CLUBBLAD SCOUTING
CHRISTIAAN DE WET

[Kampeditie]

De kampverhalen van 2020
Lustrumtekens:
Voor elke 5 jaar lidmaatschap!

CONTACT
info@scoutingouderkerk.nl

SPELTAKKEN:
bevers@scoutingouderkerk.nl
mowglihorde@scoutingouderkerk.nl
shantihorde@scoutingouderkerk.nl
simbahorde@scoutingouderkerk.nl
padvindsters@scoutingouderkerk.nl
verkenners@scoutingouderkerk.nl
explos@scoutingouderkerk.nl
stam@scoutingouderkerk.nl
geerestam@scoutingouderkerk.nl

Voor het bestellen van scoutingblauwe
kleding:
kleding@scoutingouderkerk.nl

Om onze contributie zo laag mogelijk te

MIS NOOIT MEER EEN MAIL VAN CDW

houden zijn wij dankbaar voor alle hulp van

Wil je er zeker van zijn dat je altijd de mail van onze vereniging ontvangt?

onze ouders en andere vrijwilligers. Via on-

Voeg dan de mailadressen info@scoutingouderkerk.nl en het mailadres van

derstaande mailadressen kunt u zich ook

de betreffende speltak(ken) waar je kinderen lid zijn toe als vertrouwde

opgeven als oud papier of schoonmaak

afzender in je mailprogramma.

vrijwilliger! Het gaat om ongeveer 2x per
jaar 2 uurtjes helpen. Een kleine moeite,

Daarnaast raden we aan om in SOL (het administratiesysteem van Scou-

met een groot plezier voor de hele scouting!

ting Nederland) voor het jeugdlid en beide ouders/verzorgers verschillende
mailadressen op te geven.

schoonmaak@scoutingouderkerk.nl
oudpapier@scoutingouderkerk.nl

We zijn ook online te vinden:
scoutingouderkerk.nl

Mochten er vragen zijn rondom deze
wetwijzer of opmerkingen of ideeën voor

facebook.com/scoutingouderkerk

een volgende:
communicatie@scoutingouderkerk.nl

@scoutingouderkerk
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VOORWOORD

SCOUTINGVIRUS
Afgelopen september zijn tijdens de overvliegopkomst, aan iedereen die langer dan 5 jaar lid is van de
scouting, lustrumtekens uitgedeeld. Hiermee willen we onze waardering uitspreken aan iedereen die
al lange tijd plezier beleefd binnen onze scoutinggroep. Veel jeugdleden kregen een badge met 5 jaar,
anderen met 10 jaar, enzovoorts en sommigen zelfs voor meer dan 30 jaar lid zijn. We zijn allemaal besmet
met een heel hardnekkig virus, het scoutingvirus. Bij mij stroomt dat al sinds mijn achtste jaar door mijn
bloed, maar het virus is al ouder en ik heb er eigenlijk nooit een viroloog op tv over horen spreken.
Ik bladerde door de map met oude krantenknipsels en las een

bubbel, heeft elke speltak, ondanks dat het weertechnisch niet

interview ter ere van ons 50-jarig bestaan in 1996: “De padvinderij

de mooiste zomerweek was, er uitvoerig van genoten. Helaas

ging in de IJsselgemeente een eigen leven leidden, en veroorzaakte

konden de Stam en Geerestam niet op kamp, maar we hopen

een virus wat moeilijk te bestrijden is,” aldus Cor Rook, lid van het

dat ze dit in de toekomst dubbel en dwars kunnen inhalen.

eerste uur. Ad Burger, destijds voorzitter, vulde aan dat je het
scoutingvirus zelf nooit meer echt kwijt raakt.

