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Voorwoord   

Bij de voorpagina: 

Na het pionieren voor de Obstacle Run liepen de explorers hem ook nog eventjes. 
Ze noteerde de 2e tijd. 

Groepsblad van 
Scouting Baden-Powell 

 
Nr. 200 

juli 2022 
49e jaargang 

Hoi 
 
Dit weekend gaan de bevers al 
op zomerkamp en over 14 dagen 
de overige speltakken. 
 
We wensen iedereen een heel 
leuk zomerkamp en een prettige 
vakantie. 
 
Tot volgend seizoen 
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Van de bestuurstafel 

Contributie komend Scoutingseizoen + enquête hierover. 
 
Beste ouders / verzorgers van onze jeugdleden en andere lezers, 
 
Wij hebben de contributie vanaf 2017 stabiel kunnen houden, maar zoals jullie zelf ook 
merken zijn de afgelopen maanden de kosten voor het levensonderhoud gestegen. 
Dit geldt ook voor ons: 

de kosten van foerage en spelmaterialen zijn fors gestegen 
onze huurkosten van het gebouw stijgen, maar hierdoor kunnen verdere stappen qua 

duurzaamheid gezet worden 
de kosten van ieder lid voor het lidmaatschap van Scouting Nederland zijn ieder jaar 

doorgestegen  
ook willen we onze vrijwilligers die zich elke keer kosteloos inzetten voor uw 

kinderen meer kunnen bieden qua workshops en activiteiten 
 

Daarnaast hebben wij ook te maken met stijgende kosten van zomerkamplocaties. 
Vaak door een hoger minimaal inschrijfbedrag op basis van een hoger aantal perso-
nen (wat niet altijd bereikt wordt). Tevens moeten de locaties vaak al lang vooraf 
besproken en gedeeltelijk betaald worden. 
Deze topic is tijdens de groepsraad besproken en hierbij kwam duidelijk naar voren 
dat we voor iedereen scouting bereikbaar willen houden én dat we iedereen eerlijk 
mee willen laten betalen. Wat uit de discussie gekomen is, is dat we om de hogere 
kosten van het zomerkamp die al vroeg in het seizoen - soms al het seizoen ervoor -
betaald moeten worden voor een deel mee willen nemen in de jaarlijkse contribu-
tie. Dit zou dus naast een ‘normale’ contributieverhoging zijn die we dit jaar zouden 
doorvoeren, maar zou de kampbijdrage wel beter onder controle moeten houden. 
 
Scouting Nederland hanteert een norm contributiebedrag van € 10,- per persoon 
per maand en dit is dan exclusief kamp- en weekendbijdragen. 
Hier blijven we bij SBP na deze verhogingen nog steeds onder. 
 
Omdat het hier om een voor ons grote verandering gaat willen we jullie vragen hier-
over, anoniem, een terugkoppeling te geven door het invullen van een enquête. 
Deze elektronische enquête zal jullie de komende periode toegezonden worden. 
 
Hieronder een overzicht met in de 2e kolom de huidige jaarbedragen, in de 3e kolom 
de voorgestelde reguliere verhoging en in de laatste kolom inclusief de verhoging 
voor een deelbijdrage aan het zomerkamp.  
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Wij willen u bij voorbaat danken voor het invullen van de enquête. Dit wordt zeer gewaar-
deerd. 
 
Namens het groepsbestuur, 
Remko Dijkstra, 
Penningmeester vereniging SBP 

Speltak Huidige contributie Nieuwe contributie 

zonder zomerkamp 

Nieuwe contributie 

met zomerkamp deel 

Pandits € 99,- € 100,- (is nu al incl 

zomerkamp deel) 

€ 105,- 

Bevers € 75,- € 77,50 € 90,- 

Welpen € 85,- € 90,- € 105,- 

Scouts € 95,- € 100,- € 120,- 

Explorers € 105,- € 110,- € 135,- 



5 

Welpenmeisjes 

We hebben een workshop gehad van onze eigen Ikki. Zij 
en een vriendin hebben ik + ik bedacht. Dit is een metho-
de voor kinderen om te ontdekken ‘wie ben ik?’ en ‘hoe 

zie ik eruit?’. 

We hebben van de twee 
dames twee boekjes ge-
kregen. Hieruit hebben 
we de opdrachtjes ge-
maakt. Buiten hebben we 
ook wat opdrachtjes ge-
daan, zoals een soort yo-
ga-opdracht voor samen-
werking of een menselijke 
knoop.  

