten? 
…Lennert het liefste de hele dag in de tent zit, ook al is het snikheet? 
…Simon de hele week als laatste ging slapen, maar in de bus de eerste was? 
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 Vrijdagavond moesten we allemaal met onze spullen op scouting komen om de vrachtwagens in te 
laden. Ja u leest het goed, vrachtwagens! Er moesten namelijk zoveel fietsen en spullen mee op kamp 
dat dit niet in 1 vrachtwagen zou passen. Na 2 uur inpakken waren beide wagens vol, en konden we 
lekker gaan slapen.  
 
Zaterdagochtend half 11, het was al een drukke 
bedoening bij het troephuis. Bijna iedereen stond te 
popelen om op kamp te gaan, en was aan het 
dringen om de bus in te mogen. Nadat iedereen een 
plekje gevonden had kon de bus vertrekken, maar 
wie stond daar nog buiten? Mathieu was zo druk met 
foto’s maken dat hij bijna de bus miste. In de bus 
gingen al snel de tassen open en kwam er een 
maandvoorraad snoep tevoorschijn. Binnen mum van 
tijd hing er een suikerzoete walm in de bus, waar je niet aan kon ontsnappen.  
Eenmaal aangekomen werden we opgewacht door de dorpsverteller om ons welkom te heten in 
“Hattuarië”, daar werd verteld dat de koning ’s avonds zou komen om ons toe te spreken. Erg 
spannend allemaal! 

Na de lunch werd het tijd om een mooi plekje op te 
zoeken om de tenten op te bouwen. Een mooi plekje 
in de schaduw werd gevonden,  en zo kwamen alle 3 
de tenten gezellig bij elkaar te staan. Nadat de tenten 
stonden kwam het moeilijkste, het terugvinden van 
alle persoonlijke bagage. En ja, dat is erg moeilijk 
want ineens lijken alle tassen, slaapzakken en matjes 
op elkaar. Alles teruggevonden en op hun plek gelegd 
was het tijd om te eten. Gelukkig had onze steun en 
toeverlaat dhr P.F.J. Olsthoorn (aka Petertje) een 
lekker soepje gemaakt. Zo konden wij lekker 
aanvallen en genieten van soep met stokbroodjes. 
Daar knapten we van op en konden we daarna onze 
heksenjurken aan voor de toespraak van de koning.  
 

Na de toespraak was het nog tijd om een mooie wandeling te maken in het maanlicht. Aangekomen 
op de Mookerheide hadden we een mooi uitzicht op Cuijk en de sterrenhemel. Helaas hebben we 
geen wensen kunnen doen omdat er geen vallende sterren waren. 
 
Zondagochtend is het altijd weer eerder dag dan je zou willen 
en was het tijd om uit bed te komen. Wassen, plassen, 
aankleden en daarna aanschuiven bij het ontbijtbuffet, dit 
was nodig omdat de keukens nog niet af waren. Dit stond 
voor de ochtend op het programma en met een beetje hulp 
hier en daar was dit snel gefikst. Hierna konden we  met de 
leukere programma onderdelen beginnen. 
’s Middags stond in het teken van het tv programma “over de 
streep”, hierbij staat iedereen aan  kant van de streep en als 
een voorgelezen stelling betrekking op je heeft moet je over 
de streep stappen. We begonnen met luchtige stellingen zoals: heb je het naar je zin op kamp? Of 
vond je het eten van gisteravond lekker? De stellingen werden steeds serieuzer, zoals: ben je op dit 
moment verliefd? Kun je jezelf zijn op scouting? en voel je je wel eens onzeker?. Als laatste stelling 
hadden we: Zou je er voor de volle 100% voor gaan, om er een heel gaaf kamp van te maken? Hierbij 
ging iedereen over de streep.  
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Aan het begin van het spel moest iedereen een steentje uitzoeken van een stapel, en na de stellingen 
moest iedereen aangeven hoe hij/zij een steentje bij ging dragen om er een super kamp van te 
maken. Hier kwamen heel verschillende dingen uit, die zeker allemaal gingen helpen. 
Vanavond was de eerste avond dat de rondes zelf in hun eigen gebouwde keukens moesten koken en 
eten. Alle rondes hadden een leiding uitgekozen om te blijven eten (en natuurlijk te helpen), en 
zonder problemen zat iedereen snel te “genieten” van hamburgers, doperwtjes, worteltjes en 
aardappels. ’s Avonds was er een gezamenlijk avondspel met alle onderdelen, dit was het 
dorpsgeluidenspel. Er kwamen diverse middeleeuwse dorpsbewoners langs in het bos, die allemaal 
gevonden moesten worden.  Bij iedere dorpsbewoner kon een goudklompje verdient worden om 
ingrediënten te kopen voor een toverdrankje. Maar helaas liepen er ook draken in het bos, die gek 
waren op goud. Hier moest je je dus voor verstoppen anders: haphaphap, ik eet je op! Dan moest je 
een goudklompje inleveren bij de draak. 
Nog even wat drinken voor het tandenpoetsen en daarna lekker slapen want maandag zou een zware 
dag worden. 