Inmiddels zijn de opkomsten met de noodzakelijke maatregelen
weer volop bezig, beginnen we als leiding en bestuur ook het

In al die scouting jaren zijn er, volgens wat oude artikelen, ook wat

on-line vergaderen te leren en maken we ons op voor ons

andere virussen geweest. Zo kwam het loopvirus elk jaar terug,

jubileumjaar. Volgend jaar bestaat onze groep 75 jaar en in een

want elk jaar gingen (en gaan we hopelijk binnenkort weer) met de

jubileumjaar gaan we altijd met de gehele groep gezamenlijk op

hele groep naar de Duinenmars. In die diezelfde knipselmap werd

kamp. De voorbereidingen hiervoor gaan wel door, maar we

ook geschreven over een ander jaarlijks terugkerend virus waar

zullen tegen die tijd zien hoe gezamenlijk het kan zijn.

geen Ouderkerker immuun voor was, de braderitus. De scouting
stond er altijd met een schiettent en dit is later uitgebouwd naar

Tijd om maar even terug te blikken op de belevenissen van deze

de inmiddels bekende traditie Blokrock.

zomer. Pak een lekker groot glas frisdrank met veel bubbels er in,
ga op afstand van iedereen zitten en geniet van elk verhaal uit al

Helaas door dat andere virus was er dit voorjaar geen Duinenmars,

die kampbubbels.

geen Blokrock en de opkomsten werden een tijdje “stay-at-home”
activiteiten. Gelukkig konden en mochten we uiteindelijk wel

Namens het verenigingsbestuur,

op zomerkamp. Met aanpassingen, een hoop desinfectie, op

Arjen Mulder (secretaris)

anderhalve meter afstand van elkaar en iedereen in de eigen

LUSTRUMTEKENS EN JUBILARISSEN
Dit scouting jaar bestaat onze scouting-

We hebben al veel tekens uit mogen

groep 75 jaar. Als aftrap op dit bijzondere

delen. Misschien ben jij de volgende ronde

jaar zijn we tijdens het jaarlijkse overvlie-

ook wel aan de beurt!?

gen in september gestart met het uitdelen van lustrumtekens.

Naast het uitdelen van de lustrumtekens
mochten we ook 3 leden van ons team in

Elk jeugdlid en leiding die al 5, 10, 15, 20, 25

het zonnetje zetten.

jaar of zelfs langer aan onze club en dus

Hans, Marcel en Boudewijn zijn al 25 jaar

ook aan Scouting Nederland verbonden is,

(of meer) aan onze groep verbonden en

krijgt het daarbij behorende lustrumteken in

kregen een speciale jubileumdas, een bos

We willen op deze manier een ieder, groot

de vorm van een badge voor op je uniform,

bloemen en een leuk aandenken aan onze

en klein, bedanken van zijn of haar scou-

of een pin voor op je blauwe trui. Vanaf het

groep uitgereikt.

tieve inzet.

moment van inschrijving tellen de jaren.
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BEVERS
Ermelo, 22 t/m 25 augustus
Zo begon ons avontuur: d.m.v flessenpost waren de bevers
uitgenodigd voor het kamp.

Augustus 2020,

strand….
arte Valk zijn ge
Zw
de
n
va
n
te
Wij pira
s helpen?
Komen jullie on

Zaterdag 22 augustus….
De hoofdpiraten zaten met smart te wachten of er echt hulp kwam, een voor
een kwamen de bevers aan. Nadat ze de zee met de haaien door middel van
een loopplank hadden overwonnen kon het avontuur beginnen.
Wat waren we blij met zoveel hulp. Nadat de spullen uitgepakt waren en iedereen
een slaapplekje had gevonden, sprong iedereen in zijn piratenkleding en zijn we
heerlijk gaan eten: broodjes knakworst in de vorm van een boot. Met goedgevulde buikjes zijn we een kijkje gaan nemen bij de boot. Wat was dat? De bemanning wist te vertellen dat ze op zoek waren naar de schat maar dat alleen Paco
de papagaai wist waar die lag. Maar die kon niet meer praten en had van de
schrik de kaart verscheurd, aan de bevers de taak om hierbij te helpen.
Tijdens een wandelingetje door de omgeving verslikte Paco zich en tot ieders
verbazing spuugde hij een stukje kaart uit. Dit was het begin van een spannende reis.
Inmiddels was het tijd voor een goede stevige maaltijd, broodjes hamburger.
Nog even gespeeld en moe en voldaan naar bed. Wie weet wat de dag morgen
weer brengt.
Zondag waren we erg vroeg wakker, tijd voor actie. We zijn de dag begonnen
met een verhaal uit de bijbel en hebben we geknutseld en een echte schatkaart gemaakt. Paco kwam af en toe eens kijken maar echt veel kregen de
bevers er niet uit, of toch wel. Wat een onrust ineens, we moesten mee naar
de slaapzaal. Na goed zoeken en met hulp van alle bevers vonden we bovenin
de zaal weer een stukje. Yeah.
In de middag speelden we een handelsspel. Dat was best lastig maar wat
waren ze fanatiek. Nadat we gegeten hadden, (heerlijke vissticks, worteltjes en
doperwtjes. Echte piratenkost!) Hebben we nog gauw het kampvuur aangestoken. Lekker een marshmellow geroosterd.
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Paco was er ook bij en die was ineens