Als laatste opdracht mochten de meiden tweetallen maken. De eerste minuut ging de ene 
iets tekenen, maakte niet uit wat, terwijl de ander niks mocht zeggen. Zodra de tijd voorbij 
was, mocht de ander de tekening ‘afmaken’. De ene kleurde de tekening in, terwijl een 
ander tweetal uiteindelijk een totaal andere tekening kreeg dan dat ze eerst in gedachten 
hadden.  

We hebben besloten om nog een 2e weekend in te plannen om de twijfelaars toch nog over 
de streep te krijgen en lekker mee te gaan op zo-
merkamp. We zijn nu op vrijdagavond begonnen 
met wedstrijdje touwtje doorbranden. De meiden 
werden in 2 groepen verdeeld en moesten onder 
een touwtje een vuur maken om dit touwtje door 
te branden.  

Ondertussen was de staf bezig met een groter vuur 
en hier hebben we na de wedstrijd lekker marsh-
mallows boven geroosterd. Daarna was het tijd om 

pyjama’s aan te doen en 
mochten de meiden kie-
zen of ze nog even bij het vuur wilde komen zitten of in bed wil-
de gaan liggen.  

De volgende dag zijn we begonnen met een ontbijt in het staflo-
kaal. 
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Daarna zijn we naar buiten gegaan en zijn we begonnen met een knopenklasje voor wie het 
nodig had. Toen iedereen de knopen on de knie had, hebben de meiden met elkaar een 
schommel gepionierd. Of eigenlijk waren het er 3. Je kon zelfs met z’n tweeën op 1 schom-
mel zitten. Deze hebben we lekker het hele weekend laten staan. 

We hebben in de middag lekker een potje slagbal gespeeld. Eerst hebben we de regels be-
sproken en hebben we een oefenrondje gespeeld, zodat iedereen kon zien en ervaren wat 
je nou zou moeten doen. 

Halverwege hebben we de teams veranderd en verder 
gespeeld. 

Nadat iedereen uitgerend was, hebben we de brief in de 
rare taal eindelijk kunnen vertalen. Dit hebben de meiden 
met z’n allen gedaan. Wat we dachten dat een heel boek-
werk zou zijn, bleek uiteindelijk naar een half A4’tje te 
zijn. 

’s Avond heeft de staf de meiden op tijd naar bed ge-
daan…… om 
ze er niet 

veel later weer uit te halen. We hebben ons 
allemaal warm aangekleed en zijn naar het bos 
gegaan voor een gaaf nachtspel. De kinderen 
moesten bij Bagheera of Chikai een houten 
blokje halen en deze bij Mang of Raksha boven-
op de heuvel zien te krijgen zonder afgesche-
nen of getikt te worden door Shere-Khan. 

Toen dit spel klaar was, mochten de kinderen 
de weg terug naar het gebouw wijzen. Dat was 
nog knap lastig in het donker, aangezien we 
geen zaklampen mochten gebruiken. 
Gelukkig waren we allemaal op tijd terug en lekker terug in bed.  

De volgende dag weer op tijd uit bed om alle bedjes op te ruimen en tassen in te pakken. 
Daarna hebben we lekker ontbeten in de zon en hebben we nog een leuke communicatie-
spel gespeeld met een trommel.  
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We hebben ook weer eens lekker gefietst. De meiden kennen het riedeltje nu wel. Eerst 
naar de wc en handen wassen. Daarna een hesje aan en een 
maatje zoeken. Als de staf het aangeeft, fietsen pakken en bij de 
brievenbus gaan staan. De oudere van het tweetal fietst aan de 
buitenkant. 

We hebben een lekkere grote ronde van wel 10 km gefietst en zijn 
geëindigd op de parkeerplaats bij de Rucphens Heide. Daar hebben 
we eerst lekker wat gedronken en een appel gegeten. Toen was 
het tijd voor een EHBO-ren-je-rot. Hierbij heeft de staf extra uitleg 
gegeven over onder andere de Rautek en de stabiele zijligging. 

