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Voorwoord   

Bij de voorpagina: 

Een kaartje waarop jullie kunnen zien waar onze speltakken op zomerkamp 
zijn geweest.  

Groepsblad van 
Scouting Baden-Powell 

 
Nr. 201 

september 2022 
49e jaargang 

Hoi 
 
In dit Scoutertje kunnen jullie 
lezen wat jullie en andere kin-
deren, stam, staf en bestuurs-
leden op zomerkamp hebben 
meegemaakt. 
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Het bestuur op kampbezoek 

Kampbezoek  
De kampen zijn voorbereid, kampmaterialen zijn klaar-
gelegd en ingekocht, vervoer geregeld: de kampen kun-
nen beginnen.           
Zaterdag is de dag van vertrek en voor sommigen vanaf 
het HK.           
De Verkenners gaan zelfs met de fiets en de Explorers 
met de trein. Welpen en Gidsen worden naar het kamp-
terrein gebracht door ouders. 

Natuurlijk zijn de Bevers en Pandits al op kamp geweest.  Zij kunnen terugkijken op 
een gezellig  scoutingweekend. 

Een kamp op fietsafstand heeft wel iets, vind ik. Je moet dan 
wel rekening houden met het feit dat je bij aankomst je 
kamp nog op moet zetten.  

Elk jaar proberen mensen van het groepsbestuur de kam-
pen te bezoeken. Dit is helaas niet gelukt bij de Gidsen. Zij 
zaten in Ommen, wat toch wel wat ver weg was. Het bezoek 
aan de Welpenmeisjes in Middelburg en Welpenjongens in 
Delft, alswel de Verkenners in Westmalle gingen wel door. 

De sfeer bij alle speltakken was erg goed. Kinderen waren uitgelaten en enthou-
siast. Dit, ondanks de vele wespen.  Ook was er een black dinsdag: een Explo brak 
haar been tijdens het fierljeppen, een staflid van de Welpenmeisjes verstuikte zijn 
pols en er moest een Welp naar de spoed-tandarts. Alles is prima door de stafle-
den opgepakt.  

De kampen zijn het hoogtepunt van het scouting sei-
zoen: lekker  zonder je ouders en met andere kinderen 
een week in de bossen en/of in het clubhuis van een 
andere scoutingvereniging avonturen meemaken. Echt 
iets om gedurende het seizoen naar toe te werken en 
te leven. 
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Na de jeugdkampen is ook de Pinkenstam vertrokken naar de Duits/Franse grens.                             
Veel van deze stamleden hebben net hun kampweek met de jeugd erop zitten en 
zoeken nu zelf het avontuur. 

Alle ouders die geholpen hebben met vervoer naar de kampterreinen: super be-
dankt. 

We wensen iedereen nog een prettige vakantie toe en zien jullie weer bij de sei-
zoensopening op zaterdag 10 september a.s. 

   Namens het groepsbestuur 

    Wim Hartmans 
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Welpenmeisjes 

2 van onze welpenmeisjes hebben meegeholpen met dit stukje schrijven. 

Het gebouw was handig en in de bosjes hebben we schommels gemaakt.  
Ons kamp vond plaats in Middelburg in de eerste week van de zomervakantie, van 23 juli t/
m 30 juli. Op dag 1 waren deze schommels al in de bossen te vinden. Vraag niet hoe deze 
schommels lekker zaten. Het was letterlijk een touw tussen 2 bomen. 

Bij het suikerklontjesspel hebben we een pen voor een oude telefoon ge-
ruild. Er zat ook een simkaart in. Helaas kon die niet aan, want we hadden 
geen oplader die paste. 
Op dinsdag zijn we naar de bin-
nenstad gelopen. Hier hebben de 
meiden het suikerklontjesspel 
gespeeld. I.p.v. suikerklontjes 
kregen ze suikerzakjes mee. Deze 
moesten ze zien te ruilen in de 
winkels in de buurt. Uiteindelijk 
kwamen ze terug met leuke din-
gen. Van een telefoon tot een 
paraplu tot een shirt (die eigen-
lijk te groot was). 
Van thuis uit hadden ze ook geld 
meegekregen, wat ze tijdens dit 
spel mochten gebruiken om iets 
voor zichzelf te kopen. 