In de middag zijn we een rondje door

Gelukkig was dit avontuur ook weer

erg onrustig, dat was een goed

het bos gaan lopen met Paco, op

goed afgelopen, we hebben de avond

teken wisten we inmiddels, want dan

zoek naar misschien wel een stukje

en het kamp gezellig afgesloten bij

herinnerde hij zich wat… Het werd

schatkaart.

het kampvuur met optredens van de

nu wel erg spannend. Weer een

leiding, hoe we dat deden snappen

stukje gevonden! De kaart was bijna

Het was alweer tijd om te gaan eten,

ze nu nog niet… Vraag het maar eens

compleet. Gauw naar bed, morgen

patat! Paco was ook wakker geworden

na. De meiden en de jongens gaven

weer een dag.

en hij was onrustig, was niet normaal!

nog een spetterend dansoptreden

Hij vloog dwars over de tafel de kook-

en toen was het de hoogste tijd om

Deze morgen waren de bevers niet

staf aan! Maar wat bleek: die had al

te gaan slapen.

zo vroeg uit de veren, nadat iedereen

die tijd het stukje in haar schort zitten.

zover was zijn we eens gaan kijken of

Wat hebben we met elkaar genoten

de hulppiraten wel zo sterk en slim

De Kaart was compleet, daar waren

van dit kamp ondanks alle maatre-

waren als ze zeggen, met o.a. kata-

de bevers gauw achter. We zijn gauw

gelen.

pult schieten, bal werpen, kennis

de schat gaan zoeken, wat was dat

testen en ‘wie is de sterkste’ hebben

spannend. Een hele grote schatkist

We willen iedereen die hieraan mee

ze allemaal de proef doorstaan.

met heel veel goud en lekkers voor

heeft geholpen ontzettend bedanken!

ons allemaal!
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MOWGLIHORDE
Bennekom, 24 t/m 29 augustus
Maandag

Dinsdag

Het begin van ons kamp!

Tijdens het vlaghijsen halverwege de ochtend kwam de

Nadat s ’ochtends alle mowgli’s aankwamen en alle

detective ons vertellen dat het schilderij 'De Mowgli' was

bedden waren neergelegd, zijn we ons kamp begonnen

gestolen. Daarna op de fiets een lange fietstocht van

met een potje Levend Stratego. 's Middags trok iedereen

20km. Tijdens de fietstocht kregen we opdrachten, bijv.

zijn detective kostuum aan, hebben we de groepsfoto

een envelop in een stuk heide zoeken met 1 iemand op een

gemaakt en hebben we de vlag gehesen. Na alle foto’s

toren die aanwijzingen geeft aan de rest. In de envelop

heeft iedereen een schilderij gemaakt van een jungle dier

zat weer een aanwijzing naar de dader van het gestolen

zodat we die konden ophangen in ons kunstatelier.

schilderij. Na het avondeten ging de jongste groep lasergamen en de oudste groep weerwolven. ’s Nachts werden

De jongens die dit kamp voor het eerst meegingen werden

de oudste kinderen gedropt, de ene groep vond het span-

na het avondeten gedoopt, dat houdt in: eerst een hapje

nend en de andere vond het heel leuk.

en een drankje (heel vies), onder een bank door kruipen
en vervolgens met de hangmat vervoerd worden naar
de verffabriek, hier werden ze onder geverfd. Nadat er
genoeg verf was gebruikt gleden ze van een zelf gefabriceerde glijbaan af die onder de groene zeep en water zat
en sloten daarna het spektakel af met een waterkanon.
Terwijl de jongste groep lekker kon douchen gingen de
oudsten laser gamen, wat een groot succes was!
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Woensdag
s’ Ochtends begonnen we met een postenspel, bij elke
post was er weer wat anders te doen.
Handafdruk zetten in het zand voor een gipsafdruk, het
voorwerp raden in de voelbox, een alibi verzinnen en een
diefstal controleren.
s’ Middags konden de jongens lekker vrij spelen en ’s
avonds na het eten hebben we weer een potje levend
stratego gedaan.