Om half 8 ging de “leuke” wekker van Marloes af 
in de leiding tent, en het gesnurk stommelde weg 
en er begon langzaam wat te bewegen. Met 
slaperige ogen werd er koffie gezet om even 
rustig wakker te worden. Het zonnetje kwam al 
lekker tussen de bomen door en het begon aardig 
op te warmen. Na een kopje koffie en een plens 
koud water in ons gezicht was het tijd om de 
meiden wakker te maken. Het duurde even 
voordat er beweging waar te nemen was, maar 
toch lukte het om de ogen open te doen. Na het 
ontbijt werden alle meiden weggebracht, door de 
boomstam, naar het beginpunt van de hike. Daar 

aangekomen kregen alle drie de rondes een envelop met alle informatie om de hike te lopen, en een 
voor een gingen ze op pad het bos in. In de envelop zat alle informatie en hulpmiddelen om de hike 
te kunnen lopen, daar moet je dus wel een beetje op letten. Binnen een paar minuten had 1 ronde 
het al voor elkaar om een essentieel onderdeel (het oleaat) kwijt te raken.  
 
Eenmaal op pad ging het met de meiden heel vlot, en 
de eerste 2 rondes waren voor de leiding op post1. 
Omdat de leiding ontbrak ging het mis, want ze wisten 
niet zeker of ze nu wel op de juiste plek waren. Tegelijk 
met het laatste groepje was Mathieu richting post 1 
gefietst, waar hij van verschillende kanten herrie uit het 
bos hoorde. Gelukkig was het wel bekende herrie, 
namelijk “verdwaalde” padvindsters. En zo kwam 
iedereen tegelijk aan op post 1 en konden we beginnen 
met het spel heksenkring. Tijdens dit spel moeten alle 
heksen in een kring gaan staan om de magische kaars, en door slim te spelen moeten zij hun mede 
heksen over de kaars heen trekken. Degene die als laatste overblijft is de sluwste heks. Op naar post 
2, nee niet met zijn allen maar met kleine tussen pauzes, bleek de route toch niet zo makkelijk als bij 
de uitleg. Het zij met ene omweg, maar toch is ook iedereen bij post 2 aangekomen. Hier werden ze 
opgewacht door Jolanda om hun meest harde, enge, bedwelmende, piepende of angst aanjagende 
heksenlach te laten horen. Met een decibel meter werd de lang opgenomen en de hardste lach gaf 
wel 110 decibel, dat is evenveel als een klas vol met schreeuwende kinderen. Alle dieren waren 
verjaagd, dus ook de meiden konden weer door, op naar downeydorp. 
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Daar zat de boomstam al te wachten in de schaduw, dat was ook de enige plek waar je deze dag 
moest zijn. Na downeydorp moest het oleaat goed op de kaart gelegd worden om op de lunchpost te 
kunnen komen. Een oleaat is een stukje plastic met daarop de route getekend. De route geeft aan 
hoe je op de kaart moet lopen. Op naar de lunch!! 

Op de lunchpost aangekomen lagen er al lekker 
ijsjes te wachten voor de nodige afkoeling, en dat 
was echt nodig. Het was ondertussen in de 
schaduw ook goed opgewarmd. Het volgende stuk 
route was tijdens het uitzetten mooi en duidelijk te 
lopen, helaas was dit begin maart in de vrieskou. 
NU in de zomer waren er een aantal paadjes 
helemaal dichtgegroeid met brandnetels waardoor 
iedereen de weg kwijt was geraakt. Dus toch maar 
een nood envelop openmaken en naar de post 
lopen. De warmte kreeg steeds meer grip op 
iedereen en vaart zat er niet meer in. Maar met een 
zwemfestijn in het vooruitzicht was iedereen toch 

gemotiveerd om door te gaan. Tussendoor nog 1 post op de Mookerheide waar het tijd was voor een 
watergevecht en snel door naar de badkleding.  
Nadat we allemaal omgekleed, geplast en in de auto zaten konden we naar de Mookerplas voor een 
verfrissende duik. Wat was dat welkom, een heerlijke verkoeling na een warme dag. Petertje zou voor 
ons koken, dus we konden direct aanschuiven toen we terug waren.  
De padvindsters hadden ook nog een opdracht te doen om Franciscus te helpen met het verslaan van 
de draak. We hadden verzonnen om een magische kralenketting te maken, zodoende moesten we na 
het eten onze spreuk op de kralen schrijven met runen.  Nadat alle kralen af waren konden we onze 
heksenjurken aantrekken en richting de ceremonie. Op het grote veld was namelijk met kaarsen een 
groot pentagram gemaakt. De ketting moest in het midden neergelegd worden, waarna we met zijn 
allen een spreuk moeten doen om de magie in de ketting te krijgen. Tijdens de spreuk begon het 
ineens te roken bij de ketting, zo te zien had onze spreuk het gewenste effect. Aan het einde van de 
ceremonie was het tijd voor een sprookje in heksensfeer, wat voorgelezen werd. De avond werd 
afgesloten door buiten op het grote veld onder de volle maan en sterrenhemel te slapen. Wat 
spannend!!! Maar voor sommige heksen moest toch eerst het pentagram weggehaald worden voordat 
er rustig geslapen kon worden. 
 