We hebben ook nog gezwommen en dat was leuk, want er was een kaas (een drijvend 
ding in het golfslagbad), maar het nadeel was dat  we eraf werden geduwd door de staf.  

Op donderdag zijn we gaan zwemmen in Kamperland. Hier zijn we met de auto naartoe 
gereden. De meiden mochten dus bij 3 van de stafleden in de auto kruipen: 
3 bij Mang en Lowie, 3 bij Bagheera en Raksha en 4 bij Chikai. Rond 4 uur 
weer omkleden en de spullen in de auto’s leggen. Daarna zijn we nog even 
naar het strand gelopen. Deze lag 10 minuten lopen van het zwembad. Hier 
hebben de meiden nog even in het zand kunnen spelen, schelpen kunnen 
verzamelen of met de voeten in het water kunnen gaan. Ongeveer 20 minu-
ten later zijn we weer teruggegaan naar het gebouw. 
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We werden s’ nachts wakker gemaakt, omdat er een briefje op het raam zat waarop 

stond dat de dief in het maïsveld is met de diamant  . Daar gingen 

we toen heen. Sommige kinderen vonden het spannend   we heb-

ben de diamant   daar gevonden tussen het mais. Toen hebben we 
nog een schijnspel gedaan. Dat was leuk en cool/koud.  
Donderdagavond lagen de meiden nog niet zo lang op bed, toen de staf 
hard geklop hoorde komen van de slaapruimte. De meiden zelf hadden 
niks gehoord, maar hebben de ruimte doorzocht. Uiteindelijk zagen we 
een briefje aan het raam hangen. Deze was niet in het geheimschrift 
wat we gewend waren. De dief hebben we helaas niet gevonden. 
Chikai en Mang vonden het ook nog eens leuk om op de terugweg iedereen te laten schrik-

ken. We liepen net onder een 
fietstunnel door toen die 2 beslo-
ten te gaan gillen. We konden 
bijna iedereen van het plafond 
trekken.  

We zijn ook naar het museum 

geweest om de diamant   terug 
te brengen. Daarna hebben we 
een speurtocht gedaan door het 
museum dat was heel leuk. 
Vrijdagochtend zijn we naar het 
Zeeuws Museum gegaan, waar de 
diamant was gestolen maanden 
geleden. Het museum was daar-

om zeer tevreden met onze hulp en ons bezoek. Hier hebben we na het terugbrengen een 
leuke speurtocht gedaan. Alle meiden kregen een speurtochtkaart met foto’s van schilderij-
en of spullen die in het museum te vinden waren. Deze moesten ze gaan zoeken. Als ze die 
gevonden hadden, mochten ze deze wegstrepen. Als iedereen alles had gevonden, moch-
ten ze een schelp of mooi steentje uitkiezen en meenemen. Op het Abdijplein, net buiten 
het museum, hebben we geluncht met z’n allen. Terry, onze kookstaf, was ook gezellig 
meegegaan. 

De bonte avond was heel leuk en gezellig. Er waren ongeveer 16 acts. 
We hadden allemaal onze bah-bonnen nog dus we hebben een potlood 
+punterslijper +gum & een boekje gekregen om onze spionnendingen op 
te schrijven. 
Vrijdagavond had - zoals elk zomerkamp - de Bonte avond op het program-
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ma. We hadden wel 16 acts. De helft van Nienke en Lucie. Van trucjes die je niet thuis moet 
nadoen tot moppen tappen tot toneelstukjes. Ook de staf had twee acts: liedjes afmaken 
met je volkje en kampvuurliedjes zingen met z’n allen.  
Halverwege de avond mocht iedereen haar bah-bonnen pakken. Niemand had er 1 ingele-
verd, dus iedereen had een prijsje verdiend. 