We hebben ook een erg leuke groepsdag gehad: ook al had die 
2 jaar vertraging.  
We zijn met alle groepen, van de Bevers tot en met de Explo’s, 
in Essen op de trein gestapt en in Antwerpen weer uitgestapt. 
Zo snel als dat we het station uitstapten, net zo snel stapten 
we binnen bij de Zoo.. aangezien deze naast het station staat. 
In de dierentuin zijn we allemaal een andere kant op gelopen.  
Elke groep had een opdracht. De jongere groepen hadden een 
speurtocht door de dierentuin heen. De oudere groepen kon-
den een Crazy88 doen.  
Bij de Welpenmeisjes hebben we twee groepen gemaakt. Eén 
groep ging lopen met Lowie en Shere-Khan en de andere groep 
ging zoeken met Bagheera en Mang. We hebben van alles ge-
zien: vlinders in de vlindertuin, vissen in het aquarium, leeu-
wen, zeehonden, zeeleeuwen, enz. We hebben zelfs de neefjes en nichtjes van Lowie ge-
zien.   

Halverwege hebben we allemaal lekker een ijsje 
gegeten en in de speeltuin gespeeld. Rond 4 uur 
hebben we afscheid genomen van alle dieren 
en de dierentuin. We zijn weer teruggelopen 
naar het station en toen was het wachten voor 
de trein die ons weer thuis ging brengen. 
Eenmaal terug in Essen zagen we dat de ouders 
ons al op stonden te wachten. Dus lekker naar 
huis en uitrusten van deze warme, maar leuke 
groepsdag.  
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We hebben ook een super gezellige ouder-dochterochtend 
gehad. De meiden hebben allemaal papa en/of mama meege-
nomen voor een creatieve ochtend samen. De ouders hadden 
ook allemaal iets lekkers meegenomen.  
We hebben met z’n allen geopend en zijn naar binnen gegaan. 
Daar hebben we de tafels in het midden van het lokaal gezet 
en zijn we met z’n allen aan de tafel gaan zitten. Eerst hebben 
pompom-knuffeltjes gemaakt. Sommigen met 2 kartonnen 
cirkels, anderen op vorken en sommigen zelf met alleen hun 
vingers.  
Daarna was het tijd voor pauze en een potje Hollandse Leeuw 
met een verkoelende twist. Iedereen had een bekertje met 
water. Wat ze ermee deden, mochten ze zelf weten. Op elkaar 
gooien, op zichzelf: dat maakte allemaal niet uit. Uiteindelijk 
hadden we een ouder als winnaar.  
En haar prijs? Een lekkere emmer water over zich heen. We hebben allemaal nog even in 
de warme zon gestaan om te drogen. Daarna weer naar binnen voor de volgende knutsel-
opdracht. Nu mochten er sleutelhangertjes van strijkkralen worden gemaakt.  
Op het laatst hebben we gezellig met z’n allen de lekkere hapjes opgegeten en – uiteraard -  
afgewassen. 
Het was een zeer geslaagde ochtend: voor ons en voor de ouders. 

Papa’s, mama’s: bedankt voor de gezellige ochtend! 
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Welpenjongens 

De afgelopen maanden zijn de Welpen weer druk bezig geweest met allerlei programma’s. 
Op het weekend hebben we geleerd over verschillende soorten planten en bomen, waarbij 
iedereen - die mee was op weekend - het natuurinsigne heeft verdiend. Hiervoor moesten 
de Welpen onder andere een poster maken over soorten blaadjes die ze in het bos en langs 
de weg gevonden hadden. Ook moesten ze een bloempot verven en een filmpje maken 
over hun favoriete plant of boom, waarin ze hierover iets meer moesten vertellen. De re-
sultaten waren over het algemeen erg goed gelukt!  

Naast het insigneweekend hebben de Welpen tijdens de draaidagen verschillende leuke 
proefjes uitgevoerd met Ko en lekkere mocktails gemaakt, waarvoor ze eerst ingrediënten 
moesten verzamelen met ouderwetse spelletjes.  

Tijdens de groepsdag naar Antwerpen Zoo hebben de Welpen het erg naar hun zin gehad. 
Ze waren erg gefascineerd door alle dieren die in de dierentuin te vinden waren, maar de 
langste tijd hebben we toch wel besteed bij het aquarium. Al die vissen waren wel erg inte-
ressant!  

Verder hebben we in de hitte lekker een dagje met water gespeeld: iedereen had zijn wa-
terpistool bij en we hebben er een leuk gevecht van gemaakt met nog wat andere spelle-
tjes, zoals voetbal op de buikschuifbaan.  