Vandaag werd iedereen buiten wakker. Alle 
meiden hebben heerlijk geslapen onder de 
sterrenhemel, en we werden gewekt door onze 
lieftallige fourageur, Peter.  Peter had heerlijke 
eitjes gekookt en gebakken voor ons. Wakker 
worden met ontbijt op bed, beter kan niet.  
Er werd voor vandaag mooi weer voorspelt. De 
tempratuur zou wederom tot boven de 30 graden 
komen. Op het programma voor vandaag stonden 
de heksenspelen. ’s Morgens stonden er 3 
verschillende heksenspelen (of te wel posten) op 
het programma. Mini bezems knutselen, 
heksenfoto’s maken en een bezemrace. Bij het knutselen van de mini bezems was het de bedoeling 
dat iedereen kleine takjes, naalden e.d. zocht. Deze legde je op een stukje Duck tape met een groter 
stokje je op het uiteinde. Wanneer je het grote takje oprolde ontstond er een mini heksenbezempje.  
De volgende post waren weer heksenbezems voor nodig, alleen nu op ware grote. Iedereen trok zijn 
of haar heksenjurk aan en sprong met de bezem in de lucht. Doordat wij als padvindster heer slim 
zijn, sprongen we van een kist af waardoor het leek alsof we nog hoger sprongen. 
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Het resultaat is heel leuk geworden. De derde post was de bezemrace. Hier moest elke heks een 
hindernisbaan afleggen op de bezem. Rondje om de pion, over de bank vliegen, limbodansen, zigzag 
om de boom, onder de bank door zweven en over de finish.  

De tijd vloog voorbij, en voor we het wisten 
was het tijd voor de lunch. Iedereen had 
het erg warm, en was bezweet door de 
bezemrace. Het middagprogramma werd 
ingewisseld voor weer een middagje aan de 
mookerplas. Op de fiets vertrokken we. Na 
zo’n 15 á 20 minuten fietsen kwamen we 
aan. De verkenners en explorers waren er 
ook. Met z’n alle zochten we een plek en 
vertrok iedereen naar het water. Het 
heerlijke water gaf iedereen een energie 
boost. Zo werden er mensen torens van 3 
personen hoog gemaakt, en werd er 

fanatiek gefrisbeed. Aan het eind van de middag fietste we terug naar het kampterrein. Wij, als 
padvindsters, vertrokken zo’n 10 minuten later dan de verkenners en kwamen toch tegelijk aan. 
Daaruit blijkt wel hoe snel wij fietsen. ( TROTS TROTS TROTS). 
 
Eenmaal op het kampterrein aangekomen begon 
de lucht iets donkerder te worden. De 
voorspellingen zeiden dat het kon gaan regenen 
en onweren, maar dat zal ons wel niet gebeuren. 
Dachten we…… De kip uit de kipkerrie was nog 
niet gebakken of het kwam met bakken uit de 
hemel. De meiden hadden het zo warm, dat de 
bikini’s werden aangetrokken om in de regen af 
te koelen. De regen functioneerde ook goed als 
douche, enkele dames en Martijn hebben hun 
haren in de regen gewassen. Dat was erg 
grappig om te zien, en om te doen. Na alle leuke 
dingen kwamen de minder leuke dingen. Er was nog niet avond gegeten, en dus kreeg iedereen een 
beetje trek. Ook was het spannend of de tenten droog waren gebleven. Na een aantal checks waren 
de tenten nog steeds droog en was er geen reden tot paniek. Daarin tegen hadden andere onderdelen 
helaas wel natte tenten. 

