Jaargang 65
Nummer 3-2010

Kamp editie
(extra dik!!)

1

Telefoonlijst
Bevers
Maartje
Naomi
E-mail
Welpen
Bagheera
Sahi
E-mail

Maartje van de Water
Naomi de Lange
bevers_flg@live.nl

06-30727726
06-22318697

Naomi den Hartog
06-50857910
Daisy Heuchemer
06-38624767
welpen_flg@hotmail.com

Kabouters
Driemer
Cora de Bruin
010-4730805
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

010-2734461
010-2731742
06-51552924

Pivo’s
Adviseur Eric Brouwer
Voorzitter Yorick de Vries

06-14444447
010-4268416

Annemieke Lentjes 010-4263530

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Materiaal
Groepsbegeleider

Cora de Bruin
Joost Jansen
Mathieu Verkade
Patrick Heuchemer

010-4730805
010-4263530
010-2232168
010-4719937

Stichtingsbestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
Adviseur

Rob Ouwendijk
Peter Olsthoorn
Frans Liekens
Jan Lentjes
Arnold Jansen
Gé Brouwer

010-2732265
010-4264493
010-4262164
010-4265246
010-4268106
010-4268406

Redactie
Maaike van Hattem
Veenlantstraat 30
3117 CK Schiedam
010-2232168

Padvindsters
Mathieu
Mathieu Verkade
010-2232168
Maaike
Maaike van Hattem
010-2232168
Martijn
Martijn Heuchemer
06-51613217
E-mail
padvindsters_flg@hotmail.com
Explorers
Marcel
Marcel Kieboom
Stefan
Stefan Walthie
Edwin
Edwin van de Leur

Boomstam
Contactpersoon

Brenda Heuchemer
Rubensplein 23B
3116 BP Schiedam
010-2732888

ROTTERDAM

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

Troephuis
Lange Haven 11
3111 CA Schiedam
010-4267048

Kom eens langs!
wo:
vrij:
za:

giro: 772595 t.n.v. st. scouting
Franciscus-Lodewijkgroep te
Schiedam
email: flg@scoutnet.nl
internet:
http://users.scoutnet.nl/~flg

12.00 - 17.00 uur
15.30 - 20.30 uur
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

2

Inhoudsopgave
Bevers ....................................................................................................................................................... 4,5
Kampverslag welpen en kabouters ......................................................................... 6,7,8,9, 10, 11, 12
Sinterklaas................................................................................................................................................. 13
Kampverslag verkenners en padvindsters ............................................................ 14,15,16,17,18,19
Leiding zonder das.................................................................................................................................. 20
Kampverslag explorers ............................................................................................21,22,23,24,25,26
Jan van Hoofstam ................................................................................................................................... 27
Wist-u-dat? ............................................................................................................................................. 28

3

Bevers
De bevers hebben laatst toch een spannende opkomst gehad! Ze kregen flessenpost van een
kapitein die op een onbewoond eiland zat. Iedereen moest een mooi schilderij voor hem maken,
zodat hij die kon verkopen en geld had om terug te gaan naar de bewoonde wereld. Alle bevers
hadden een prachtige tekening op A3
formaat gemaakt en die hebben we allemaal
in de fles gepropt! Samen met een brief
voor de Kapitein. Deze mooie volle fles,
hebben we bij de maasboulevard in het
water gegooid. Nu maar hopen dat de
Kapitein het gaat redden!
Ook hebben de bevertjes in een gigantisch
spinnenweb gespeeld! We hadden door het
hele lokaal wollen draden gespannen waar
ze onder- over- en doorheen moesten
kruipen. Dat was nog een hele klus! Vooral
toen het helemaal donker was in het lokaal, en alle draden laser stralen waren. Ze moesten
namelijk op zoek naar een diamant! Maar als het alarm af ging, was je af en moest je weer
helemaal opnieuw beginnen. Gelukkig ging het bij de meesten goed, maar niet iedereen kreeg het
in 1 keer voor elkaar. Toen ze allemaal de Diamant hadden gevonden, zaten er allemaal snoepjes in
verstopt! Mmm.. die gingen er wel in na dit lastige klusje!
Zaterdag 18 september was de Maasdelta Sensation. Dit was een heel groot feest omdat
scouting 100 jaar bestaat. Alle scouting groepen uit de
Maasdelta regio kwamen naar de krabbeplas toe om dit te
vieren. Voor elke leeftijdsgroep was iets leuks
georganiseerd. Voor de bevers was er een grote waslijn
opgehangen. Daaraan hingen kaartjes met verschillende
spellen die gespeeld konden worden. Dus na het openingslied
pakte we een kaartje van de waslijn. Wij begonnen met een
verhaaltje voorlezen, maar er waren nog veel meer leuke
onderdelen. Zo hebben we tikkertje gedaan, waarbij je een
lange staart uit iemand anders broek moest trekken! En een
quiz met alle nieuwe figuren uit Hotsjitonia. We hebben ook
memory gespeeld en een kussen race test gedaan! Ook
stonden er 2 heel grote springkussens waar we veel plezier
op hebben gehad. Na al deze spelletjes kregen we om half 1
een pauze, waarbij we op het podium een toneelstuk te zien
kregen. Dat was heel leuk en iedereen zat vol spanning te
kijken. Het verhaal ging over een ridder die een snotmeester
moest verslaan, voordat hij alles en iedereen vies had
gemaakt mijn zijn groene slijm!
Na een uurtje gingen we weer verder en liepen we met z‟n allen naar het strand. Daar hebben alle
1600 scouts die aanwezig waren samen het 10:10 logo gevormd. Op de grond was 10:10 met een
geel lint gespannen. Daar binnen moest iedereen gaan staan. Van bovenaf zag het er heel mooi uit
en verschillende media hebben ons gefilmd!
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Bevers
10:10 is een grote klimaatscampagne die als doel heeft onze CO2 uitstoot in één jaar met 10% te
verminderen. Dit gaat beginnen in 2010. Natuurlijk steunt scouting deze unieke campagne! In ons

geval staat 10:10 ook een beetje voor 10x10=100 (jaar scouting)! En op 10-10-‟10 is het de dag van
het klimaat!
Hierna hebben we een lekkere suikerspin en wat te drinken
gekregen. Iedereen zat onder de plak, maar toch konden
we nog goed de kop-van-jut slaan en een proef test
ondergaan! Andere onderdelen die de bevers niet hebben
gedaan, maar er wel waren zijn: zeilen, twister in het
groot, kanoën, kampvuur maken en pionieren. We hebben
allemaal een hele leuke middag gehad en gelukkig is het de
hele dag lekker zonnig en droog gebleven!
Namens de bevers, Maartje 