Als laatst zijn we pas weer begonnen aan het fietsseizoen om alvast lekker te oefenen voor 
zomerkamp!  

Groetjes de Welpenjongensstaf 
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Nukastam 

Hé allemaal! 

Het vorige Scoutertje beschreven we als laatst de verassingsexcursie, waarbij we lekker zijn 
gaan eten bij De Beren en daarna een filmpje hebben gekeken bij City Roosendaal.  
Sindsdien hebben wij van de NuKa-stam niet stil gezeten! 

In april hebben we stopmotionfilmpjes gemaakt. Aan de hand van een personage, een om-
gevingsbeschrijving, een reden/oorzaak waarom het gebied verlaten is en een jaartal heb-
ben we een heel scenario en decor in elkaar gebouwd!  
Wisten jullie dat er in 2025 een muggenplaag komt op een politiebureau en dat muppets’ 
Swedish chef hier meer van weet…?! 

In mei hebben we de krachten van alle stammen gebundeld en hebben we een tocht in el-
kaar gedraaid met en voor de NuKa-
stam, de Pinken en de Pivo’s. We verza-
melden op de parking bij de Wildertse 
Duintjes, nabij Essen. In zéér uitdagende 
puzzels zaten coördinaten verstopt, waar 
- vanuit dit beginpunt – naartoe gelopen 
moest worden. De stammen zijn gemixt, 
opgedeeld in 5 kleinere groepen en aan 
de slag gegaan met deze puzzels en de 
wandelroutes. 
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Punten waren te krijgen voor het oplossen van puzzels, het aantal gelopen kilometers en 
het uitvoeren van gekke opdrachten. Ooit wel eens 30 volwassen mensen hier enthousiast 
mee aan de slag zien gaan?! 

In juni hebben we zelfs twee programma’s gedraaid. 

Het eerste programma vond plaats lekker rond het kampvuur op het terrein van ons eigen 
HK. Het thema van de opkomst was ‘Dromen en nachtmerries”. We hebben hier een pizza 

over vormgegeven, over geschilderd en gekleurd, maar vooral ook mooie en persoonlijke 
verhalen met elkaar gedeeld. Uiteindelijk werd het een mooi programma dat prachtig aan-
sloot bij het gebied ‘identiteit’. 

Eind juni draaiden we nog een keer. Deze keer 
geen verassing, maar zeker wel een hele gave ex-
cursie! Vanuit Centrum Biesbosch in Dordrecht 
hebben we een bevertocht gevaren op een fluis-
terboot. Hierbij waren enkele vrijwilligers mee als 
gidsen die ons van alles over deze beesten en de 
omgeving konden vertellen. We hebben er zeker 5 
gezien, waarvan er één een flinke tijd met ons 
meegezwommen heeft en twee ook een paar keer 
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aan land gingen. Onze eigenste Bever-
tjes zijn de ‘kleinsten’ op scouting, 
maar in het wild zijn ze erg aan het 
formaat! Dit was zeker gaaf om te 
zien! 

 

 

 

 

Wat onze stam dit jaar nog rest is het organiseren en genieten van een afsluitende barbe-
cue voor alle staf-, stam-, bestuursleden en vrijwilligers van onze vereniging.  
We kunnen gerust zeggen dat we er dan weer een heel tof jaar op hebben zitten! 

Gegroet, 

Leden van NuKa  
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Kookhoekje 

Frambozensorbet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrediënten 
1 citroen 
750 g verse frambozen 
150 g witte basterdsuiker 
 

Bereiden 
Boen de citroen schoon, rasp de gele schil en pers de vrucht uit. Pureer ⅘ van de frambozen 

met de citroenrasp, 1 el -sap (per 8 porties) en de witte basterdsuiker in een keukenmachi-

ne tot een gladde puree. Doe de puree in een afsluitbare plastic bak, zet in de vriezer en 

laat gedurende 4 uur bevriezen. Neem het ijs elke 30 min. uit de vriezer, roer goed door 

met een garde tot je uiteindelijk een gladde sorbet hebt. Schep met een ijsschep mooie 

bollen van de sorbet, verdeel over glazen en serveer met de rest van de frambozen. 
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Bevers 

Heyhey, 

Hier zie je foto’s van enkele programma’s die wij 
afgelopen weken hebben gedraaid. Wij hebben 
al een gezellig zomerkamp achter de rug en wen-
sen jullie net zo’n leuk kamp toe! En natuurlijk 
een hele fijne zomervakantie. 