 
Ook heeft Julio ons deze avond verlaten. De vader van Julio 
vertelde dat er in het dorp putdeksels omhoog kwamen, 
overstromingen waren. Eigenlijk was Mook veranderd in een 
rivier. Om zelf droog te blijven/op te drogen zijn we bij kokkie 
in het mini restaurant gaan zitten. De leiding fungeerde als 
bediening en kokkie heeft voor 50 man gekookt. Naar schatting 
zijn er 25 gebakken eieren, 100 pannenkoeken, 30 
boterhammen, 20 broodjes shoarma en een heleboel drinken. 
Echt nogmaals bedankt namens ons allemaal!!!!!! Tijdens het 
eten werden er liedjes gezongen, dansjes gedaan, moppen 
verteld en gewoon gepraat. Na deze iets wat late, maar super 
gezellige maaltijd. Was het dan toch tijd om naar de tenten te 
gaan. Gelukkig was er niet al teveel water schade in de tenten 
dus heeft iedereen heerlijk geslapen.  
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Woensdag begon de dag erg rustig. Door de ravage van dinsdagavond was er een hoop op te ruimen 
en schoon te maken. Dat stond dus ook op het programma. Langzaam, na enkele opstart problemen, 
begonnen alle rondes met het fatsoeneren van de tenten en keukens. Sneller dan verwacht was dit 
allemaal gebeurd. Gelukkig scheen het zonnetje weer dus gingen we lekker chillen in de realhex-hoek. 
De tijdschriften, boeken en freubelspullen werden tevoorschijn gehaald. 

Iedereen kon even helemaal bijkomen van 
de vorige avond en misschien toch wel 
“spannende” nacht. Na de lunch kwam dan 
toch eindelijk het leukste middagprogamma 
van de hele week: SHOPPEN! Op de fiets 
vertrokken we richting Cuijk. Via een leuke 
toeristische route kwamen we aan bij het 
pondje wat ons naar Cuijk zou brengen. 
Eenmaal in Cuijk aangekomen zagen we dat 
het markt was. Dit was een verrassing maar 
wel leuk. Nu kon het shoppen beginnen. Alle 
meiden hadden snel iets leuks aan de haak 
geslagen. Zo had onder andere Gijsje 
spulletjes voor thuis gekocht en Aïsha, 
Sophie en Iris hadden een “vind ik leuk” 

shirt gekocht. Na ongeveer een uurtje shoppen stond er een groepje kabouters van een andere groep 
op het plein te dansen. Julia en Amber vonden dit wel leuk en hebben vrolijk meegedanst op liedjes 
als de macarena. Maar helaas was het moment daar gekomen om terug te fietsen richting Mook. Voor 
we naar het kampterrein reden, maakte we een stop bij de supermarkt. In de supermarkt kreeg elke 
ronde €10,- om avond eten van te kopen. De rondes mochten helemaal zelf kiezen wat ze gingen eten 
als het maar een beetje gezond was. De ronde van Amber koos ervoor om omelet te maken. De ronde 
van Britt maakte wraps, net zoals de ronde van Julia. Na het overheerlijke avondeten was het tijd voor 
een gezamenlijk avondspel met de verkenners. De week was doormidden, en dus vonden de meiden 
het wel gezellig met de jongens. We speelden levend stratego. De rondes werden met de patrouilles 
van de verkenners gemengd, en het was een super leuk/gezellig spel. Uitgeput was het tijd voor nog 
een bekertje drinken, en daarna is iedereen heerlijk z’n tent ingegaan.  
 
Vandaag was het tijd voor een groepsactiviteit. 
Heel de groep moest is sportieve kleding bij de 
kampvuurkuil. De boomstam had voor iedereen 
een ridder-toernooidag georganiseerd. Iedereen 
kwam naar de kampvuurkuil, de bevers, de 
welpen, de kabouters, de padvindsters, de 
verkenners en de stam. Iedereen was super 
enthousiast en had zin in de dag. De 
padvindsters mochten zichzelf in 2 groepen 
verdelen.  Wonderbaarlijk ging dit heel makkelijk 
en kon iedereen snel beginnen. De ridder-
toernooidag bestond uit verschillende onderdelen zoals: een verkleedestafette, jonkvrouw sjouwen, 
ringsteken, snoep memory, kussen gevecht, toren bouwen en nog veel meer leuke spelletjes. Ieder 
groepje kreeg een briefje met de volgorde waarin ze het toernooi moesten afleggen. Alle scores 
werden bijgehouden zodat er aan het eind van de middag een kampioen was. ’s Avonds aten de 
rondes een gezond prakkie om bij te komen van deze vermoeiende dag. Aardappels, bloemkool, en 
jaja een hamburger. Na deze maaltijd was het tijd voor de prijsuitreiking van het riddertoernooi. We 
vertrokken met de hele groep richting de kampvuurkuil waar ook een kampvuur brandde. Eindelijk 
was het stookverbod opgeheven. Bij de prijsuitreiking waren er prijzen voor de bevers, welpen, 
kabouters en voor de padvindsters, verkenners. Britt was derde geworden van alle padvindsters en 
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verkenners. Daar waren wij natuurlijk allemaal super trots op. Na het heerlijke kampvuur was het 
wachten tot het begon te schemeren. Dit wachten deden we samen met de explorers op ons grasveld. 
Heerlijk liggen in het gras en een beetje stoeien. Zo is er een mega complot bedacht om een hoopie 
op Alma en Ivo te maken. Toen het begon te schemeren zijn we het bos ingegaan voor een potje 
sluipiesluip. De explorers speelde gezellig met ons mee. Iedereen was heel fanatiek, zelfs zo fanatiek 
dat het spel volgens veel meiden te snel was afgelopen. Toch was het al erg laat en dus helaas 
bedtijd. Terwijl iedereen haar pyjama aantrok ontdekte Julia een mol in de tent. Een super schattig 
klein molletje. Alle meiden in paniek, want je weet maar nooit….. Nadat alle tenten helemaal overhoop 
waren gehaald was het dan toch echt tijd om naar dromenland te vertrekken.  