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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Kamp welpen & kabouters
Zaterdag Vorige week hadden we in de brievenbus van de Lange Haven een brief gevonden. Deze
was van de burgemeester van Stellendam. De burgemeester vertelde ons dat Stellendam een erg
leuk stadje met havens is, het is daar heerlijk rustig, alleen zijn er sinds een tijdje geruchten
over vreemde geluiden. Bij het kampgebouw aangekomen moest alle zooi uit de vrachtwagen
gehaald worden, tassen vol kleding voor de kinderen kwamen voorbij. In dit gebouw zijn een paar
hokjes gemaakt op palen, zo konden een paar kinderen in een soort groot stapelbed slapen.
Na de lunch en wat buiten gespeeld te hebben wilden we gaan beginnen aan een verkenningstocht,
helaas begon het te regenen. De tocht werd even uitgesteld en werden er liedjes gezongen om te
oefenen voor bij het kampvuur, het werd al snel een gezellige boel daar binnen! Gelukkig was de
bui niet zo heel lang, nou ja het bleef druppelen, maar daar smelten we niet van. Het gebouw
staat in een havengebied met daarbij een zeilschool en wat bedrijven. In het bos aangekomen
kwamen de muggen op ons af gestormd, als of ze al maanden geen mens hadden gezien of geprikt.
Het fijne hiervan is wel dat de kinderen wat doorlopen en niet treuzelen. Tijdens onze
verkenningstocht werd en een
doorbreekspel gedaan en een balspel.
Omdat het toch weer door ging druppen
is alles in snel tempo door gaan lopen om
naar het gebouw te gaan. De kinderen
klaagde steeds maar om de muggen, maar
niemand had echt een bultje gekregen.
De leiding bofte minder, zij waren wel
geprikt! Aangekomen bij het gebouw
vond Sanne een brief in de brievenbus.
Hij was alweer van de burgemeester van
Stellendam. Hij is op dit moment zelf
met vakantie in Zuid- Frankrijk en wenst
ons een fijn kamp. Hij heeft gehoord dat er weer geluiden zijn waargenomen zijn en dat de
supermarktbaas zegt dat het dinosaurusgeluiden zijn. Maar dit kan helemaal niet, die leven al
miljoenen jaren niet meer! Voor ons gebouw ligt een grasveldje waar de kinderen kunnen rennen
en spelen met allerlei speelgoed wat er mee is gegaan. Ook is er een kleine kampvuurkuil om een
keer een fikkie te steken. Ook dit jaar zijn we weer erg tevreden met onze kookstaf van het
kamp. Koekie en Kookie zorgen voor drinken, lekkers, de boodschappen en niet te vergeten het
maken van het eten. Zij gaan de hele dag los in de keuken om voor elke keer weer een verrassing
te maken voor ons. Vanavond was er verse tomatensoep met stokbrood met gesmolten
kaas,….mmmmm. Na het eten is er ook altijd corvee, iets minder leuk om te moeten doen, maar
het moet nu eenmaal. Met wat geklets, muziek en een snoepje gaat alles een stuk sneller en
leuker. Als alles klaar is stort iedereen zich weer op de speelgoedbak of de stripboekjesbak
buiten om zich zelf te vermaken. Ondertussen is het nog wel droog, het is wel wat fris geworden
zonder de zon. Maar dat halen we vast morgen weer in! Op het veldje vlak naast het gebouw is er
een dino-puzzelspel gespeeld. Een aantal dino‟s waren als een puzzel verdeelt over 4 groepjes.
Elke groepje moest proberen 4 dinopuzzels compleet zien te krijgen door bij elkaar
puzzelstukjes te gaan roven. Natuurlijk moet je je eigen stukken in een cirkel ook verdedigen!
Het was een leuk spel en wat waren sommige kinderen fanatiek aan het verdedigen en roven.
Omdat het ondertussen donker was zijn we bij het kampvuur gaan zitten om warme
chocolademelk met spekjes te gaan snoepen.De dag is erg snel gegaan, de ogen sloten langzaam
en iedereen viel in slaap op zijn matje.
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Zondag Om 6 uur werd de vredig slapende leiding liefdevol gewekt door 22 hard schreeuwende
en springende kinderen. Wat is de eerst ochtend toch altijd weer vroeg! Om 7 uur mochten de
kinderen zich wassen, aankleden en klaar maken voor het ontbijt. Vandaag stond er een
proefjesdag op het programma, gelukkig scheen de zon vol op en konden we een hoop dingen
buiten doen. Elke groepjes mocht telkens een envelop trekken met daar in de uitleg van een
bepaalt proefje. Zo maakten we met een
bruistablet, olie, kleurstof en water een echte
lavalamp. Hebben we rozijnen op en neer laten
dansen in de azijn en soda en moesten we erachter
komen wat de binnenkant van een luier deed
wanneer hij nat werd. Het is een leuk gezicht hoe
je rodekoolvocht van kleur kon veranderen door er
bv soda, citroensap of suiker erin te gooien.
In een boekje kon iedereen opschrijven wat ze
zagen, roken of voelden bij de proef.
Bij de lunch was het weer een gezellig kippenhok
aan tafel. Het is nooit echt stil, maar een geroezemoes van leuke verhalen en liedjes van de
kinderen. Gelukkig zijn ze na de lunch even stil tijdens het rustuurtje. Sommige kinderen willen
even slapen, anderen zijn rustig aan het lezen.
De proefjesdag ging in de middag weer verder zodat we nog meer konden kliederen met allerlei
ingrediënten. Omdat alles met tekst en plaatjes uitgelegd werd, konden de kinderen zowat alles
zelf doen. Wie mag de suiker scheppen?, wie pakt er water? En wie mag er roeren? De groepjes
moesten goed overleggen en samenwerken, anders deden de proefjes het niet zo goed. Omdat
het erg mooi weer was, zijn we naar een strandje geweest wat hier vlakbij is. Opblaas
krokodillen, waterpistolen en flessen met zonnebrand werden er mee genomen. Onderweg zagen
we opeens posters op palen hangen. Hierop stond een vage foto van een landschap, en als we het
goed zagen stonden er ook dino‟s midden op het veld? Onderaan de posters stond dat een
persfotograaf deze foto‟s had gemaakt in de omgeving van Stellendam, maar dat er niet bekend
was wat voor een dieren het waren. Wel moesten we goed opletten! Omdat er hier niet zoveel
mensen n de buurt wonen hebben we de posters
maar meegenomen om in ons gebouw op te
hangen, je weet maar nooit! Het is zo leuk dat
kinderen nooit klagen over koud water tijdens
het zwemmen, iedereen dook direct in het
water om met elkaar te spelen. Zelfs de leiding
hield het niet echt droog door al die
waterpistolen. Vlak voor het avond eten is de
groep terug naar het gebouw gegaan om zich
om te kleden zodat we nog even konden spelen
voordat we echt aan tafel gingen. Vandaag stond er macaroni, en een vlaflip op het menu. Als
avond spel wilden we eigenlijk het bos in gaan, maar de leiding vond dat er wel erg veel
brandnetels, bramen struiken en muggen waren dat het niet slim was om het bos in te gaan deze
avond. Op het veld zijn we wat gekke spelletjes gaan doen. Er was een mooi uitzicht van de
zakkende zon met zijn oranje gloed over de haven met alle zeilboten. Als eerste deden we een
balspel wat “1,2,3,4,5,6,7,8,9, DINO” heette, en daarna nog een spel wat weer “piwi piwi” heette.
Iedereen was geblinddoekt en was een piwi, 1 kind was geblinddoekt en was de “piwi nie”. Nu
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moesten de kinderen elkaar gaan zoeken, hadden ze contact riep je “piwi piwi”. Zegt de ander
dat terug, heb je de piwi nie nog niet gevonden. Krijg je geen piwi-antwoord terug, dan heb je de
“piwi nie” te pakken en mocht je gaan zitten. Het klinkt erg raar en moeilijk, maar we hebben
daar een partij gelachen met al die piwi‟s Omdat een paar kinderen al moe waren zijn we terug
gegaan naar het gebouw. Sommige bleven even bij de kampvuurkuil om een kort spelletje te doen,
de anderen gingen alvast in bed liggen. Uiteindelijk was alles na een lange tijd helemaal stil (op
het snurken na dan) en gingen we op weg naar maandag.
Maandag De kids werden op een iets betere tijd wakker, en kon
het opstaan ritueel gaan beginnen. De kookstaf had met de
bakker afgesproken dat hij het brood van vandaag langs zou
komen brengen, maar er kwam maar niets. Uiteindelijk vonden we
een doos met daarin 2 broden, nooit genoeg voor ons allemaal!! In
de doos zat een brief dat de bakker geen brood had kunnen
bakken omdat hij de oven niet goed werkte en ze te druk bezig
waren met vreemde dingen die de laatste tijd in Stellendam
gebeuren. Gelukkig hadden Koekie en Kookie nog genoeg brood en
beschuit liggen zodat we konden ontbijten. Niet veel later vonden een paar kinderen weer een
brievenbus vol met van alles. Er zat een brief in met foto‟s van ons tijdens het zwemmen en de
proefjesdag. Als je goed keek zag je in de verte een dino, maar die hadden wij daar niet gezien.
Volgens de man van de brief had hij ons nu wel genoeg gewaarschuwd en moesten we beter op
gaan letten. Ook wist hij ons te vertellen dat hij het raar vond dat wij geen vlag van scouting mee
hadden genomen, en had hij er een voor ons gemaakt. Echt een hele mooie vlak met een
schildering met dino‟s erop! Na al het corvee zijn we naar het bos gegaan om een spel te spelen.
Op een open plek is nog een keer het 1,2,3,4,5,6,7,8,9,DINO spel gespeeld, de kinderen worden
er steeds fanatieker en meer gedreven in om niet uit te komen bij de dino. Even verderop in het
bos was er een vreemd geluid te horen, het was 11:00 en het leek op een sirene. Ook de leiding
wist niet zo goed wat dit precies kon zijn. Iedereen moest van de leiding plat op zijn buik gaan
liggen voor de veiligheid. Zou het een dino alarm
kunnen zijn?? We hebben geen dino‟s gezien, wel
dacht Hugo een ander vreemd geluid te hebben
gehoord. We moeten nu uit gaan kijken!
Gelukkig geven wij niet snel op en zijn we verder
het bos ingegaan voor het volgende spel. “wie is
er bang in het dino-bos”. Laat vooral niet zien
dat je bang bent en durf in de aanval te gaan.
Terug gekomen bij het kamphuis was het alweer
tijd voor de lunch, dit keer was de verrassing
een broodje knakworst. Baghera gaat nu tijdens
het rustuurtje zelf een tukkie doen bij de kinderen, de andere leiding geniet dan even van de