Donderdag
We begonnen onze dag actief met vijfkamp: boogschieten,
buks schieten, survival parcours, kubb en hout zagen. Bij
het survival parcours moest je over banken en onder
banken door, zaklopen, over boomstammetjes springen,
over een slack-lijn en met steentjes door de kampvuurkuil
rennen en als laatst op een touw klimmen.

Vrijdag
In de middag hebben we een wandeltocht gedaan. Hierbij

De laatste dag was het aan ons de taak om de dief te

moesten de detectives met de GPS naar verschillende

ontmaskeren en na een heel verhoor kwam we erachter

punten lopen. Hierdoor hebben de detectives het gestolen

dat het Bart (Bill Ball) was.

schilderij gevonden. We moeten er nu alleen nog achter

Na het verhoor gingen we ons toneelstukje voorbereiden

komen wie het gestolen heeft.

voor de bonte avond.

Voor het avondeten zijn we begonnen met de voorberei-

Nog een laatste potje weerwolven voor het avondeten en

dingen van de doping voor de nieuwe leiding: Joeri, Bart,

na het avondeten het kamp afgesloten met het leukste

Nienke en Larissa. Na het eten begonnen we met het

van kamp, namelijk de bonte avond!

dopen. Ondanks dat het regende, was het een geslaagde
doping. Geel had verven, grijs had het waterkanon, rood had
een glijbaan/buikschuifbaan, groen had een ballenbak en
een schommel en blauw had een hapje en een drankje. Op
het laatst was Larissa er klaar mee en toen trok ze Niels Hm
en Boris in de modder. Dit was de doping van leiding 2020.
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SHANTIHORDE
Ede, 24 t/m 29 augustus
Dit jaar was alles anders dan anders
en hoewel de leiding nog even in
spanning heeft gezeten, waren we
heel blij dat het kamp uiteindelijk
toch doorging!
Maar liefst 18 Shanti’s kwamen
maandag 24 augustus naar ons
fijne clubhuis in het Edese Bos. Ons
kampthema dit jaar was Het Wilde
Westen en daar brachten wij dan
ook uitgebreid onze middag door.
Als echte Cowgirls in de lering,
schoten onze meiden met pijl en
boog en een buks. Ook oefenden
ze met lassowerpen, om uiteindelijk
hun welverdiende hulpsheriff-ster te
ontvangen.
Dinsdag hebben we lekker een fris
rondje op de fiets gedaan. Helaas zat
het weer een beetje tegen, maar dat
mocht de pret niet drukken. Alleen
maakte de regen het navigeren
niet makkelijker, doordat de routebeschrijving ook nat was geworden.
Maar gelukkig heeft de leiding een
heel goed gevoel voor richting, waardoor we toch weer op het clubhuis
belandden.
Woensdag was het tijd om te kokkerellen in de Dutch ovens. Zo maakten
onze meiden een tostitaart en appel
crumble en hadden we ook nog
spareribs! Dit was een prima activiteit voor deze dag, aangezien er
over Ede een storm raasde.
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Donderdag

waren

onze

jongere

meiden al vroeg op pad; het uitje
stond op deze dag gepland. Verdeeld
in drie groepjes van zes, gingen onze
meiden proberen om de wolf te
redden, tijdens een escape room.
De verdeling kwam goed uit, want
onze oudste zes meiden konden wel
een uurtje extra slaap gebruiken. Zij
hadden namelijk de avond ervoor
het donker getrotseerd tijdens de
dropping.
Toen brak de vrijdag aan, de laatste
volledige kampdag. We deden die
dag vooral spelletjes en door het
mooie weer konden we lekker veel
buitenspelen.

Daarna

was

het

natuurlijk tijd voor de bonte avond,
maar niet voor we lekker patatjes
hadden gegeten. De bonte avond
werd natuurlijk afgesloten met een
knaller van een disco!
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SIMBAHORDE
Putten, 22 t/m 25 augustus
Zaterdag 22 augustus

gebracht. Tijd voor een stevige lunch.