 
Helaas is de laatste volledige dag aangebroken, 
vandaag staat de fietshike op het programma. Zo’n 
fietshike begint met een goed ontbijt, waar Dhr. 
P.F.J. Olsthoorn perfect voor had gezorgd. Alle 
rondes kregen een pot speculoospasta. Beter kon 
het niet volgens de meesten. Voor de fietshike 
kregen de meiden een kaart en een coördinaten. De 
coördinaten moesten in de keuken worden 
ingetekend. Toen dit goed was gekeurd kon 
iedereen op pad. Op de route waren zowel 
bemande, als onbemande posten. Helaas begon het 
te regenen. Hierdoor werden de kaarten nat, het 

humeur soms iets minder, en het fietsen net iets zwaarder. Ook viel Britt haar ketting van d’r fiets af. 
Alsof alles altijd tegelijk gebeurd. De lunchpost van de hike was in Duitsland. Hier werden heerlijke 
boterhammetjes klaar gemaakt om de rest van hike vol energie te fietsen. De regen en de 
boterhammen  heeft de meiden wel energie gegeven om zo snel mogelijk droog op het kamp terrein 
te zijn. Om 14:00u was de eerste ronde op het terrein aangekomen.  Echt een super prestatie. 
Doordat de rondes zo snel terug waren hadden ze ruim de tijd om vast de tassen in te pakken. Toen 
dit allemaal gebeurd was werden we opgehaald door de dorpsverteller omdat we Franciscus 
Lodewijkszoon gingen helpen. 
 
We kwamen aan op een middeleeuws marktplein met allerlei 
kraampjes met eten. Zo was er een bakker, een slager, een 
kwakzalver en waren er alchemisten. Hier kon iedereen allerlei 
lekkere dingen halen. De ketting met onze krachten namen wij 
mee naar dit dorpsfeest. Zoals elk onderdeel hun gemaakte 
hulpmiddel meenam voor Franciscus, zoals een zwaard, 
stokpaard, magisch drankje, kruisboog en een magische 
knapzak. Hiermee kon Franciscus op pad en de koning wenste 
hem succes. De hulp van de magiër werd ingeroepen om de 
magische spiegel te activeren. Zo konden we via een 
schimmelspel het gevecht met de draak volgens, en zien hoe de 
prinses werd gered. En ja hoor, daar kwam Franciscus terug 
met de prinses die in de armen van de koning en koningin viel. 
Als dank voor het heldhaftige optreden van Franciscus werd hij 
terplekke tot ridder geslagen en kon hij de prinses ten huwelijk 
vragen. 
De prinses was weer terug dus het feest kon beginnen, en wat voor feest. Er kwam een heuze 
vuurspuwer en nog andere vuur acts, waar iedereen vol verwondering naar zat te kijken. De acts 
waren over en het kampvuur brandde, hier kon het feestje dus voortgezet worden. Rond 12 uur 
richting de tent want de volgende dag werd een zware dag, alles moest weer afgebroken en ingepakt 
worden. 
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Zaterdagochtend half8, de laatste leuke 
wekker van Marloes van kamp ging af en 
het was tijd om op te staan. Maar voordat 
we onze slaapzak uitkropen moesten we 
het belangrijkste van de dag doen, 
buienradar.nl controleren. Er was 
namelijk regen voorspeld en we wilden de 
tenten perse droog inpakken om de 
ellende van een jaar eerder voor te zijn. 
Het nieuws was dat de regenbui om 
10:00uur in Mook aan zou komen, dus 
snel opstaan en de tenten afbreken. 
 

Met een afgebroken en ingepakte tent konden de meiden ene 
ontbijtje verdienen. Voor we het wisten was alles ingepakt en 
verzameld zodat de vachtwagen ingeladen kon worden. Deze 
was gelukkig op tijd zodat we het grootste gedeelte droog 
konden inladen. Wel werd de lucht steeds donkerder en 
groener tijdens het inladen totdat de regen en onweer los 
barstte. De laatste spulletjes werden snel in de vrachtwagen en 
onderin de bus gestouwd om zo snel mogelijk alles laatste 
spullen droog te leggen. 
Daarna alle kinderen in de bus en in de auto’s om na een 
geslaagd kamp weer richting huis te rijden. Waar we natuurlijk 
opgewacht worden door alle ouders. Na een knuffel en een kus 
was het tijd om echt af te sluiten. 
 