tijdelijke rust in en om het gebouw.
In de ochtend moesten de kids spullen uit het bos verzamelen zodat we er in de middag mee
konden knutselen. In kleinen groepjes moesten ze een dino verzinnen en maken met spullen uit de
natuur verzamelen met allerlei knutsel spullen. Op het veld stonden tafels in het zonnetje en
iedereen was goed bezig. Ze moesten samenwerken voor het mooiste resultaat en de leukste
ideeën. Ook mocht er een naam verzonnen worden voor de nieuwe dino‟s. Het was een leuk
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gezicht hoe die knutselwerkjes werden gemaakt, zandverven met echt zand, een lichaam van een
luier en een bek van takken. De kunstwerken zijn opgehangen aan het gebouw. Wanneer je een
strandje in de buurt hebt, en prachtig mooi weer kun je je vast wel voorstellen dat we elke dag
even een frisse duik gaan nemen. Zo dus ook deze dag! Gisteren mocht iedereen aan de leiding
doorgeven wat ze wilden eten. Er was keuze tussen spinazie en peentjes en tussen een bal gehakt
en een visstick. Je zult het bijna niet geloven, maar al snel waren alle borden leeg en dat zonder
een woord gezeur. Hierdoor werden wij weer verrast op een overheerlijk toetje, kwarktaart met
aardbei en slagroom! Daar eet bijna iedereen zijn bord wel voor leeg. Sommige kinderen en
leiding begonnen wat te ruiken, daarom was het wel eens tijd voor een douche. Terwijl er
gedoucht werd konden de andere kinderen kaarten gaan schrijven en kleuren. Om de dag leuk af
te sluiten werd er nog even gedronken bij het kampvuur zodat er lekker geslapen kon worden.
Dinsdag Ook vandaag begon de dag met een mooie zon, de korte broeken gingen dus weer aan en
hup naar buiten iedereen! Na het buitenspelen begon de looptocht naar het bos om daar een leuk
spel te kunnen spelen. In het bos ging een duel plaats vinden door middel van een potje levend
dino stratego. Er waren geen soldaten, maar verschillende soorten dino‟s die het tegen elkaar
opnamen. De leiding verstopte een groot zilver dino-ei in het bos. Elk kind kreeg een kaartje van
de dino die hij/zij was en wie er wel of niet verslagen zouden kunnen worden. Het was een partij
van de jongens tegen de meiden. Het eerste potje ging erg goed, en vonden Aisha en Léon
tegelijk het ei. 1 tegen 1 was de stand. Helaas was er een vervelende wesp die roet in het eten
wilde gooien door Cas te prikken,
en daarna Aisha daarna ook. Het
spel werd gestopt en de 2
slachtoffers werden opgehaald
door de reddingsauto van Hippe.
Na de lunch was er weer een
rustuurtje waarbij Mor een stuk
voor heeft gelezen uit het boek
Pluk en de pettenflat.
Die middag was het weer heerlijk
weer en dus tijd om met water te
gaan spelen. We hadden allemaal heel bijzondere spelletjes, zo moesten we met een helm met
daarop een bakje met water heen en weer rennen… en speelden we een bijzondere versie van
Annemaria koekoek… iedereen had een eigen bekertje met water en mocht als hij dichtbij was
gekomen zonder te bewegen zijn bekertje water over Annemaria koekoek heen gooien. Helaas
waren die regels niet helemaal goed doorgekomen en werd Annemaria vrijwel direct door 21
andere bekertjes nat gegooid. Maar door het mooie weer was dat natuurlijk geen probleem! Na
het avondeten kon er nog heel even buiten gespeeld worden, maar al snel was het tijd om ons
klaar te maken, rood wit blauwe vlaggetjes werden geschminkt en overal werden oranje
vlaggetjes opgehangen. Die avond moest Nederland voetballen tegen Uruguay. Natuurlijk hadden
alle kinderen de uitslag van de wedstrijd mogen voorspellen en op twee na dacht iedereen dat
Nederland zou gaan winnen. En wat was de wedstrijd spannend… we hebben gezongen… gegild… en
heel vaak klonk er een harde oehhhh door het kamphuis. Tijdens de wedstrijd werden we
verwend met chips en cola en het werd een super feest. Zeker toen Nederland Uruguay versloeg
met 3 doelpunten voor Nederland tegen slechts 2 doelpunten voor Uruguay. Helaas had geen
enkel kind de juiste uitslag geraden, maar wel hadden Mor en Chil de 3-2 stand voorspeld.
Daarom werden zij bij het kampvuur gehuldigd en kregen zij een speciaal versierd ijsje. Wij
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kregen ook allemaal een ijsje, maar dan iets minder versierd. In de pauze van de
voetbalwedstrijd ging Vlitter helaas naar huis, om weer aan het werk te gaan. Het was een
emotioneel afscheid.
Woensdag Vanochtend scheen de zon al weer volop toen we wakker werden. Het zou een
heerlijke dag worden met veel zon, maar ook veel water. We openden de deuren en daar lag het…
een enorme berg dinostront… vlak bij het hek van ons kampgebouw. En het was echt een enorme
berg! En de lucht was niet te harden. Het was duidelijk dat er die nacht een dino uit het bos was
gekomen en hij had zich uitgeleefd op ons speelterrein… alles lag omver gegooid en verspreid
over het grasveld. Nadat hij
gespeeld had met ons speelgoed is
hij waarschijnlijk even op zijn
gemak gaan zitten om een grote
boodschap voor ons neer te
leggen.‟s Morgens hadden we een
brief gekregen van de
burgemeester. Hij begon nu ook de
ernst van de zaak in te zien en
heeft zijn vakantie in ZuidFrankrijk afgebroken om terug te keren naar Stellendam. Er worden steeds vaker Dino‟s gezien
in het dorp en in het bos. Normaal liepen er heel veel konijntjes in het bos, maar sinds de
vreemde geluiden zijn er haast geen konijntjes meer gezien. Men vreest dat de Dino‟s zich
voeden met de konijntjes. Maar het allerergste is nog wel dat de hond van de baas van de
supermarkt spoorloos is. Hij is weggelopen in het bos… en daarna nooit meer gezien. In
Stellendam is een heel leuk zwembad waar zowel binnen als buiten gezwommen en gespeeld kan
worden. Het was even een wandeling en onderweg moesten we goed opletten of we Fikkie, de
hond van de baas van de supermarkt, konden zien. In het zwembad gooiden we snel de
handdoeken op een plek neer en plonsden de meeste meteen in het water. Hier en daar moest er
nog een opblaaskrokodil opgeblazen worden, maar niet veel later was het gras verlaten en lagen
alle kinderen in het water. Tussen de middag zouden we boterhammen smeren in het zwembad en
kokkie en kookie kwamen dan ook de spullen brengen. Maar door een menselijke vergissing waren
ze het brood vergeten. En er zat dus niets anders op dan patat te gaan halen bij het restaurant
in het zwembad. Het was lekker smullen, maar daarna zo
snel mogelijk weer het water in. Toen het zwembad
dicht ging moesten we ook echt onze haren gaan wassen,
aankleden en weer op weg naar het kamphuis. En
woensdag avond is natuurlijk pannenkoekenavond! Het
was echt een pannenkoekenfeest. De kookstaf had zich
weer de hele middag in de keuken uit staan sloven en een
enorme stapel pannenkoeken gebakken. Zelfs het
toetjes was helemaal in pannenkoeken sfeer…
pannenkoek met slagroom! Dat ging er allemaal met veel
plezier in. Woensdag avond is altijd een rustige avond,
de eerste kinderen beginnen nu echt heel moe te worden en daarom gaan we vanavond niet rennen
en springen, maar spelen we een ontspannen spelletje bingo! Iedereen krijgt een bingo kaart en
de ballen gaan draaien en de prijzen vliegen de deur uit. Al was het helaas niet zo rustig als we
gedacht hadden. Mees kreeg bij het begin van de bingo enorm op zijn kop van Hippe. Dat was heel
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gek want Hippe is over het algemeen best lief. Maar nu moest Mees naar buiten. Daar liep hij
naar Chil en Baghera die even van het uitzicht stonden te genieten op de steiger achter ons
clubgebouw. Maar daar werden ze plots opgeschrikt door een enorme dino die uit het water van
de Grevelingen op kwam duiken. Met zijn staart sloeg hij keihard op de steiger en daardoor
vielen ze alle drie in het water. Natuurlijk brak meteen de paniek uit en Hippe kwam gillend
binnen om alle kinderen te halen om de drie uit het water te gaan redden. Gelukkig was de dino
toen we bij het water aankwamen niet meer zichtbaar en konden we zonder al te veel moeite
Mees, Chil en Baghera uit het water trekken. Gelukkig ze zijn gered, maar wat een vreselijk
avontuur was dat! Mees had het koud en mocht onder de warme douche weer een beetje op
avontuur komen. We hebben nog wel de bingo afgemaakt, maar eigenlijk waren we meer
geïnteresseerd in het verhaal van Mees en de leiding. Wij hadden wel dino‟s in het bos gehoord,
maar zij hebben hem echt gezien… al was het maar alleen een stukje van zijn staart. Gelukkig is
Mees een held en heeft hij die nacht gewoon goed kunnen slapen.
Donderdag Het is vandaag zaak om je zo sportief mogelijk te gedragen… het is de sportdag.
Sportschoenen en korte broeken werden uit de
tassen gehaald. En na het ontbijt en iedereen
ingesmeerd te hebben met zonnebrandcrème
kon de sportdag beginnen. In twee groepen
moesten alle kinderen en sommige leiding zich
van hun beste kant laten zien. Natuurlijk werd
er overal professioneel de tijd of de score
bijgehouden, zodat na de sportdag uitgerekend
kon worden wie er heeft gewonnen. De kinderen
moesten hoogspringen, ballen vangen, ballen
gooien en zo snel mogelijk babydino‟s herenigen met hun moeders. Het was heerlijk weer en de
kinderen deden enorm hun best om in het zonnetje een zo goed mogelijke prestatie neer te
zetten. Tijdens de eerste ronde van de sportdag werden we verrast door een bezoekje… Jiggel
wilde dolgraag even een paar dagen op kamp langskomen en kwam met de trein en de bus naar
Stellendam toe. En wat vonden de kinderen het leuk om haar te zien. Na
het rustuurtje tussen de middag stond het tweede deel van de sportdag
op het programma. Het natte gedeelte om zo maar te zeggen. Het
strandje vlakbij was weer verlaten en daarom konden wij heerlijk de
spelletjes verschuiven van het speelveld naar het water. Maar ook hier