We hebben ook een zonnetjes-en-wolkjes-lijst gemaakt  voor de staf. 
Uit eindelijk was Bagheera de staf van de week geworden. 

En Isha is het Welpenmeisje van de week   
Op zomerkamp maakt de staf een zonnetjes-en-wolkjes-lijst voor de meiden 
door de week heen, met als einddoel om welpenmeisje van de week te wor-
den. Nu vonden de meiden het een leuk idee om er ook 1 te maken voor de 
stafjes. Ze hadden Terry er ook op gezet.  
Net zoals de stafjes, hebben ze soms een extra tekeningetje erbij gemaakt. 
Bijvoorbeeld een rennend poppetje bij Lowie, omdat ze gingen hardlopen of 

vlaggetjes bij Terry, want die was die week jarig. 
Isha had de meeste SUN’s op de zonnetjes-en-wolkjes-lijst van de staf, dus zij was het wel-
penmeisje van de week. Zij heeft een fluitkoord, gemaakt door Chikai, gewonnen. Ook werd 
haar volkje het volkje van de week en hebben ze haarstiekjes gewonnen.  
 

We hebben geen fietsen mee hoeven te nemen. Dat was wel fijn, maar daardoor moes-
ten we wel meer lopen. 
De staf had er geen zin in om dit jaar fietsen mee te leuren naar Middelburg. We hadden 
genoeg auto’s om iedereen te vervoeren. Daarnaast was alles op loopafstand, dus de fiet-
sen hebben we lekker thuis kunnen laten. We hadden daarnaast 
ook lekker warm weer. 

Het stomme was dat Nienkes pet werd afgepakt. 
Mang had Nienkes pet verstopt. Ze was ‘m bijna het hele kamp 
kwijt. Hij had wel tips gegeven, maar daar kwam ze niet ver 
mee. Eén van de tips was dat als ze ging zoeken, dat ze hem niet 
zou vinden. Uiteindelijk heeft ze ‘m weer teruggevonden… in 
haar eigen tas. 

We hebben 2 nachtjes in de tent geslapen dat was gezellig. 
Omdat Isha en Nienke de oudsten van de groep zijn en zij ons komend seizoen gaan verla-
ten voor de Gidsen, mochten zij 1 nacht in een tent slapen. Dit ging erg goed. Zo goed zelfs, 
dat ze 2 nachtjes in de tent mochten slapen. Wel moesten hun bedjes naar de tent worden 
gesleept. Ook moesten Isha en Lucie van luchtbed wisselen, omdat Isha’s bed te groot was 
voor de twee om in de tent te passen. 
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Het kamp was heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg leuk. 
Bij de vraag wie liever een langer kamp had gewild, stak iedereen haar hand op, dus dit 

kamp was zeker leuk en geslaagd . We hebben veel leuke en gezellige dingen gedaan 
met z’n allen. Van spionnenspullen knutselen tot een negatief-fototocht. Van een vossen-
jacht tot een casinoavond. 

Overige interessante gebeurtenissen: 

Zaterdag: Iedereen heeft een eigen spionnennaam gekregen en een naamkaart met die 
naam erop. Ook hebben we de eerste kaartjes over de verdachten van de diefstal gevon-
den. 

Maandag: we hebben samen gegeten en spellen gespeeld met de buren. Een scouting-
groep uit Goes, de Delta, zat op het terrein naast ons. Bagheera kent 1 van de stafjes van 
die groep. Samen hebben zij dit gebeuren georganiseerd. Misschien komt hier nog iets an-
ders uit. 