Zondag 23 augustus

Vandaag is dan eindelijk de dag aange-

Na de lunch is het tijd voor de tradi-

's Ochtends zijn we vroeg op, na het

broken waar alle welpen op zaten te

tionele doping. Zes welpen en één

gebruikelijke ochtendritueel beginnen

wachten. De eerste dag van zomer-

leiding zijn dit jaar voor het eerst op

we de dag met een kerkdienst op

kamp 2020. Als echte goudzoekers

kamp. Geblinddoekt leggen ze een

het clubhuis. Hierna wordt het thema

gaan 16 welpen hun geluk beproeven

parcours af met als afsluiting een

verder uitgelegd. Gedurende het

in hun zoektocht naar goud.

'lekker' hapje en drankje. Voor het

kamp verdienen de welpen met

avondeten is er nog even tijd om vrij

hun nest munten. Van deze munten

Om te voorkomen dat ons gevonden

te spelen. Dat is dit jaar extra leuk

kunnen ze bij de bank een goud-

goud straks snel gestolen wordt gaan

want er is avonturenbaan inclusief

mijn kopen. Om ook goud uit de mijn

we eerst een smokkelspel spelen.

zipline meegenomen! Na het eten

te krijgen hebben ze mankracht en

Al rennend door de bossen wordt

doen we nog een avondspel.

gereedschap nodig, ook dit is te koop

er veel goud veilig naar de overkant

bij de bank. Om nog sneller, en dus
meer, goud uit de mijn te krijgen kan
er ook nog dynamiet, stuthout en een
mijnkarretje worden gekocht.
Na deze uitleg wordt het eerste geld
al uitgegeven waardoor de mijnen al
volop aan het produceren zijn.
In de middag maken we verder kennis
met het wilde westen. We gaan echt
goud zoeken, we leren met pijl en
boog te schieten, in een geheime taal
te communiceren en onder primitieve
omstandigheden vuur te maken. Na
een middag hard werken zijn er veel
muntjes verdiend dus er kan weer
volop gekocht worden.
Na het avondspel sluiten we de dag
af bij het kampvuur. In de slaapzaal
aangekomen wacht de welpen een
'verrassing'. In plaats van tandenborstel op te zoeken mogen ze zich
klaarmaken voor de dropping. In het
donkere bos weet elk nest, samen
met een leiding, foutloos de route
naar het clubhuis te vinden. Bij
aankomst gaan we weer even bij het
kampvuur zitten, drinken we nog wat
voordat we echt naar bed gaan.
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Maandag 24 augustus

streeks terug naar het clubhuis te

Vanochtend zijn we wat later opge-

lopen. Op het clubhuis is de bank weer

staan. Na het ontbijt hebben we een

open waardoor er weer flink gekocht

rustig ochtendje. We gaan kaarten

kan worden. Ook nu zijn alle prijzen

schrijven, een spelletje spelen en tus-

weer veranderd, dus ook nu moet er

sendoor kunnen we onze verdiende

weer goed nagedacht worden wat

muntjes bij de bank uitgeven. Wat

je koopt. Voor de bank vindt er een

blijkt? Alles heeft een andere prijs

levendige handel plaats want dit is de

gekregen. Dat wordt dus slim inkopen.

laatste keer dat er wat gekocht kan

Tussen de middag eten we tosti's

worden. En het nest wat aan het eind

bereidt op het kampvuur. Na dit rus-

het meeste goud heeft wint dit kamp!

tige ochtendje én stevige lunch doen
we in de middag een aantal bos-

Eind van de middag gaan we onze

spellen en bereiden we ons voor op

tassen

de bonte avond. Hoewel we nog een

heeft de kookstaf besloten na vele

volle dag te gaan hebben, sluiten we

jaren inzet te stoppen. Omdat dit

de dag af met de bonte avond.

hun laatste kamp is trakteren ze op

verder

inpakken.