werden de kinderen uitgedaagd om een zo goed mogelijke prestatie neer
te zetten. Want een emmer met gestrekte armen voor je houden als er
elke 10 seconden een beker water in wordt gegooid is een stuk lastiger
dan het lijkt. Gelukkig zijn echte scouts niet bang voor een uitdaging. De
estafette die als laatste onderdeel voor die dag werd gehouden was een
enorm spetterfestijn. Alle kinderen moesten door een band heen, om
een pion en dan zo snel mogelijk weer terug. Het was erg leuk, zeker als
iemand op zijn snuitje ging en zo drijfnat weer terug kwam. Natuurlijk
kon de leiding niet achterblijven en ook zij moesten door een band
heen… om de pion en dan weer terug. U zult de foto‟s nog wel zien! Na
het avondeten was het tijd voor de prijsuitreiking. Het was
superspannend, want echt alle kinderen hebben enorm hun best gedaan.
Alle kinderen hadden een superscore behaald en kregen voor hun inzet
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een oorkonde met de behaalde punten. Maar de beste drie kinderen kregen ook een echt
medaille. Met dinokamp 2010 op de achterkant. Bij de prijsuitreiking was ook een heerlijk
kampvuurtje en tot het heel donker was geworden zaten we gezellig te zingen rondom het
heerlijke vuurtje. Totdat het echt laat was en naar onze bedjes vertrokken.
Vrijdag We zijn de hele week al gezegend met heerlijk weer. Soms zelfs iets te warm. Vandaag
is het ook zo warm en omdat we toch een prachtig strandje op loopafstand hebben gaan we
heerlijk plonsen in het water. Het water was heerlijk en de jongens hadden al snel het plan
bedacht om een krabbenfort te gaan bouwen. Er werd gesleept met stenen en bergen zand
werden aangevoerd. Natuurlijk veranderde het plan af en toe, maar het was echt een succes. Het
was heerlijk om na de lunch even een uurtje te kunnen gaan liggen. Niet alleen de leiding was toe
aan een rustuurtje, maar de energie meter van de meeste kinderen gaf ook een laag niveau aan.
En het was dan ook even heerlijk rustig… voor iets minder dan een uurtje. Omdat de zon
enthousiast bleef schijnen mochten de kinderen kiezen. Of in het water spelen of lekker rustig
in de schaduw bij het kampgebouw. De vrijdagavond is traditioneel de captainsdinner avond. De
kookstaf maakt voor ons een meer gangen diner met vreemde gerechten. Van dinosauruspoep tot
een ketting die je helpt om dino‟s op afstand te houden. En ook een gerecht zonder naam, waar
we dan zelf een naam voor mochten verzinnen… daar kwamen de meest vreemde namen voor naar
voren, maar die zullen we u onthouden. Met een enorme volle buik gingen we nogmaals bij een
klein kampvuurtje zitten. Tot we werden opgeschrikt door rare geluiden. Achter het kamphuis lag
een doos. Gevuld met dino-eieren. En ze gaven ook nog eens licht. We wisten nu dat we de eieren
terug moesten geven aan de professor die experimenteerde met dinosaurussen. Hij zal ervoor
zorgen dat de dino‟s vertrekken uit de bossen rondom Stellendam. Er viel een zware last van ons
af. De vreemde geluiden zouden verdwijnen uit de bossen en hopelijk zou de konijnenpopulatie
weer toenemen, nu de dino‟s weg zijn. Ook de hond van de baas van de supermarkt is weer terug…
hij was helemaal zelf naar huis komen lopen.
Zaterdag Alles wat heen gaat moet ook weer terug. En er gaat een berg heen dus er moet ook
een berg terug. Overal in de slaapzaal komen we dingen tegen en iedereen is ervan overtuigd dat
het niet van hem of haar is en dan verdwijnt het in de bak met gevonden voorwerpen. De tassen
waren ingepakt, de matjes opgerold en de slaapzakken weer in de hoesjes gepropt. Nu konden we
nog even buiten spelen zodat
het kamphuis weer
schoongemaakt kon worden.
Bezem erdoorheen, natte doek
over de tafels, dweil over de
grond en de wc‟s worden
blinkend achter gelaten. Daar
komt de vrachtwagen en alle
troep mag weer ingeladen
worden.
Op het troephuis sluiten we
nog met elkaar af en horen de
ouders het liedje dat wij over
de kinderen hebben gemaakt.
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Sinterklaas
Onze groep heeft nauwe banden met de goede sint. Elk jaar brengt hij trouw een bezoek aan de
bevers, welpen en kabouters. Maar hij komt ook bij kinderen thuis. Pakjesavond waarop de
goedheiligman en zijn pieten langs komen is toch geweldig? Zo”n bezoek kan gereserveerd
worden. De sinterklazencentrale van onze groep verzorgt al jaren een super gezellige avond bij
mensen thuis. De enthousiaste spelers hebben allemaal ervaring met kinderen en vinden het zelf
ook leuk om te spelen. Onze Sint en zijn Pieten zijn vanzelfsprekend alcoholvrij. Op de avond
komt de sint met zijn 2 pieten langs voor 20 minuten. Hij vertelt van alles over de kinderen en er
wordt natuurlijk flink met snoepgoed gestrooid. Er zitten wel kosten aan verbonden (€ 40 ) Zo”n
avond vergeet je niet snel en de groep wordt er weer door gesponsord! Voor extra informatie
kunt u in de avonduren bellen naar Willem & Annemie van Hattem (010- 2232168).
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Zaterdag 3 juli: Rond 9:30 uur verzamelden alle kinderen én fietsen op de parkeerplaats
van de Capelse brug. Daar begon onze fietstocht naar Austerlitz. Het zonnetje scheen en door
het fietsen hadden we een windje en de sfeer was gezellig. In Lopik hadden Jet, Martijn &
Martijn een lunchpost opgebouwd. Dankbaar stortte iedereen zich neer op het grasveld. Onder
het genot van broodjes, soep en veel drinken lag
iedereen bij te komen van de eerste 30 km. Na
de lunch fietsten we weer vrolijk verder,
ondanks zadelpijn, uitgelopen mascara en andere
belangrijke klachten. In de buurt van Bunnik
werd de lucht wel erg donker. Voordat iedereen
zijn zonnebril af kon zetten, kwamen de eerste
druppels al naar beneden. “We smelten niet van
een paar druppels,” dachten we nog en besloten
dapper door te fietsen. We zagen wel mensen al
op zoek gaan naar een schuilplaats, maar dat was voor ons niet nodig, bikkels zijn we! Vijf minuten
na deze laatste gedachte waren we allemaal tot op onze onderbroek doorweekt. Behalve Jasper,
want hij had snel tussendoor zijn jas aangetrokken. Het was jammer dat de zonnebrand en makeup uitliep, maar het was ook wel een heerlijke afkoeling. We waren toch al nat, dus besloten even
in de regen te stoppen om een banaan te eten. Florentina trok het echt niet meer in de regen. Ze
zag een bushokje en snelde erheen. Met fiets en al bleef ze daar staan totdat de anderen hun
banaan op hadden. Masha, Judith en Manuela vonden het vreselijk dat hun birkenstock-slippers
(waarom neem je die mee op kamp?) nat werden en hadden die in de fietstas van Manuela
gepropt. Op blote voeten fietsen de dames verder. Klein detail: de fietstas van Manuela hadden
de dames niet goed dichtgedaan. In Austerlitz aangekomen was het gestopt met regenen en
werden alle laatste spullen uit de vrachtwagen naar het kampterrein gesjouwd. De tenten werden
in redelijk rap tempo opgezet en Jet verzorgde ondertussen het avondeten. Een luxe die alle
kinderen zeker hadden verdiend! Na het eten zagen we veel gezichten op de vermoeidheidsmodus
staan. Yorick zat zelfs knikkebollend op zijn stoel. We besloten nog een korte verkennende
wandeling over het terrein te houden en daarna viel iedereen erg gemakkelijk in slaap.
Zondag 4 juli:Om 8:00 uur was iedereen gewekt en één uur later(!) konden we ontbijten.
Na het ontbijt begonnen de kinderen aan de bouw van hun keukens. De keuken van de
padvindsters stond als eerst overeind, maar moest 3 keer opnieuw worden opgebouwd in verband
met instortingsgevaar. Het werd deze dag behoorlijk warm, dus besloten we de rest van de
middag bij het plaatselijke meer verder door te
brengen. Rondom het meer lag een flink strandje.
Veel dames lagen op hun handdoek de Cosmo-girl
te lezen en de heren waren vooral in het water te
vinden. Een heerlijk sprookjesijsje verkoelde
iedereen. Daarna op de fiets terug naar het
kampterrein. Het avondeten werd nu door de
kinderen zelf in elkaar gedraaid en dat hebben we
geweten… De verkenners wilden de peentjes en
erwten afgieten, maar hielden de deksel niet goed
tegen de pan. De hele handel lag dus op de grond. “Bos aroma,” was het nuchtere antwoord van de
jongens. Gelukkig voor hen had de leiding nog wat over zonder al te veel “bos aroma.” Het
avondspel was het: wolf-en-de-7-geitjes-spel, wat we in het bos moesten spelen. De kinderen
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waren in drie groepen verdeeld. Zij waren geiten en moesten op zoek naar gekleurde pionnen die
ze bij de andere groepjes probeerden te stelen. De leiding was een groep wolven en probeerden
geitjes te tikken. Geitjes waren alleen veilig als ze met z‟n drieën bij elkaar stonden te
mekkeren. Was een geitje alleen of waren ze met z‟n tweeën, dan kon een wolf ze tikken en
moest het geitje terug naar zijn basis om weer opnieuw te beginnen. Al dat gemekker in het bos,
zorgde voor een hoop hilariteit in het bos.
Maandag 5 juli:Vandaag stond de dag in het teken van de sportdag. Deze was in een
toernooi-vorm gegoten. We begonnen met het onderdeel: de marteltocht. Oftewel: touwtrekken.
Grote winnaar van dit onderdeel was Jasper. Het onderdeel “kus de kikker” zorgde voor veel
ophef. De kinderen werden geblinddoekt en hun lippen werden felrood gemaakt met lippenstift.
Op een bord hing een groot vel met daarop een afbeelding van een kikker met behoorlijk grote
lippen. De kinderen moesten een kus geven op de mond, want dat leverde de meeste punten op.
Enkele andere onderdelen waren: ophaalbrug springen (hoogspringen), torenvlecht hangen
(touwhangen), ringsteken, moeraslopen (spel met waterballonnen), middeleeuws poepen
(spijkerpoepen) en een afspraak met Merlijn (geheugenspel). Tussen de onderdelen door
ontstond spontaan een groepsmassage. Halverwege deze dag kwam Marcel met zijn dochters