Alles werd weer uitgepakt, onze fourageur werd bedankt, nog 
een keer een yell en dan was groepskamp 2013 toch echt 
afgelopen. Wij hebben genoten! 
 
Jolanda, Martijn, Mathieu, Marloes en de padvindsters. 
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Wist je dat… 
 
…Jacky denkt dat er in Pernis kaas gemaakt wordt? 
…Amber geïnterviewd is door de nationale explorer televisie? 
…Sophie niet alleen naar de wc kan? Iris moet altijd mee. 
…Isa haar slaapzak kwijt kan raken? 
…Iris zichzelf bezeerd om een pleister te mogen? 
…Sanne haar haringen het niet doen? 
…Britt 3e is geworden op de riddertoernooidag? 
…Julie 2 padvindsters op haar nek kan dragen, en dan nog steeds kan lachen? 
…Julio weg geregend is? 
…Julia met andere scouts midden op de markt de macarena heeft gedanst? 
…Aïsha zo hard heeft gedanst dat haar slipper er kapot van is gegaan? 
…Joy op de ridder-toernooidag het record stelten lopen heeft behaald? 
…Gijsje een kroket is geweest? 
…Jolanda net zo hard kan snurken als Martijn H?  
…Mathieu bijna de bus richting Mook gemist had? 
…Martijn zijn telefoon niet kan zwemmen? 
…Marloes elke dag een andere “leuke” wekker had, en hierdoor het ochtendhumeur uitbleef? 
…Peter van chocolademousse houdt? 
…Er heksen bang zijn voor pentagrammen? 
…De onderbroek van Isa en de knuffel van Jeremy uit dezelfde slaapzak kwamen? 
…De verkenners staf een speciaal veilig zakmes van ons gekregen heeft? 
…De kwakzalvers goede pilletjes verkochten, en Sterre nu echt op een roze wolk leeft? 
…Je je haar in de regen kan wassen?  
…Je best zelfverzekerd moet zijn om te vragen wat onzeker betekent? 
…De EHBO-kist van de verkenners leeg is? 
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...Het is vrijdagavond 26 juli en de boodschapper loopt dit keer samen met de koning en koningin 
langs alle dorpen, om ons op te halen voor het ’Koningsdiner’ op deze laatste avond in Hattuarië. 
Onder begeleiding van prachtig middeleeuwse muziek lopen we met iedereen door de kasteelpoorten 
naar de dorpsmarkt, waar het feest kan beginnen. 
De koning gaat staan en overstemt het drukke gepraat van alle overwelmde scouts, na het zien van 
dit heerlijke buffet: ’Beste landgenoten, wat fijn dat jullie er allemaal zijn en zo hard hebben gewerkt 
aan de geschenken voor Franciscus. Met al die hulp zal hij de draak zeker kunnen verslaan! Maar 
eerst gaan we genieten van al het lekkers dat op deze dorpsmarkt te vinden is. Hierbij is het buffet 
geopend, eet smakelijk!’ 
Nieuwsgierig begint iedereen rond te lopen om te kijken wat er allemaal op de markt te vinden is. Er 
zijn zoveel kraampjes met lekkers! Bij de slager is verrukkelijk warm vleesch van de barbecue te 
krijgen en bij de boer kan je fruit of groente halen. Het vers gebakken brood dat je al van ver kan 
ruiken komt bij de bakker vandaan en de boter, kaas en eieren-kraam spreekt voor zich. Bij de 
Alchemisten waren bijzondere drinkbare brouwsels te halen en de kwakzalvers hielpen je voor als je 
nét iets te veel gegeten had. Naast deze eetgelegenheden was er ook een tafel voor de waarzegster, 
die voor iedereen een uitzonderlijke toekomst voorspelde. 
 