Helaas

patat met een snack. Ook langs deze

Dinsdag 25 augustus

weg willen we Hanneke en Miranda

Helaas, de laatste dag van dit (korte)

bedanken voor de jarenlange inzet en

kamp is al aangebroken. Na het ontbijt

heerlijke maaltijden!

krijgen de welpen te horen dat ze met
hun nest een tochtje gaan lopen. Door

Na het eten wordt bekend gemaakt

de bossen is een leuke tocht van zo'n

dat het oranje nest (Hannah, Patrick,

6 kilometer uitgezet afgewisseld met

Sifra en Daan) het meeste goud uit

wat vragen en opdrachten. Alle welpen

hun mijnen hebben gehaald en dit

zijn in 1x goed gelopen en hebben het

kamp dus hebben gewonnen. Om

speelbos weten te vinden. Helaas

20:00 worden alle welpen opgehaald

besluiten we vanwege de regen het

en een half uur later vertrekt ook de

speelbos niet in te gaan maar recht-

leiding en kookstaf.

Roze nest

Rode nest

Noah

Suza

Mette

Noa

Nienke

Luuk

Roan

Jesse

Oranje nest

Blauwe nest

Hannah

Jorja

Patrick

Quinten

Sifra

Marjolein

Daan

Maelief

Leiding

Kookstaf

Cees-Jan

Hanneke

Hagen

Miranda

Leonie
Boudewijn
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PADVINDSTERS
Ede, 24 t/m 28 augustus
Op maandagavond zijn de Padvind-

HIKEALARM!

te maken. Hierna zijn de Padvind-

sters naar het kampterrein in Ede

Woensdagmorgen zijn de Padvind-

sters doorgefietst naar het Jachthuis

gekomen. Hier hebben zij eerst de

sters vroeg opgestaan om de hike te

Sint Hubertus waar zij het jachtslot

tenten opgezet. Terwijl de jongere

gaan lopen. Het weer was vandaag

hebben nagetekend. In Hoenderloo

Padvindsters genoten van het kamp-

niet helemaal top maar met regen-

namen de Padvindsters de bus terug

vuur zijn de oudste Padvindsters

jassen op zak mocht dat de pret niet

richting Ede. Onderweg terug naar het

gedropt bij een landgoed in de buurt.

drukken. De Padvindsters zijn per

kampterrein zijn er loopgraven uit de

ronde gedropt waarna hun tocht rich-

Eerste Wereldoorlog en het huis uit de

Na de dropping van de oudste Padvind-

ting Nationaal park de Hoge Veluwe

legende van de escape room bezocht.

sters gisterenavond begon dinsdag vrij

begon. Eenmaal op de Veluwe zijn de

relaxed. Na lekker uitslapen volgde een

Padvindsters op de bekende witte

In de avond volgde een wel heel

korte warming-up en een lekker ontbijt.

fietsen naar het standbeeld van

speciaal avondspel: Lasergamen in een

In de ochtend hebben de Padvind-

Christiaan de Wet (Dé man waar

donker bos! (Het lasergamen eindigde

sters Levend Stratego gespeeld in

onze vereniging naar vernoemd is)

iets eerder dan gepland omdat we

drie verschillende teams. In de middag

gefietst. Hier hebben wij allemaal

werden opgeschrikt door een schreeu-

hebben we een escape room rondom

verschillende groepsfoto's gemaakt

wend zwijn, vogel, vos, Bigfoot? Jeroen

de legende van de bloedsteen van

en de leiding is er eindelijk in geslaagd

en Nathan zijn nog op onderzoek uitge-

Kernhem (het landgoed van de drop-

om een groepsfoto met het hele team

weest, maar het mysterie blijft...)

ping) gespeeld. Iedere ronde is binnen
het uur ontsnapt! Chapeau! Onze
kampgangers zijn deze avond vroeg
naar bed gegaan want wat de Padvindsters nog niet weten is dat morgen de
hike op het programma staat!
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Donderdag

werden

we

gelukkig

wakker zonder druppels op het tentdoek! Er is rustig ontbeten en daarna
is er besloten de tenten alvast op te
ruimen. Grootse paniek, want waar
zouden de padvindsters vannacht
dan toch gaan slapen? Leiding to
the rescue, voor iedereen was voor
de laatste nacht een heuse tent
met stapelbedden geregeld! Na het
opruimen een rustmoment waarin
de padvindsters heerlijk hun eigen
ding hebben gedaan en lekker vuur
hebben gestookt. Na het avondeten is er lekker warm gedoucht
en hebben enkelen met de leiding
30 seconds gespeeld. We hebben
slimme padvindsters zeg! In de avond
was het tijd voor een ander traditioneel onderdeel van PaZoKa: De dropping van de nieuwe padvindsters. Dat
was een beetje eng, maar het is helemaal goed gekomen!