Inge en Ellen op bezoek. Beide kinderen werden door de padvindsters en verkenners bijzonder
warm ontvangen, waardoor ze zichzelf snel thuis voelden. De winnaars van de sportdag waren: Ivo
(eerste plaats), Julie (tweede plaats) en Maja (derde plaats). Maja kreeg na het onderdeel
ophaalbrugspringen de bijnaam antilope, omdat ze zo hoog sprong.
Het avondeten was macaroni. Amber had heerlijk gekookt vertelde Jet, want zij was deze avond
bij de dames uitgenodigd om te blijven eten. De reactie van Amber: “Ach, ik gooide alleen maar
wat pakjes bij elkaar.” Jasper was deze avond de kok bij de verkenners en Maaike kon het erg
waarderen. Na het avondeten werden de laatste sportdagonderdelen gedaan en was de
bekendmaking van de winnaars.
Dinsdag 6 juli:SHOPPEN! Vandaag mochten de kinderen zelf hun boodschappen doen voor
het avondeten. Voor de leiding altijd een mooi moment, omdat de kinderen met de meest bizarre
combinaties de supermarkt uitkomen. Zo ook weer dit jaar. De jongens hadden een beschaafde
combinatie: broodjes shoarma en als toetje fruit met veel slagroom. De oudste meiden hadden
als hoofdgerecht zakjes noodles, frisdrank en hun toetje was een chocoladefondue met
aardbeien (“we hebben ook fruit”), spekjes en lange vingers, de andere groep meiden kochten:
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slavinken, chocolade, frisdrank en alle benodigdheden om wentelteefjes te kunnen maken. De
leiding hield het simpel: broodjes shoarma met als toetje pudding en yoghurt. Vol trots kwamen
de dames hun eten laten zien en wij mochten enkele wentelteefjes proeven en wat spekjes die in
de chocolade waren gedoopt.
Nadat iedereen zijn boodschappen had gedaan, mochten de kinderen Zeist in om voor zichzelf te
shoppen. De leiding zocht even een terrasje op. Rong 12:00
uur verzamelden we om op de fiets naar het zwembad te
gaan. Voor enkele padvindsters en verkenners een deja-vu
gevoel, want in dit zwembad waren ze als welp/kabouter al
eens geweest. Het was een subtropisch zwemparadijs met
een glijbaan, stroomversnelling, 2 bubbelbaden en een
buitenbad. Buiten was een luchtkussen opgeblazen waarop je
het spel twister kon spelen. Aan het einde van de middag
ging Marcel met Inge en Ellen naar huis. Op het kampterrein
aangekomen, stond Eric ons al op te wachten.
Gedurende de dag waren enkele kinderen behoorlijk
bezorgd over de voetbalwedstrijd Nederland – Uruguay. Die moesten we natuurlijk wel zien.
Aangezien de leiding het niet zag zitten om deze wedstrijd in de plaatselijke kroeg te bekijken
(tussen de plaatselijke bierdrinkers…), besloten wij met auto‟s naar een ander scoutingterrein in
Baarn te rijden. We hadden van een andere scoutinggroep gehoord dat ze daar in de
kampvuurkuil een groot scherm hadden neergezet en er was plaats voor ruim 200 mensen. Dat
klonk ons als een gezellig feestje in de oren, dus daar pendelden we de kinderen naartoe. Daar
aangekomen zagen we dat de kampvuurkuil al
behoorlijk vol zat. Bijna iedereen was in het
oranje en er hingen slingers om de boel extra
sfeer te geven. De sfeer beviel iedereen zó
goed dat zelfs de grootste voetbalhaters
onder ons, bloedfanatieke supporters werden.
Iedereen heeft zijn longen uit zijn lijf
geschreeuwd. Toen Nederland won, sprong
iedereen in elkaars armen. De muziek werd
aangezet en er ontstonden spontaan polonaises
die kriskras door de kampvuurkuil gingen.
Helemaal uitgeput (en enkelen heel hyper) zocht iedereen zijn bed op.
Woensdag 7 juli: Vandaag werd er uitgeslapen tot 9:00 uur. Het was voor iedereen even
nodig om bij te tanken. Na het ontbijt begonnen we aan het spel levend barricade. Op een tafel
lag het bordspel. Wanneer een groepje met de dobbelsteen gooide, kregen ze van de spelleider
een kaartje met dat getal erop. Ze moesten zoeken naar een leiding die dat getal had. Als ze die
persoon hadden gevonden, kregen ze daar een opdracht. Was de opdracht goed uitgevoerd, dan
kregen ze een blauw kaartje en gingen terug naar de spelleider. Daar gaven ze het kaartje af en
dan pas mocht er één pion worden verzet. Soms gebeurde het dat er een hoop was veranderd in
de tijd dat een groepje een opdracht moest uitvoeren. Dat zorgde voor de onderlinge strijd. Na
de lunchpauze wilden de kinderen het spel verder afspelen. We hebben het spel tot halverwege
de middag gespeeld. Daarna had iedereen tijd voor zichzelf. Een groep verkenners en
padvindsters besloten toen met de voretex over te gooien. De leiding deed ook mee en het spel
werd steeds fanatieker gespeeld. Door de warmte was de zanderige grond heel stoffig geworden
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en dat stof vloog om onze oren. Iedereen werd steeds smeriger en uiteindelijk ontstonden kleine
stoeipartijen. Het was heel leuk om te zien dat het niemand meer kon schelen of hij vies of
schoon was. (op Florentina na dan…) Ivo en Mathieu waren heel erg zwart. Voor het eten werd er
nog even snel gedoucht. Het avondeten was een broodje paddo: stokbrood met gehakt, groente
en veel knoflooksaus. Een succesnummer dus.
Donderdag 8 juli:Feest!!! Jona was vandaag jarig en werd 13 jaar. De leiding had de
keuken van de verkenners versierd en Jona werd gewekt onder het genot van een prachtig
verjaardagslied, gezongen door de leiding. Als traktatie gaf Jona iedereen een croissant en verse
sap op bed. Dat werd dankbaar ontvangen. Vandaag zou het een warme dag gaan worden. Daarom
hadden we het programma een beetje aangepast. De ochtend bestond uit creatieve posten:
beeldhouwen, T-shirts beschilderen, en scoobi-doo touwtjes knopen. Het werd al sneller warm,
dus er was geen sprake van een doordraaisysteem. De jongens begonnen met beeldhouwen en
besloten daarna nog een T-shirt te beschilderen. De meiden hielden het bij het knopen en
beschilderen. Ondertussen werd het T-shirt van Jona door alle leiding en kinderen volgeschreven
met originele verjaardagsleuzen. De leiding moest zijn best doen om de kinderen een lunch te
laten eten, want door de warmte was er weinig eetlust. Na de lunch kreeg Jona zijn speciaal
versierde T-shirt en de teksten erop motiveerden anderen om ook hun eigen t-shirt te laten
beschrijven. Er ontstonden mooie taferelen:
Iedereen pakte een stift en schreef iets bij
de ander op zijn shirt. Na de lunch vertrokken
we op de fiets naar het meer. De fietstocht
was al lekker: een zacht windje en we fietsen
onder de bomen in de schaduw. Aangekomen
bij het meer, trok iedereen in een rap tempo
zijn kleding uit en sprong in het water voor wat
verkoeling. In het water kwam de voretex
weer tevoorschijn en er werd veel mee
overgegooid tussen de leiding en de kinderen.
We bleven redelijk lang en toen we de laatste badgasten zagen vertrekken, leek het ons ook een
idee om terug naar het kampterrein te gaan. Het avondeten was een broodje hamburger met
gebakken aardappelen en sla. Ook dit gerecht werd door de kinderen hartelijk ontvangen en
klaargemaakt. Na het corvee was het al wat later in de avond. Dat kwam mooi uit, want er stond
een spooktocht op het programma. Iedereen trok handige kleding aan en goede wandelschoenen.
Met auto‟s werden de kinderen gedropt en vanuit daar liepen ze (met Mathieu en Maaike) naar
het eerste herkenningspunt: een breekstaafje. In het bos hingen allemaal breekstaafjes en die
moesten we volgen en meteen meenemen. Na een
half uur schoot er opeens iemand voorbij. Maaike
schrok zich kapot, maar de nuchtere verkenners en
padvindsters wisten natuurlijk allang dat het
Martijn was. De adrenaline gierde nog niet door de
lichamen van de kinderen, maar enkele kwamen wel
wat dichter bij de leiding lopen. Bang? Nee,
natuurlijk niet. Opeens hielden de breekstaafjes op
en we moesten op dat punt kiezen uit links of
rechts. We kozen voor rechts. Martijn was de weg
ook een beetje kwijt en besloot met ons verder te
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lopen. We kwamen nu al een tijd geen breekstaafjes meer tegen en kwamen tot de conclusie dat
we misschien naar links hadden gemoeten. Dus liepen we weer terug naar het laatste punt en
sloegen linksaf. De tocht werd best lang en er werd gevraagd of dit nou een nachthike of een
spooktocht was. We besloten het maar even in het midden te laten, aangezien ze het niet eng
vonden (op Maaike na dan). We vonden weer breekstaafjes en Yorick stond ons op te wachten.
Later sprong de andere Martijn nog uit de bosjes, maar ook dat was niet genoeg om de kinderen
de stuipen op het lijf te jagen. Conclusie: dit was een nachthike en de spooktocht houden ze nog
van ons te goed! We kwamen bij de auto aan en de kinderen konden kiezen om met de auto naar
het kampterrein terug te gaan of terug te lopen. Enkele bikkels kozen voor het laatste en
kwamen pas rond 3:00 uur terug op het kampterrein, omdat ze onderweg veel sterren hebben
bekeken.
Vrijdag 9 juli:Er stond een loophike op het programma. De padvindsters en verkenners
zijn dan namelijk een groot deel van de dag niet op het kampterrein. Dat geeft een deel van de
leiding de gelegenheid om de keukens af te breken. Omdat het erg droog was en het volgens de
voorspellingen droog zou blijven, werden ook de tenten van de kinderen afgebroken. Voordeel
hiervan is, dat de kinderen op de zaterdag niet alles hoeven op te ruimen. Aangezien de
vermoeidheid dan op z‟n ergst is, kost dat veel tijd en hebben ze veel aanmoediging nodig. Een
ander voordeel was dat nu alles ook droog ingepakt was en dan hoeven we het niet nog eens uit
leggen op scouting als we terug komen, maar kon alles direct in de kast. Alle slaapspullen van de
kinderen werden op grote zeilen neergelegd zodat ze de laatste nacht letterlijk onder de
sterren konden slapen. De loophike ging naar de grote piramide. Onderweg werden de kinderen
regelmatig van drinken voorzien, aangezien het weer een warme dag was. Het lopen viel redelijk
mee, omdat de grootste stukken in het bos werden afgelegd, lekker in de schaduw. Op de
lunchpost had de leiding broodjes knakworsten klaar liggen, maar die mochten ze niet opwarmen
vanwege de warmte.
Ondertussen waren Jet en
Maaike het captains diner aan
het voorbereiden. Op het
grote veld waren de tafels aan
elkaar geschoven en de
gerechten waren voor het
grote deel al klaar. Toen de
kinderen terug kwamen, waren
ze erg moe. Ze mochten even
lekker chillen op hun bedden in
de buitenlucht. Het zag er
grappig uit, want van een
afstand leek het één groot
matras. Daarna schoven alle
kinderen aan tafel. Martijn H.
onthulde steeds de naam van
het gerecht. Die waren afgeleid uit sprookjes en die vertelde hij er even kort bij. Dan werd het
gerecht geserveerd en was het afwachten wat het volgende gerecht zou zijn. In totaal waren er
13 gerechten, waaronder: de prinses op het erwt (sandwiches), de vliegende kip (kippenpootjes),
kus de kikker (kikkersnoepje op een blaadje sla), shrek drek ( spinazietaart) en kindervlees
(gyros en vegetarisch vlees). Na het eten werden de banken naast elkaar gezet zodat er aan één
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kant van het veld een podium ontstond voor de bonte avond. Julie, Maja, Amber en Jennifer
deden een dansje op het liedje: “waka waka.” Ivo en Jasper hielden een lasershow.