Liefs, 

Alle bevers en beverstaf 
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De gidsen   
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Activiteitenkalender 

Als de speltakken met een groeps-, regio- of landelijke activiteit meedoen wor-
den jullie van te voren geïnformeerd. 

Foto’s van groepsactiviteiten en de speltakken zijn te zien  
via onze Facebook pagina en onze website:  

www.scoutingbaden-powell.nl 

https://www.facebook.com/sbp1707/ 

Uitgaven Scoutertje seizoen  2022-2023 

Komt uit op: Kopij moet binnen zijn op: 

zaterdag 15 oktober 2022 zaterdag 8 oktober 2022 

zaterdag 21 januari 2023 zaterdag 14 januari 2023 

zaterdag 15 april 2023 zaterdag 8 april 2023 

zaterdag 1 juli 2023 zaterdag 24 juni 2023 

https://www.scoutingbaden-powell.nl/
https://www.facebook.com/sbp1707/


19 

De Verkenners 

Hallo allemaal, 

Stilzitten zat er voor de Verkenners niet in de afgelopen weken (doen we dat eigenlijk 
ooit?).  
Naast dat we met een groepje naar de RSW zijn geweest, in de dierentuin van Antwerpen 
hebben rondgehangen en boven ons eigengemaakte vuur hebben gekookt, zijn we vooral 
heel creatief bezig geweest op verschillende manieren. 

We zijn goed begonnen met een heuse graffitiworkshop bij The Loods Graffiti Hall of Fame. 
Hier hebben we geleerd hoe we op een legale manier onze creatieve ideeën kunnen uiten 
met deze kunstvorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later zijn we terug in de tijd gegaan en hebben we van karton onze eigen harnassen, schil-
den en helmen gemaakt, waarna we een echt LARP (Live Action RolePlay) evenement heb-
ben gehouden waar graafschappen en boeren elkaar te lijf gingen om de macht van het 
land en het leven van de koning. 

Uiteindelijk zijn we met lekker weer in het gras gestrand om onze innerlijke Bob Ross naar 

boven te halen en een landschap zo goed mogelijk na te schilderen. De een met een iets 

abstractere kunstvorm dan de ander, maar allemaal net zo kunstzinnig! 



20 

Pinkenstam   
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De Pandits 

Hallo allemaal, 

Het scoutingjaar zit er weer bijna op. Tijd om even terug te kijken op onze groep. Waarom is 
het toch zo leuk om een Pandit te zijn? 
Nou om de volgende redenen: 

…We in het bos altijd leuke dingen doen, zoals een fotospeurtocht naar verschillende din-
gen in het bos. Zo hebben we een mier gevonden, zagen we prikkeldraad, kwamen we 
boomwortels tegen en zagen we genoeg zwerfvuil helaas ;-(. Een vogel op de foto zetten 
was een echte uitdaging en is niet gelukt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…We altijd hele toffe kampen hebben. Dit jaar was ons thema ‘Feestdagen’, waarbij we 
frites van tafel mochten eten, tijdens ‘oud en nieuw’ oliebollen en kinderchampagne kre-
gen, we een sinterklaasspeurtocht hebben 
gelopen, we ook in Hoeven konden pionie-
ren en natuurlijk heel veel toffe spellen heb-
ben gedaan. 
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…We met de groepsdag naar de dierentuin in Antwerpen zijn geweest en daar heel veel 
mooie dieren hebben kunnen zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We mochten zelfs door het oude berenverblijf lopen. 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…We vaak nieuwe en spannende programma’s doen, zoals het maken van een katapult. De 
kleine katapult werkte goed en de grote versie ???????? 

Nog een paar opkomsten en dan zit dit draai-jaar er weer op. We zijn benieuwd wat voor 
leuks het nieuwe draai-jaar voor ons in petto heeft. 

Wij zijn en blijven Pandits! 