Dinsdag: Post gekregen en gestuurd. Ook hebben we tekeningen gemaakt voor Terry, aan-
gezien zij jarig was dinsdag. Mang moest naar het ziekenhuis voor zijn pols. Hij was name-
lijk gevallen bij Hollandse Leeuw maandagvond. We hebben (eindelijk) Nikki ontmoet. Nikki 
was een spion, met wie wij al een hele tijd contact hadden via brieven in geheimschrift.  
Ikki was ook op bezoek gekomen bij het gebouw. Zij was toevallig in Middelburg. 

Donderdag: Bestuur kwam op bezoek en Shere-Khan heeft ons verteld over zijn beslissing 
om bij de welpenmeisjes te stoppen en verder te gaan bij de Gidsen. Hij neemt als het ware 
Nienke en Isha mee… of is het andersom. 
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Welpenjongens 

Junglenieuws 

De Welpenjongens hebben een geweldig kamp achter de rug. In het mooie Delft hebben 
we ons een week vermaakt met allerlei activiteiten. Aan het begin van het kamp werd het 
duidelijk dat we Detective Jan Dino de gehele week moesten helpen met het vinden van 
zijn dinosaurusvrienden van de Comedy Club. Deze moesten worden teruggebracht aan de 
hand van verschillende spellen, quizzen, raadsels en opdrachten.  Deze waren niet altijd 
even makkelijk, maar iedere ochtend kregen we bericht van Professor Socrasaurus dat het 
ons gelukt was! Een van de dinosaurussen is zelfs midden in de nacht nog langsgekomen 
om ons te bedanken. Op de muur stond in grote dinoletters: BEDANKT. Buiten het oplossen 
van dit mysterie hebben we uiteraard ook nog gezwommen, hebben we gespeeld bij een 
waterspeeltuin, hebben we een hike gelopen en zijn we naar de stad geweest voor het 
suikerklontjesspel. Dit spel bleek een groot succes want de Welpen kwamen terug met 
echt werkende telefoons en nog meer gave objecten. Ook midden in de nacht moesten de 
Welpen hun bed uit om buiten het gebouw dinosaurussen te spotten. We konden ze helaas 
niet zien, maar hun geluiden waren duidelijk hoorbaar.  Het was voor meerderen erg span-
nend maar gelukkig waren de dinosaurussen allemaal erg lief. Tijdens de bonte avond 
mochten alle nestjes een optreden verzorgen. Het waren toneelstukjes die gingen over de 
meest uiteenlopende onderwerpen. Er was een stukje over het vinden van een struisvogel-
ei en een stukje over het verslaan van een gemene dinosaurus. Na het bekijken van alle 
hilarische stukjes werd het tijd voor de uitreiking van de ‘Welp van de week’. Dit was dit 
jaar…. Ezra! Hij was alle Welpen voorbijgegaan in de puntenlijst en kon zich vol trots ‘Welp 
van de week’ noemen. Ook moesten we nog afscheid nemen van een hoop oudste wel-

pen☹ Deze gaan namelijk volgend seizoen over naar de Verkenners. Robin, Sven, Mathijs, 
Ezra, Melvin, Florian, Liyem en Hidde: we gaan jullie missen! Echter hebben wij er alle ver-
trouwen in dat jullie het volgend jaar super naar jullie zin gaan hebben bij de Verkenners.  

De staf heeft alweer zin in het aankomende seizoen, maar gaat eerst nog even genieten 
van de vakantie! 

Groetjes, 
 

De Welpenstaf 
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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 22 oktober 2022 zaterdag 15 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/
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Bevers 

Hey, 

Trui hier! Ik ben de boerin van Teun. Wij hebben de Bevers van de scouting mogen leren 
kennen. Zij hebben ons namelijk super goed geholpen! Wacht.. ik zal even bij het begin 
beginnen. 