Yorick, Jelle, Jona, Florentina en Maja gingen luchtgitaar spelen. De verkenners zongen het
liedje: “ik heb geen balhaar.” En Mathieu gaf een show met zijn diabolokunsten. Tot slot werd de
muziek nog even hard aangezet, zodat er een discogevoel ontstond. Iedereen danste lekker in
het zand mee. Moe sleepte iedereen zichzelf naar zijn bed. Het zag er gezellig uit om iedereen
bij elkaar te zien liggen. Maaike vertelde een zelf verzonnen sprookje waar iedereen in
voorkwam, en toen ze bij haar laatste zin was, sliepen al enkele kinderen. Het was een heldere
nacht, dus de kinderen hadden veel sterren gespot.
Zaterdag 10 juli:De laatste dag: opruimen en de terugreis. Het opruimen was heel snel
geregeld aangezien het grootste
deel van alle spullen al was ingepakt.
Met karren werden alle materialen
naar de voorkant van het terrein
gereden. Daar werd de vrachtwagen
geladen en een aantal padvindsters
en verkenners (+ Yorick en Maaike)
werden op de trein gezet. De
treinreis verliep prima en op de
lange haven aangekomen, zagen we
dat de vrachtwagen al was
uitgeladen door alle ouders. Wat een geluk voor ons! Iedereen begroette elkaar en de kampweek
werd even snel uitgewisseld. Het was een ontzettend gezellige kampweek waar we met veel leuke
en grappige herinneringen op terugkijken.
Maaike
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Leiding zonder das
Hoi allemaal,
Er zijn er al een paar voor mij gegaan, maar hier is mijn stukje
dan. Wie ben ik eigenlijk: wanneer ik geen Sahi van de welpen
ben, dan ben ik Daisy, 21 jaar. Ik heb een vriend en die heet
Paul. En nee, hij zit niet op scouting. Als je mij ziet ben ik altijd
met heel veel verschillende dingen bezig en iets overdragen aan
een ander vind ik moeilijk. Een bezig bijtje dus.
Of ik zelf ook een kabouter ben geweest, nee ik niet. Ik ben gewoon aan komen waaien. Tijdens
mijn SPW-4 opleiding moest ik vrijwilligerswerk doen om aan extra studiepunten te komen. Op
dat moment kwam mijn broer (Martijn, of Baloe) met het idee dat ik dat bij scouting wel kon
doen. Ik startte toen met een instelling van: “als ik hier klaar ben dan doe
ik niet veel meer en blijf ik het echt niet doen.” Schijn bedriegt, want ik
ben er nog steeds en ben ondertussen al 4 jaar leiding. En na al die jaren
heb ik het nog steeds naar mijn zin. Ik vind het een erg leuke hobby en zou
het raar vinden als mijn zaterdagochtend anders in gedeeld zou worden.
Dus ik blijf voorlopig nog wel even hangen. Ik vind het dan ook leuk om veel
dingen te organiseren. Zoals nu. Wanneer dit groene blad uitkomt, ben ik
hard bezig met de voorbereidingen voor de brandersfeesten.
Wie ik ben in mijn vrije tijd? Ik werk nu als oproepkracht bij een dagcentrum voor mensen met
een verstandelijke beperking. Ook iets waarvan ik dacht: “Dit ga ik doen tot ik in september weer
naar school ga.” Maar ook dit is anders verlopen. Ik blijf hier lekker werken en verwacht dat er
wel een keer wat vastigheid in komt. En komt dit niet, dan blijf ik verder zoeken. Maar werken
met deze doelgroep is zeker iets voor mij.
Ik hou ook wel van stappen op zijn tijd. Het liefst ga ik dan lekker naar de skihut en dan ga ik
daar helemaal los op de Nederlandstalige muziek. Ook tijdens de feestjes van scouting
Nederland kan ik erg uit mijn dak gaan en zo krijg je dus al
gauw een bijnaam: Feestbeest Nr1! (Dankjewel Maaike ;))
Maar dat is iets dat bij mij past.
Ook vind ik zwemmen erg leuk. Ik zwem meestal op maandag
en woensdag samen met mijn broer baantjes in zwembad
zuid. Het is erg leuk. Vroeger zwom ik ook al veel. En ik heb
zo veel diploma‟s kunnen halen.
Wat ik erg bijzonder vind aan mijn hobby scouting: Al ben ik
nog niet zolang leiding en hebben sommige leidingleden er al 10 jaar leidingschap op zitten, valt
het mij toch steeds weer op: kinderen komen en gaan. Ze vliegen over of stoppen met scouting.
De welpengroep is dus geen jaar hetzelfde. Wanneer er een jongen bij de welpen komt, of hij nu
van de bevers komt of zomaar komt „‟aanwaaien‟‟, ik zie je enorm groeien. Ze gaan van (in mijn
ogen) „‟kleine‟‟ jongens naar stoere knullen die de hele wereld aan kunnen. Iedereen is anders: de
ene is erg druk de andere is heel rustig en allemaal hebben ze iets dat geweldig is. Ik blijf mij
steeds verbazen.
Hiermee wilde ik graag mijn stukje afsluiten, en wilde ik jullie bedanken voor het lezen van mijn
stukje.
Daisy
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DAG 1: Om half 9 moest iedereen zich verzamelen bij het
troephuis. Na de bus en aanhanger helemaal te hebben
ingeladen, stapte iedereen om 10 uur de bus in om te
vertrekken. We reden richting de Vogezen in Frankrijk,
hoewel we niet precies een adres hadden. Het was een lange
reis met best veel stops, maar heel gezellig! Rond half 7
stopte we bij de Carrefour (supermarkt) om avondeten te
halen. Daarna reden we weer verder op zoek naar een
slaapplek voor 1 nacht. Want dan konden we de volgende dag weer gaan zoeken naar een beter
terrein voor de rest van de week. Rond half 9 kwamen we terecht op een camping bij het Gérard
mer. Daar hadden Naomi en Maartje al eerste kook corvee. Gelukkig heeft Dyonne ons geholpen.
De afwas zouden we met z‟n allen de volgende ochtend doen, omdat het daar nu al te laat voor
was. Na het eten hebben we nog gezellig wat gekletst met z‟n allen tot een uur of 12. Daarna
tanden poetsen en naar bed! De tent indeling van deze nacht was, tent 1: Sarah, Dyonne, Naomi,
Maartje, Tent 2: Laurence en Tim, Tent 3: Dagmar en Lotte, Tent 4: Fleur en Jessica, Tent 5:
Leiding.
DAG 2: Na een koude en grappige nacht, werden we om 8 uur ‟s ochtends door Marcel gewekt.
Na het ontbijt gingen wij alles opruimen en Edwin en Stefan op
zoek naar een nieuw terrein. Totdat ze terug waren hadden wij
wat vrije tijd! We gingen met z‟n alleen even het meer bekijken
die vlakbij de camping was. Daar was een heel eigenwijze hond
die achter de eendjes aan ging zwemmen, en niet luisterde als
zijn baasje hem riep. Ook viel er een baby musje uit de boom die
waarschijnlijk probeerde te vliegen. Sarah en Dyonne hebben
nog Duitse vrienden gemaakt en e-mails uitgewisseld. Toen Edwin
en Stefan terug kwamen, hadden ze een nieuwe camping
gevonden. Eerst vonden we dat helemaal niks, want op het land van een boer bijvoorbeeld hoef je
niets te betalen en kan je lekker lawaai maken. Maar achteraf gezien is het toch best leuk
geworden. Bovendien was het niet zo ver rijden vanaf deze camping. We kregen een mooie plek
tussen bomen, ver weg van alle andere kampeer mensjes. We hadden ook een barbecue en
picknicktafel op ons veld staan, dus daar hebben we steeds kampvuur in gemaakt. Op een camping
staan had ook wel voordelen.. de douches en wc‟s bijvoorbeeld. Iedereen hielp goed mee met het
uitruimen van de aanhanger en het opzetten van de tenten en partytenten. Teamwork! Eenmaal
alles opgezet en ingericht gingen we lunchen en begon het te regenen. Gelukkig was alles net
opgeruimd en nog droog, timing! De rest van de middag heeft het
geregend, dus wat doe je dan allemaal? Bijvoorbeeld schaken
(waarbij Maartje trouwens van Naomi heeft gewonnen). Tim en
Laurence moesten koken en hadden rijst met kip gemaakt.
Dagmar (onze vegetariër) kreeg een ei. Na het eten was het
vooral chillen en kaarten, omdat het nog steeds regende. Tegen
de kou hebben er een paar voor het slapen gedoucht. We
verheugden ons op de volgende dag, omdat het mooi weer zou
worden en dan gingen we misschien paardrijden!
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DAG 3: Om 8 uur werden we door Stefan wakker gemaakt. Hij schrok zich dood, omdat Naomi
en ik met onze hoofdjes bij de ingang lagen. Na het ontbijt ging Stefan naar paarden zoeken en
de rest van de groep een wandeling door het bos maken.
We liepen richting de stad la Bresse. Daar gingen Sarah, Dyonne en
Edwin op zoek naar mountainbikes om te huren. 2 goede nieuwtjes
kwamen even later: zaterdag gaan we van 09:00u tot 13:00u
mountainbiken, en maandag gaan we van 13:00u tot 15:00u
paardrijden. Wel jammer dat Tim tijdens het wachten hierop werd
gestoken door een wepsie. Maar Dyonne heeft „m uitgezogen . Nadat
dat allemaal geregeld was, liepen we het hele stuk weer terug naar de
camping. Best een leuke route, met allemaal work-out‟s tussendoor.
Met de lunch hadden we lekker gebakken eitjes! Daarna bekeken we wat folders die bij de