De jeugdleden en leiding van de Pandits. 
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Explorers 

Pionierweekend Explorers 
 
17 Juni was het zover: bouwmeester Ian legt de plannen klaar voor het pionierweekend van 
de Explorers.  

 
Stap 1: het bouwen van een slaapplek. 
Met de hulp van Thomas en Walter begonnen de Explorers aan de uitvoering van de bouw 
van het hemelbed. 
Gaandeweg werd het ontwerp wat aangescherpt en uitgebreid, zodat - voordat de zon uit 
ging - een slaapgelegenheid op hoogte gerealiseerd was. De gasten (de Explorers) hadden 
de keuze uit een redelijk stabiele houten verdiepingsvloer en een extra large hangmat om 
hun slaapplek van te maken. 
Diegenen die de hangmat hadden gekozen 
kwamen er ‘s ochtends achter dat de hang-
mat toch een beetje uitgerekt was: ze wer-
den met zijn allen in het midden wakker. 

 
Enfin, 18 juni de grote dag, nu zouden we 
echt gaan bouwen. De organisatie van de 
Obstacle Run Roosendaal had gevraagd of 
wij daaraan konden meewerken en dus 
werd er een parcours uitgezet vanaf de 
voetbalvelden tot aan de Kalverstraat. 



25 

Ian had alles uitgedacht en had zich 
laten inspireren door de Mud Masters 
waar hij aan had deelgenomen. En om-
dat het maar een klein beetje warm 
was die dag (30+ graden!) moest er in 
ieder geval water aan te pas komen. 
Terwijl Ian met Iris, Alex en Wim enkele 
losse obstakels in het traject in elkaar 
aan het knopen waren, begonnen Aniek 
en Maurits met Martin aan het spekta-
kelstuk van de Toren van de Natte Voe-
ten. 
Exact 12:45 uur waren alle obstakels 
klaar: ruim op tijd dus voor de Obstacle 
Run die om 13:00 uur van start ging. 

 
Een beetje onwennig kwamen de eer-
ste deelnemers het terrein op om ken-
nis te maken met typische SBP-
obstakels, zoals de Witte-Ramen-met-
Spinnenweb en de beruchte Droge-
Sloot-Tussen-De-Velden-Door-De-Heg. 
En dat er dan wat Explorers van boven-
uit de toren water naar de deelnemers 
gaan gooien kwam ook een beetje on-
verwacht. 

 
Helaas voor de organisatie was mede door de tempera-
tuur het aantal aanmeldingen wat minder dan verwacht, 
dus hadden de Explorers niet veel te doen aan de bege-
leiding bij de obstakels. 

 
Dus toen de laatste groep gepasseerd was, gingen de 
Explorers erop uit om ook deel te nemen aan het 3 km 
lange parcours. 
Geen geringe opgave, want het was nog steeds 
30+graden. Zo ontdekten de Explorers dat de luchtscouts 
van Seppe ook in het parcours verstopt waren. Deze had-
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den in de buurt van Visdonk onder andere een indianenbrug 
in elkaar gezet. 

 
Met een medaille rijker kwam de ploeg Explorers terug op 
het HK.  

 
Dus werd langzaamaan begonnen om de rest van het par-
cours op te gaan ruimen, terwijl de overige speltakken ver-
koeling vonden onder, in en op de toren.  

 
Terwijl de Explorers in recordtijd de pionierobjecten weer 
terug naar het magazijn brachten, bereidde Martin de BBQ 
voor en konden we rond 20:00 uur moe maar voldaan een 

simpele, doch voedzame BBQ-maaltijd naar binnen schuiven. 
Tijdens het eten werd er bedenkelijk naar de weersvoorspelling gekeken, want een warme 
dag in Nederland betekent natuurlijk dat dit opgevolgd wordt met een onweers- of regen-
bui. 
Er werd bedacht dat er een tent over het hemelbed gebouwd zou gaan worden.  
En daarmee was het avondprogramma bekend: tot diep in de nacht zijn de Explorers bezig 
geweest om hun slaapplaats waterdicht te krijgen terwijl langzaamaan de wind steeds 
meer van zich liet horen en voelen.  

 
De volgende ochtend was dit het plaatje: tentzeil weggewaaid en de Explorers hadden de 
nacht doorgebracht in hun lokaal. Na een stevig ontbijt nog even snel het hemelbed afge-
broken met de spntane hulp van enkele ouders en toen was het tijd om weer naar huis te 
gaan. 
En uiteraard heeft Ian zijn insigne verdiend, deze zal binnenkort opgespeld worden. 