Nadat iedereen zijn buik flink rond had gegeten, vroeg de koning om stilte en aandacht voor een 
boodschapper. Hij riep één voor één de 15 ridders van de ronde draak naar voren om hun gemaakte 
geschenk aan Franciscus te overhandigen. De bewoners uit Ereslot brachten Franciscus een 
toverdrank voor kracht en moed, een scherp zwaard en een ijzersterk schild. De ridders uit het 
Kampement gaven Franciscus een pijl en boog en heilige graal. De heksen uit Toverketel hadden een 
betoverde ketting en maliënkolder gemaakt en de boomherders uit Arboretum gaven Franciscus een 
magische knapzak voor onderweg. Als laatste brachten de bewoners uit Castellum hem een paard om 
zijn reis te ondersteunen. 
Franciscus Lodewijk ontvangt alle hulp met open armen en lijkt al iets minder nerveus te zijn voor het 
spannende gevecht dat hij straks tegemoet gaat. Als hij zich helemaal heeft klaargemaakt voor de 
strijd, spreekt de koning hem nog wat bemoedigende woorden toe: ’Zo, met alle geschenen die je nu 
hebt, moet het wel lukken. Ik geloof dat je het kan, en van mij krijg je mijn zegen mee en de belofte 
dat je met mijn dochter mag trouwen als je haar veilig thuis brengt.’ Hierdoor krijgt Franciscus wat 
meer vertrouwen in zichzelf. ’Ik weet het niet hoor sire, maar u zult wel gelijk hebben. Ik wil graag 
met de prinses trouwen en zal mijn uiterste best doen!’ Onder luid gejuich van alle aanwezigen 
vertrok Franciscus op zijn paard het bos in op zoek naar de draak. 
 
De Koning is benieuwd hoe het gevecht verloopt en eigenlijk zijn wij dat ook wel. Snel riep hij om de 
magiër en even verrassend als de eerste keer, kwam hij weer tevoorschijn. De koning vertelt wat hij 
wil zien en de magiër probeert om op de magische spiegel weer beeld te krijgen. Na 2 pogingen lukt 
het hem en we zien de draak en de ridder! Wat een spannend gevecht, iedereen kijkt vol verwachting 
naar het doek. Na een dapper zwaardgevecht, zien we hoe Franciscus de draak dood. Iedereen begint 
te klappen en de koning en koningin zien er dolgelukkig uit. Daarna zien we hoe Franciscus de prinses 
uit de toren red en haar kust. 
Even later komen Franciscus Lodewijkszoon en de prinses opgelucht weer de dorpsmarkt binnenlopen. 
De prinses wordt herenigd met haar ouders en ze omhelzen elkaar flink. Vervolgens knielt Franciscus 
neer voor de koning. ’Sire, het was een zwaar gevecht maar de draak is verslagen! Als bewijs heb ik 
hier een tand van de draak.’ De koning pakt blij de tand aan en dan wordt ook Franciscus tot ridder 
van de ronde draak geslagen. ’Ik ben zo blij’ zegt de koning vervolgens. ’Mijn lieve dochter is terug, 
de draak is dood… Dit gaan we vanavond met zijn allen vieren!’ 
 
Er opende een ijskraam, waar iedereen een heerlijk toetje kon halen en er werd een Koninklijke 
riddertaart binnengedragen, die door de koning en koningin werd aangesneden. Nadat iedereen wat 
lekkers had, ging de muziek aan. Vervolgens werden er waanzinnig spectaculaire optredens gegeven 
van Marcel met een diabolo met vuur, Jolanda met vuurballen en Youri ging vuur spuwen! 
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Na de optredens ging het overwinningsfeest nog verder in een dansspektakel, en werd het uiteindelijk 
afgesloten met een gigantisch kampvuur. 
 
Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gekomen, en kunnen we morgen met een gerust hart naar 
huis vertrekken. We zijn nu al benieuwd welk avontuur ons volgend jaar te wachten staat!  
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Met de stam hebben we de afgelopen tijd een  heel veel  super leuke dingen gedaan: 
 
Maartje en Yorick hadden een foto van de stam kalender naar het scoutingmagazine ingestuurd. 
Hiermee hadden we twee kaartjes gewonnen voor een film! Omdat deze kwijt geraakt waren in de 
post, kregen we 6 kaartjes voor Star Trek! Superleuk dus. De film was heel erg grappig en spannend, 
helaas was het Maartje aan het eind van de film nog niet helemaal duidelijk wie Spock was.  
 
We hebben een aantal weken geleden geprobeerd te chocolade fonduen. Laurence had een heel mooi 
fondueapparaat geregeld, en heerlijke aardbeien en chocola gekocht. Die avond kon dus niet 
mislukken! Of wel? De chocolade smelten was een stuk moeilijker dan we hadden gedacht, in het 
pannetje ging het langzaam, en de manier die in gebruiksaanwijzing stond leverde een vieze 
aangebrande geur op. Gelukkig hadden we ook nog een pakje smelt chocolade, gewoon in de 
verpakking in de magnetron leggen, en klaar is kees! Dit had gewerkt als het pakje niet open was 
geweest, dus hebben we wel heerlijke aardbeien gegeten, maar zonder chocolade. 
 
De week erna deden wij bodypainting. Heel erg gaaf natuurlijk! Eric kreeg een echt stamuniform op 
zijn lijf geschilderd, Maartje werd Superwomen, Kevin een smurf, en Zoë een boom. Daarna was Tim 
aan de beurt, maar helaas was hij ontsnapt. 
 