receptie lagen, met wat er allemaal te doen was hier. We
besloten om te gaan rodelen! (dat is met een kleine slee op
wieltjes glijden op een soort eenpersoons bobslee baan.)
Toen we eindelijk de rij voor de kassa hadden doorstaan,
(en geloof me, die was lang!) mochten we de ski liftjes in!
Eenmaal boven stond er weer een lange rij. (jaja, 2x zo
groot) maar goed, het was zeker de moeite waard, want de
rodelbaan was heel leuk en lekker lang! Toen we voor de 2 e
keer gingen, kwamen we een lief Frans kindje tegen voor ons
in de rij. Hij deed al onze grapjes na en Sarah vroeg aan z‟n moeder of ze hem mocht kopen!
Helaas. Z‟n moeder wou hem zelf houden. Flauw hoor. Deze 2e ronde ging
Marcel niet mee maar die zette iedereen op de foto. (behalve Tim, die
kwam te snel achter een ander mensje). Na dit uitje gingen we weer terug
en Dyonne en Jessica moesten koken. We aten macaroni. Edwin had
tijdens het koken Sarah‟s haar weg geschoren.. brrrr. En na het eten deed
Dyonne het ook! Daarna chillen, frisbeeën, kampvuur, bier, douchen en
slapen!
DAG 4: Vandaag werden we weer door Stefan gewekt, om half 7 (!). Want om half 8 gingen we
eten en om half 9 mountainbiken! We hadden er allemaal zin in en waren er op tijd. Na het leren
van de ingewikkelde versnellingen en het uitstippelen van de route (blauw, route 12, 22 km)
konden we vertrekken. Maar door Edwin te volgen gingen we al snel de mist in. We reden recht
door waar we eigenlijk naar rechts moesten.
Stefan en Marcel volgde die weg wel netjes en
waren we dus kwijt. Na een hoop gebel, steile
bergen en veel fietsen hadden we ze weer
gevonden. (in deze tijd
zijn al ongeveer 34 stops
geweest) Toen kon de
echte trip beginnen en
volgde we netjes alle bordjes. Naomi en Sarah reden door alle modder
plassen heen, waardoor de achterkant van hun shirts eruit zag alsof ze
ondersteboven hadden gepoept. Haha! Na 3582 stops, 3 kettingen eraf,
een bijna flauwgevallen Jessica, kotsende Dyonne en Stefan en alleen
maar steile bergen, waren we op de helft. Het laatste stuk was echt het
aller leukst, en de nare heenweg meer dan waard. Het was een super lange
afdaling van minstens 2 km! Echt genieten! De zon scheen lekker en we
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hadden de fietsen op tijd terug gebracht. Daarna hielden we een lunch
op het grasveld naast de verhuur. Dat was heel gezellig, zonnen en
chocolade croissants eten! Hierna reden we naar een prachtig meer in de
bergen waar we hebben gezwommen. (En Edwin heeft in het water het
gaatje van z‟n opblaas krokodil gevonden). Eenmaal terug op de camping
was het al half 6 en gingen Sarah en Lotte „broodje paddo‟ voor ons
koken. (dat is een half stokbrood met alles erop wat eetbaar is). Na het
eten was de afwasploeg minder blij, alles wat vies kon zijn was het ook zo ongeveer. Het teiltje
water is 4 keer vervangen. ‟s Avonds weer gezellig kletsen en Naomi en ik hadden met z‟n 2en een
groot kampvuur gemaakt. Waar iedereen omheen kwam zitten. Totdat het uitging en iedereen
ging slapen.
DAG 5: Vandaag mochten we een beetje uitslapen! We werden om half 9 gewekt! Maar alleen
Fleur en Dagmar moesten eruit. Die hadden namelijk avond
corvee en de supermarkt was maar tot 12 uur open. Dus de
rest kon nog even blijven liggen . Hoewel sommige echt de
tent uit werden gebrand.. Positief daaraan is dat het mooi
weer betekend! Nadat iedereen was opgefrist en op het
ontbijt zat te wachten, deden we een mini-warming-up.
Lekker makkelijk stapjes volgen op de muziek van de mini
duck disco. Na het ontbijt werden de „tiks‟ uitgedeeld. Dat
was een kleine handicap die je de rest van de sportdag moest proberen vol te houden. Na de
hindernisbaan en estafette, mislukte dit een beetje.. Maar gelukkig deden we een super coel spel
in het bos, dus daar kon niemand het toch meer controleren. Bij Het spel was het de bedoeling
om in teams scouting producten te verzamelen. Maartje is tijdens het spel door een wesp
gestoken, en ook die heeft Dyonne uitgezogen . Na het spel hebben we hout gezocht voor het
kampvuur en liggen zonnen. Met de leukste CD‟s aan begonnen Fleur en Dagmar aan het avond
eten. Ze hadden aardappels met bloemkool voor ons gekookt. Na het eten en weer een grote
afwas, gingen we frisbeeën op het volleybal veld. Dat eindigde minder leuk, want Tim werd weer
door een wesp gestoken en Naomi dit keer ook 2x in haar been. Verder was het wel gezellig en
hebben we de rest van de avond voor het kampvuur gezeten. Morgen paardrijden…
DAG 6: Vanochtend werden we om 8 uur gewekt door Marcel.
Dat was best chill wakker worden, want hij deed de tent lekker
niet open! Na het ontbijt had iedereen wat vrije tijd, omdat we
pas om 1uur gingen paardrijden. Dus we hadden wat kaartspellen
en Yatzee gespeeld. Rond 12 uur gingen we middag eten en dat
ging heel vlot, want om half 1 moesten we al vertrekken. Na een
half uurtje rijden kwamen we bij de paarden en iedereen kreeg
z‟n eigen grote knol. Ze waren wel heel mooi en groot en ik was
echt doodsbang voor ze. Jessica had de meeste ervaring, dus die kreeg de wildste. Met wat
moeite stapte we op de paarden, wisten we hoe we ze moesten berijden en gingen we op pad. Na
heeeel lange paden te hebben gereden, viel Laurence van z‟n knol af. Dat was eigenlijk niet zo tof
want het zadel zat los en de begeleiding hielp hem niet. Dus ging Jessica hem maar redden. Zo
had Jessica ook mij gered, want dat paard van mij rende ineens het weiland in. (hij had weer eens
honger geloof ik). Na 2 uur op dat beest te hebben gezeten, waren we weer terug bij de stallen.
Die van mij was moe ofzo, want die liep meteen door de stal binnen naar z‟n plaats. Laurence
bleek allergisch te zijn en die kreeg een heel dik oog! Na dit avontuur gingen Lotte, Edwin,
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Marcel en ik boodschappen doen. We besloten om spaghetti te gaan eten. Na het eten gingen we
nog wat spelletjes spelen en daarna kampvuur maken. We hadden ook lekkere groene
marshmallows! Ondanks dat iedereen in de auto had geslapen, waren we toch heel moe en gingen
vroeg naar bed. Morgen gaan we abseilen!
DAG 7: Vannacht was heel eng, Tim begon rond 2 uur ineens te
gillen in z‟n slaap! Bijna iedereen werd wakker, en Laurence schrok
zich helemaal kapot, maar er was uiteindelijk niets ergs. Hij was
aan het slaapwandelen ofzo. ‟s Ochtends om 8 uur werden we weer
door Stefan wakker gemaakt en ik had samen met Dagmar corvee.
Het was een mooie zonnige dag en na het ontbijt gingen we rond
10 uur abseilen. Marcel had een leuke heuvel gevonden waar we
vanaf konden gaan klimmen. Na een
hele lange weg (alleen maar) omhoog te
zijn gelopen, konden we van een
prachtig uitzicht genieten. Vanaf dat punt konden we de hele stad
zien! Met de nieuwe klimtechnieken hebben we ons aardig vermaakt.
Voor de „nieuwe‟ Explorers was het extra spannend voor de eerste
keer. Tim was er bijna vanaf gevallen en ook Edwin deed wat verkeerd.
(wat zijn we toch ervaren ). Verder ging alles goed. Rond 4 uur
gingen we weer terug en deden Dyonne en Fleur boodschappen. We
aten aardappels met boontjes en vlees. Na het eten hebben we een
beetje gekaart in de tent. Edwin had weer een mooie kaart geknutseld
uit de toetjes verpakking. Dagmar heeft onder de douche per ongeluk haar achillespees
geschoren, en die stopt maar niet met bloeden. Dus die zit nu dik in het verband.
DAG 8: Vandaag moesten we vroeg opstaan omdat we de loophike gingen doen. Dus na het ontbijt
moest iedereen zijn
backpacker inpakken. Hij is
heel zwaar geworden,
omdat iedereen zijn
slaapzak en delen van de
tent erin moest stoppen.
Omdat Dagmar‟s wond nog
steeds niet stopte met
bloeden, hoefde ze niet meer mee. Dat vonden wij eigenlijk niet helemaal eerlijk, want wij hadden
ook niet super veel zin om 20 km met zware rugzakken te
gaan lopen.
Maar goed, nadat we met de auto waren gedropt bij de
rodelbaan… is het natuurlijk al duidelijk wat we als eerst
gingen doen! Nadat iedereen weer een kaartje had
gekocht, zijn we met z‟n allen er weer vanaf gegaan. Sarah,
Dyonne, Naomi en ik gingen als eerst en de anderen lette
op de tassen. Het ging helemaal goed tot aan het eind,
toen we met z‟n vieren op elkaar knalde. Dat was echt
grappig. En die man zeggen „‟that‟s forbidden!‟‟ haha. Bij de
rest ging het minder goed. Lotte & Fleur overleefde het
wel, maar Laurence ging zo hard dat ie in de bocht uit z‟n