Vrijdag

was

helaas

alweer

de

laatste dag van het zomerkamp. De
Padvindsters hebben vanmorgen de
keukens opgeruimd op het terrein en
met elkaar de bus ingeladen. In de
middag hebben de Padvindsters een
vijfkamp gespeeld die beslissend was
voor de kampcompetitie! Het was tot
het laatste moment spannend! Met
99 punten was het team van Nina,
Eva, Marissa, Lara, Wies en Emma
de winnaar van PaZoKa 2020! Van
harte gefeliciteerd dames! De prijs
was een fancy fleecedekentje en een
mini-ventilator.
Vanavond hebben de Padvindsters
als afsluitend maal heerlijk patat
gegeten. Waarna alle ouders de kids
weer hebben opgehaald.
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VERKENNERS
Arnhem, 24 t/m 28 augustus

Gelukkig konden we in deze vreemde en onzekere tijd

Dinsdagochtend kon er lekker uitgeslapen worden en was

toch gewoon op zomerkamp. We zijn op kamp geweest in

er een heerlijke brunch met tosti’s. Tussen de regenbuien

Arnhem. Met 22 verkenners en 6 man leiding hadden we

door zijn er lekker een aantal spellen gespeeld. Ineens

een geweldige week!

werden we nog verrast door militairen die al schietend
hun oefening langs ons kampterrein kwamen houden,

Na aankomst op de maandagmorgen bleek de leiding in

erg stoer om van dicht bij te kunnen zien! Er werd lekkere

het weekend al een grote gezamenlijke keuken gebouwd te

kapsalon gemaakt als krachtvoer voor de avond. ‘s Avonds

hebben. Het kampterrein werd verkend en de patrouilles

zijn de jongens die voor het eerst mee waren op kamp

zochten hun eigen plek uit. Hier werden de tenten opgezet

gedoopt. Daarna was het vroeg bedtijd om wat slaap in te

en een relax hoekje gepionierd om hier af en toe lekker te

halen van het korte nachtje er voor...

kunnen relaxen. De jongens hadden voor het diner heerlijke
macaroni gemaakt en daarna kon er nog leuk sluipiesluip

Het was een rumoerige nacht met storm Francis die ook

gespeeld worden. ‘s Nachts kwam helaas de leiding de

over ons heen kwam. Gelukkig bleef het bij een paar natte

tenten binnen om iedereen te wekken voor de dropping.

slaapzakken als ergste schade. Iedereen werd vroeg gewekt

De laatste patrouilles waren om 5 uur ‘s ochtends binnen,

want vandaag was het tijd voor de hike. Vanwege de covid-19

een goed begin van de week!

maatregelen was er dit jaar een gezamenlijke hike. Via een
mooi heide- en bosrijk gebied werden een paar posten afgelopen en leuke opdrachten voltooid. De leiding moest helaas
de oorspronkelijke route aanpassen nadat twee patrouilles
hadden besloten hun eigen hike te gaan lopen... Bij terugkomst op het kampterrein werden de wandelaars verrast
met friet en snacks, gebakken door de leiding.
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Woensdagavond werd door een verkenner een vreemde gascilinder gevonden vlakbij het kampterrein. Hier bleek
gevaarlijk gas in gezeten te hebben. Helaas had de verkenner de cilinder al geopend dus had de leiding voor de zekerheid de huisarts gebeld. ‘s Nachts de jongen een paar keer wakker maken en vragen hoe het ging zou genoeg moeten
zijn volgens de dokter.
Tijdens het opruimen donderdagmorgen werd er nog een vreemde koffer gevonden. Hier bleken aanwijzingen in te
zitten voor locaties waar de lunch gedropt zou worden. In de namiddag hoorden we een mega knal van de heide komen.
We zijn er met z’n allen heen gerend en vonden bij de granaatbaan vreemd uitziende koffers... Spannend!! Na een paar
bewijsfoto’s gemaakt te hebben werd besloten de koffers open te maken. Wat bleek, er zaten laserguns in, het avondprogramma was bekend!