Ook hebben we nog een strandwandeling gemaakt, maar 
dan zonder wandeling en zonder strand. 
Kevin, Eric en Zoë gingen op de fiets naar het adres wat 
Marloes en Maartje opgegeven hadden. Toen we een 
kwartier later belde met de vraag waar ze nou bleven, 
vonden ze dat we er wel erg snel waren, maar ze 
vermoedden nog niets. Toen Marloes aan kwam crossen in 
Jolanda’s kever, bleek dat ze heerlijke McFlurry’s mee 
genomen hadden!  Toen we eenmaal leunend op Eric zijn 
auto aan het eten waren kwam toch de vraag waar onze 
fietsen eigenlijk gebleven waren. Het duurde even, maar 
toen kwam de waarheid toch naar boven. Iedereen was met 
de auto naar de afgesproken plek gekomen. 
 

De laatste opkomst voor kamp hebben we een 
heel erg gezellige BBQ gehad.  Met z’n allen 
gingen we naar de Tono groep voor een heerlijke 
maaltijd. Toen we nog wat over hadden, hebben 
we de stam van de Tono ook nog uitgenodigd om 
een hapje mee te komen eten, onder de 
voorwaarde dat ze aardig waren. Gelukkig waren 
ze best aardig. Na de BBQ hebben we een 
kampvuur gemaakt van het hout dat ze voor het 
zomerkamp opgespaard hadden. Bij het 
kampvuur hebben we nog lekker marshmallows 
gegeten. Op de planning stond om te partyen op 
de Maasboulevard maar het was zóóóóóóó 
gezellig bij de Tono dat we ons eigen feestje 
hebben gebouwd. Hè Kevin?  
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Daarna is heel de stam als (kook)staf mee gegaan op 
kamp. Op donderdag tijdens de riddertoernooidag, 
hebben we echter wel meegedaan als stam team. Als 
er een prijs was voor valspelen, lawaai maken, en 
gezelligheid hadden wij die gewonnen, maar 
tevergeefs.   
Op deze dag hebben we o.a. een verkleedestafette 
gedaan, waarbij de jongens de jonkvrouwen waren, 
en de meisjes de ridders. We gooiden elkaars bakjes 
om en vergaten te slalommen. Om alles nog een 
beetje moeilijker te maken kwamen Martijn en Eric 
met hun kussens zwaaien zodat we een soort Wipe-

out zone kregen. Ook hebben we bij Joost een hele mooie hoge toren gemaakt, de hoogste (op die 
van Joost na, maar die speelde vals!).  Ook hebben we jonkvrouwsjouwen gedaan. De jongens uit ons 
team, Tim, Youri en Siward, wilden alle 3 de snelste zijn. Toen ze alle drie het record hadden van 4 
seconden wilde Tim het nóg een keer proberen, daarna 
viel hij echt heel hard! Komt ervan als je niet tevreden 
bent. 
Iets makkelijker was het spelletje ruiken, voelen en 
zien.  Het lastigste was dat je je vinger op moest 
steken als je het antwoord wist. Behalve voor Youri, die 
had heel veel moeite met ruiken.  
Toen Tim aan het eind van de riddertoernooidag 
hoorde dat Zagros, een verkenner, net zo snel de 
jonkvrouw gesjouwd had als hij, was dat erg 
frustrerend voor hem. Aan het eind van de dag werden 
medailles uitgereikt. Youri stond op de eerste plaats, 
Siward werd tweede, en Zoë derde.  
 
Na kamp hebben we in de vakantie opkomsten gedraaid. Zo hebben we gekookt met bier. We maakte 
een heerlijke bierabrikozentaart, die stiekem heel erg mislukt was en waar er iemand nog een 
scheutje Jack Daniels doorheen had gedaan. Ook hebben we Suikerbroodwentelteefjes met bier en ijs 
gemaakt. Erg lekker!  
 

De week erna hebben we Paranormal Acitvity 3 gekeken! Marloes vond 
het gelukkig niet zo eng, en daar plaagde de rest haar ook totaal niet 
mee. Ze vond het namelijk dóód eng.  
 
We hebben ons ook een avondje vermaakt met puzzelen. Deze avond 
kon pas van start gaan zodra en we de taart van Marloes gegeten 
hadden. Ze was namelijk 18 geworden! (Nogmaals Gefeliciteerd. De 
taart was heerlijk, beter dan de biertaart…)  
Voor de puzzels  hadden we twee teams gemaakt die puzzels konden 
vinden in het gebouw, Martijn en Martijn tegen Lotte, Kevin en 
Marloes. De teams waren erg tegen elkaar opgewassen en het was 
gelijk spel, maar omdat Martijn de afwas zou doen als hij zou winnen  
en zijn team nog een joker over had hebben Martijn en Martijn 
gewonnen (met een beetje hulp van het andere team).  
 

Gegroet de Jan van Hoofstam. 
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