24

Kamp afdeling 1 en 657
sleetje viel. Het sleetje reed wel verder. Ook Jessica en Tim zijn niet helemaal heelhuids
uitgestapt. Maar ze leven nog! Dus het was een groot succes! Daarna begonnen we eindelijk met
lopen. We hadden alleen een kaart en kompas en wisten nu al niet waar we heen moesten. Eenmaal
de weg gevonden, was het al 1 uur. Het was een zware maar mooie weg, dwars door de bergen. Op
de top was nog een restaurant waar we wat gedronken hebben. Toen we verder liepen ging
Dyonne‟s knie op slot en is Jessica‟s enkel verstuikt. Gelukkig is het de hele rit droog gebleven.
Eenmaal aangekomen bij het huisje dat Marcel voor ons had uitgezocht, bleek dat €11,- p.p. per
nacht te kosten! Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Die fransman daar vertelde ons dat een
paar km verderop ook een huisje stond, dat gratis was. Hij zei ook iets over een deur, maar dat
verstonden we niet helemaal. Dus besloten we om daarheen te lopen. Na een uurtje lopen, zagen
we dat huisje midden in het bos naast een moeras. En nu
begrepen we wat die fransman zei.. het huis heeft géén
deur. Alleen 3 muren en een dak. Wel een openhaard waar
we lekker kampvuur hebben gemaakt. Een paar gingen
hout zoeken, een paar de tent opzetten en Dyonne ging
koken. Rond half 7 gingen we eten en kwam de leiding
langs met Dagmar. Ze hadden ook extra water, wc-papier
en taart (!) meegenomen. Dagmar heeft ook in de tent
geslapen. Dyonne, Tim en Jessica sliepen op de tafel en
bank in het „huisje‟. We hebben het moordspel gespeeld,
allerlei kaartspellen en strip-ezelen. (alleen Dyonne en
Lotte deden niet mee). Het was heel gezellig en niemand heeft lekker geslapen!
DAG 9: Natuurlijk net de nacht waar we al niet lekker kunnen
slapen, zonder matjes in een lekke tent, begint het ook nog eens
keihard te regenen! We waren van plan om uit te slapen zo
zonder leiding, maar om half 9 was iedereen al wakker. Naomi
heeft nog even door de tent gestimorolt, waardoor iedereen
niet meer kon slapen. Daarna gingen we bij de buiten slapers in
het „huisje‟ kijken. We hadden het
vuur weer aangemaakt en gingen
ontbijten. Dankzij mijn geweldige
uitvinding aten we als ontbijt geroosterd brood . Dyonne was
vannacht nog bang voor wilde zwijnen of andere dieren, maar de
regen hield ze bij ons vandaan. Om 12 uur hadden we met de leiding
afgesproken dat ze Dagmar weer kwamen halen. Rond 11 uur was
het nog steeds niet gestopt met regenen en kwam er een bejaarde
club wandelaars langs. Ze kwamen bij ons schuilen. Heel gezellig, lekker Frans praten. Nadat we
alles netje hadden opgeruimd en het vuur hadden uitgemaakt hebben we nog onze namen in het
houten dakje gekrast. Naast alle andere 1000 namen. Om kwart voor
1 kwam de leiding pas, het was alleen wel gierig dat ze onze natte
tent niet even mee in de auto wilden nemen. Dus heeft Laurence die
de hele terugweg moeten sjouwen. Volgens de kaart moesten we nog
maar iets van 8 km lopen. Wel jammer dat de weg stijl naar boven
liep. Tijdens een pauze kwamen we een giga mierennest tegen,
Dyonne heeft de helft verbrand met een deo en aansteker! Heel
diervriendelijk. Echte scouts zijn wij. (wel raar dat we dat idee niet kregen, toen dat stomme
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kampvuur aan moest). We waren nog even de weg kwijt, maar een kikker wees ons de weg. Rond 4
uur kwamen we terug op de camping. Nadat iedereen zijn
schoenen en tassen af en uit deden, gingen we lekker
douchen. En surprise surprise: de leiding had voor ons
gekookt! Lekker pannenkoeken! Wel met de raarste
combinaties, appel, ananas, spek, naturel of een
combinatie. Wij moesten wel afwassen, dat was dan weer
jammer. De rest pakte hun tas uit en ruimde de tent op.
Ook zochten we extra veel hout voor deze laatste avond.
Het was heel gezellig met muziek en kaartspellen.
Ongeveer om half 1 ging iedereen slapen.
DAG 10: Om 8 uur werden we gewekt vandaag, omdat we alles moesten inpakken. Slaapzak en
matje oprollen, alle zooi opruimen en tent opvouwen. Tijdens het ontbijt en de afwas stonden de
tenten wel nog even te drogen, omdat ze nog heel nat waren van dauw enzo. Daarna ging alles plat
en iedereen hielp goed mee. Stefan en Marcel ruimde alles in en om 11 uur vertrokken we van de
camping. We reden richting België, waar we nog 1 nacht bij 2 vrienden van Edwin bleven slapen.
(Ringo en Sjonnie) In hun grote tuin hebben we 2 tentjes opgezet waar we ons die nacht in
hebben gepropt. Dyonne en Sarah vonden het nog leuk om hun billen in te gipsen, dus dat werd
ook gedaan. (Deze 2 mooie afdrukken zijn op scouting te bewonderen). Als avond eten gingen we
lekker barbecueën! Het was heel lekker en heel
gezellig. Met z‟n allen lekker afwassen en daarna heel
stoer onze kijk-ik-kan-zelf-een-kampvuur-maken
kunsten showen. (helaas was dat niet nodig toen Ringo
met een aanmaakblokje aan kwam zetten). Nadat we
een mooie wensballon de lucht in lieten, gingen we
lekker slapen!
DAG 11: Rond 8 uur werden we wakker gemaakt en
Dyonne was als eerst de tent uit. Die had haar spullen
in 10 seconden opgeruimd! De rest werd eerst nog
rustig wakker en ging daarna pas aankleden en de tent
opvouwen. Toen het busje weer merendeels ingeruimd was, gingen we lekker buiten in het
zonnetje ontbijten. Ringo en Sjonnie waren al naar hun werk dus mocht Edwin het huis afsluiten.
Helemaal volgeladen en met 2 paar billen voor het raam van de bus, begon onze terugreis vanuit
België. Om 3 uur kwamen we weer aan bij het
troephuis. Iedereen was blij zijn
papa/mama/vriend/vriendin/broer/zus weer te zien.
Super snel en met veel teamwork hebben we de
aanhanger en bus uitgeladen. Die moesten namelijk om
4 uur weer terug bij de verhuur gebracht worden. De
binnen en buitenkant werden gewassen en alle
snoeppapiertje zijn eruit gevist. Goed op tijd heeft
Stefan de bus teruggereden. ‟s Avonds hadden we met
z‟n alle afgesproken om nog even na te feesten op
zomerterras en dat was heel gezellig en een prima afsluiting van kamp!
Namens de Explorers, Maartje
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Jan van Hoof stam
Het was een bijzonder mooie septemberdag, zaterdag de 18 e, en zoals je elders in het Groene
Blad hebt kunnen lezen was dit de dag van de Maasdelta Sensation. Maar daar hielden we het
niet bij; wij van de Jan-van-Hoof-stam vonden dit ook een perfecte gelegenheid om een BBQ te
organiseren voor de groep. Zo gezegd zo gedaan; We hielden die dag dus een BBQ ter ere van
het nieuwe stam- en scoutingjaar en alle leiding,
boomstam, Redekestam en overvliegende explorers waren
welkom. De BBQ werd gehouden op het grasveld bij
scouting Tono. Tim Liekens en ik hadden van tevoren de
Bas van der Heijden leeggeroofd van voedsel voor op de
BBQ en het nodige drinken. Met twee volle winkelwagens
gingen we op weg naar boerderij Landvreugd en het feest
kon beginnen (wist je trouwens dat de winkelwagentjes van de Bas pal voor de poort van de Tonogroep blokkeren?).
Maartje had een mooie partytent geregeld (mocht het nog gaan regenen, wat
gelukkig niet bleek) en met z‟n allen zaten we gezellig aan tafel. Tim maakte
een mooi vuurtje van hout (kolen waren uitverkocht) en op echt natuurvuur
gingen we BBQen. Mathieu nam de taak op zich om het vlees te draaien en kon
dat zeer goed. Terwijl Maartje de avond vastlegde op camera genoot
iedereen van de nodige delicatessen die er voorbij kwamen en ook bijzonder
ook van het snelweggeruis op de achtergrond. De port scheen het ook erg
goed te doen bij Maaike en Eric, en dan doel ik vooral op Eric wat later op de
avond ;)
Na heerlijk te hebben gegeten hebben we alle meuk in no-time
opgeruimd en gingen we richting de lange haven om na te
borrelen. Voor de mensen die zich geroepen voelden was er ook
nog de gelegenheid om op de snelweg te liggen. Maar alleen
Maartje had daar dacht ik zin in (correct me if i‟m wrong).
Bij de haven aangekomen hebben we ons ook nog kostelijk vermaakt. De
beide Martijns deden zich te goed aan een lekker biertje en de rest plofte
neer op de bank. Er was ook nog een wedstrijd met hoeveel mensen er
tegelijkertijd op een tweepersoonsbankje gezeten kon worden en dat
bleken er meer dan twee te zijn. Bas lag inmiddels lekker te slapen en
Sebastiaan en Daniel van de Tono voelden zich meer thuis dan ooit. Aan het
eind van de avond brachten we iedereen thuis en gingen we lekker slapen.
Het was zeer geslaagd en iedereen bedankt voor de hulp! Wij zien het
nieuwe jaar met de nieuwe Stamleden en de Redekestam graag tegemoed!
Namens de Jan-van-Hoofstam,:Yorick de Vries.
P.S. Geïnteresseerden in de activiteten en baravonden die de JvH-stam organiseert? Stuur dan
een mailtje naar janvanhoofstam@gmail.com en krijg mails over onze activiteiten en wanneer de
baravonden zijn!
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Wist-u-dat…
Florentina geen macaroni lust,
maar wel andere pasta‟s.
Masha, Manuela en Judith in één tent
samen 15 paar (!!!!) schoenen hadden.

Jasper ‟s nachts ging
plassen en in zijn slippers
wilde stappen. Hij kwam
niet vooruit, omdat hij
vergeten was dat zijn
nieuwe slippers nog aan
elkaar zaten.
Maja twee bikinitopjes bij
zich had in het zwembad ipv
één topje en één broekje.
Gelukkig stond haar bjorn
borg onderbroek goed bij
haar topje.
We aan het eind van de
vakantie met een aantal
ouders in twee uur tijd
het hele gebouw hebben
schoongemaakt?
En we de ouders die
geholpen hebben hier
heel hartelijk voor
willen bedanken!

Jelle naar de
leidingtent
slaapwandelde en om
Martijn riep. Martijn
H vroeg wat er aan
de hand is. Jelle:”Ben
ik vergeten…”

Yorick op de fiets een
noodstop maakte en daarbij
één van zijn remmen kapot
remde. Daarna reed hij drie
keer naast de weg (off
road). De eerste keer reed
hij een greppel in en de
tweede keer reed hij in de
struiken. De derde keer
reed hij “gewoon” van het
fietspad.

Martijn A rende weg voor
Mathieu en Eric, omdat
Mathieu mega smerig was en
Martijn wilde bevuilen. Tijdens
het wegrennen probeerde
Martijn over het
waslijndraadje te springen,
maar hij bleef hangen met zijn
voet en maakte een smak tegen
de grond. De afdruk in zijn knie
was ook bijzonder goed
zichtbaar.

Yorick tijdens het sprookjesgeluidenspel in een boom klom, maar
er op eigen kracht niet meer uit kon. Julie moest hem helpen.

Er stamleden en leidingleden zijn, die
het enorm spannend vinden om op de
snelweg te gaan liggen en een foto
daarvan te laten maken? Dit vond
uiteraard plaats op de snelweg die ze
hadden afgesloten voor
werkzaamheden. Wat een lef!

Jelle het handig vindt om de Cosmo & de girlz te lezen, “want dan

begrijp je die meiden wat beter.”
Julia en Britt twee nieuwe
padvindsters zijn? Het zijn
erg gezellige meiden!

Julie met een zak brood
rondliep, waarvan de zak
nog open stond…. Een
groot deel van het
brood lag daarna in het
zand.

De maasdelta sensation
enorm veel aandacht
heeft getrokken in de
kranten? Ook op internet
zijn verschillende leuke
filmpjes te vinden. Kijk
eens op:
http://www.youtube.com/
watch?v=i8g0Aa88Oxo

Yorick op zomerkamp eerder wakker was dan Marcel? Hij zei het
volgende: “Marcel, wakker worden. Ik ben eerder wakker dan jij en

dat kan niet!”
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