Helaas kwam de vrijdag al veel te snel
in zicht en was de laatste dag alweer
aangebroken. Er werd ‘s ochtends
eerst even hard gewerkt, de chillhoekjes werden afgebroken en de
tenten alvast leeg geruimd, waarna er
ontbeten kon worden. Na het ontbijt
hielp iedereen mee de gezamenlijke
keuken af te breken en de tenten in
te pakken. Met z’n allen zo gebeurd.
Als verrassing werden er een aantal
bubbelballen afgedropd en konden
we met elkaar ‘s middags helemaal
los met de ballen. ‘De kampbubbel
van 2020’.
Het kamp werd daarna afgesloten
met een goede barbecue en de
sterke verhalen werden nog even
verteld.
Jongens, allemaal bedankt voor het
mooie kamp, het was grandioos!
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EXPLO'S
's-Gravenzande, 21 t/m 23 augustus

Ook voor de explo's was het zomer-

werden ter plekke de tentjes opgezet.

kamp dit jaar anders dan anders.

Nadat iedereen bij was gekomen van

Geen uren in een busje naar een

het NK Tegenwindfietsen was het al tijd

kamplocatie ergens in het buiten-

voor de avondmaaltijd, uiteraard wel

land, maar op de fiets naar 's-Gra-

klaargemaakt op de brandertjes die

venzande voor een minikamp dat van

normaal gesproken na elke maaltijd

vrijdagochtend tot maandagmiddag

weer in de rugzakken verdwijnen.

duurde.

Het terrein was bijna helemaal leeg
vanwege de Coronamaatregelen, dus
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Op vrijdagochtend vertrokken we na

's avonds konden we meteen gebruik

het inladen van de bus van Oskar op de

maken van de grote kampvuurkuil

fiets richting Labelterrein Staelduin. Na

en hadden we alle ruimte voor een

een fietstocht van drie en een half uur

avondspel.

Zaterdag was het na het ontbijt meteen

Omdat we nog niet genoeg bewogen

laatste ochtend van het kamp natuur-

weer tijd om op de fiets te stappen.

hadden

wat

lijk wel een klein beetje spijt, want na

Een half uur en een flinke regenbui

sport- en spelactiviteiten op het

het opruimen van de spullen stond

later kwamen we aan op het strand

programma. Na diverse potjes slagbal

er nog een fietstocht naar Ouderkerk

van Hoek van Holland. Nadat iedereen

en volleybal hebben we overheerlijke

op het programma. Desondanks ging

een wetsuit had aangetrokken en we

pizza's gemaakt in de geïmproviseerde

deze fietstocht een stuk sneller dan op

wat uitleg hadden gekregen, was het

pizzaoven. Ook deze dag werd afge-

de heenweg, en de pitstop bij McDo-

tijd om allemaal een surfplank naar

sloten in de schuilhut bij een haardvuur

nald's maakte een hoop goed.

het water te slepen om onze surfkun-

met een hele reeks potjes Weerwolven

sten te laten zien. Ondanks de regen

van Wakkerdam. En omdat het toch

We kijken ondanks de korte duur terug

en de wind ging dat ons nog best goed

de laatste avond van het kamp was

op een zeer gezellig en erg geslaagd

af! Bijkomend voordeel was dat je in

eindigde het laatste potje in de vroege

kamp. Explo's bedankt!

de zee toch al nat werd, dus die regen

uurtjes. Hiervan hadden we op de

stonden

er

zondag

maakte helemaal niks uit.
Bij terugkomst op het kampterrein
hebben we voorbereidingen getroffen
voor

de

barbecue

die

natuurlijk

ook niet in het programma mocht
ontbreken. Toen de afwas eenmaal
gedaan was zijn we allemaal lekker in
de schuilhut gaan zitten. Met de open
haard aan en een potje 30 Seconds
erbij was dat best goed vertoeven.
En zeker nadat Jesse, Oskar en Erica
weer terugkeerden van hun uitstapje
naar het ziekenhuis was het erg
gezellig (en met de teen van Jesse is
alles weer goed gekomen).
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