Ik ben boerin en ik woon samen met boer Teun, hond Kyra en de kabouters Sim en Sam 
op de boerderij. Op deze boerderij helpen Sim en Sam ons met alles wat er moet gebeu-
ren. Helaas was Sim zijn kaboutermutsje verloren en kon hij zonder mutsje echt niet hel-
pen. Teun en ik hebben overal op en om ons terrein heen gezocht, maar konden hem niet 
vinden. Tijdens onze zoektocht kwamen we een bevergroep tegen - jullie bevergroep - en 
zij wilden ons wel helpen. Samen hebben we het hele veld rond gezocht, maar ook hier 
niets gevonden. Het werd voor iedereen al erg laat en de bevers waren moe van het ren-
spel wat ze op het veld al hadden gespeeld. Helaas zijn wij zonder mutsje naar huis gaan, 
maar we waren niet getreurd, want we hadden er dertien helpende handjes bij.  
De volgende dag hebben de bevers in de kinderboerderij, de omgeving en het bos ernaast 
rond gezocht. Ze hebben zelfs tussen de dieren in de wei gezocht! Maar ook hier bleek hij 
niet te liggen. Als alternatief gingen ze zelf creatief aan de slag met papier. Toen we 's 
avonds aankwamen waren ze frietjes aan het eten, waar wij van mee mochten genieten. 
Na het eten lieten ze ons allerlei hondenspeeltjes zien die ze tijdens hun zoektocht gevon-
den hadden. Deze herkenden wij van Kyra. Omdat deze spullen in de buurt van het ge-
bouw lagen, zijn we naar huis gegaan en zijn we de volgende dag terug gekomen met Ky-
ra. Wie weet had zij het mutsje wel ergens verstopt. De volgende ochtend hoorden wij 
van de bevers dat ze 's avonds nog liedjes bij het kampvuur hadden gezongen en dat een 
deel van de groep 's nachts nog een spel met breaklichtjes had gespeeld. Toen al die ver-
halen waren gedeeld onder het genot van een bekertje drinken, zijn we op pad gegaan. 
Het laatste pad wat we nog moesten, zijn we afgelopen. Kyra heeft op één plek alles afge-
snuffeld - en deels gegraven - maar daar hebben we geen van allen iets gevonden. Toen 
we terug kwamen hebben de bevers hun eigen gemaakte mutsen afgemaakt en hebben 
we deze maar meegenomen. Even later konden we terug komen. Sim vond deze muts 
veel mooier en had hier zijn magie overheen gegooid. De muts was ondertussen terugge-
vonden bij ons op de boerderij. Deze hebben we als bedankje teruggeven aan jullie be-
vers. Deze mogen ze als herinnering aan hun zomerkamp in hun kast zetten.  
 
Wij waren blij met alle hulp en vonden het erg leuk om de bevers te leren kennen. Wie 
weet zien we ze volgend seizoen nog een keer! 
 
Liefs, 
Trui 
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De gidsen   
Hallo allemaal, 

Dit zomerkamp zijn wij op 
Harry-Potterkamp geweest. 
Wij verbleven op labelter-
rein Gilwell Ada’s Hoeve in 
Ommen. Dit was een be-
hoorlijke rit! Wij hadden het 
veld de gouden pijl toege-
wezen gekregen: dit was 
echt enorm en we zaten 
lekker aan het water.  
De eerste dag hebben wij 
natuurlijk de tenten en de 
keukens gemaakt en zijn wij 
door de sorteerhoed inge-
deeld in huizen: Orion of Caliope.  

Zondag was het een erg warme dag 
en hebben wij de dag heerlijk op het 
water doorgebracht. Hiervoor heb-
ben we drie vlotten gebouwd.  
Zondag op maandagnacht hebben wij 
een nachthike gelopen. Wij ver-
trokken rond 4 uur toen het nog erg 
donker was en hebben dan ook de 
zonopkomst kunnen zien.  Hierna zijn 
we nog even lekker gaan slapen en 
hebben de dag verder rustig aange-
daan. In de avond hadden we lekkere 
hapjes gemaakt. Verder hadden wij 
nog een les tarotkaarten lezen van 
Astrid.   

Dinsdag hebben wij een handelsspel gespeeld, volledig in thema. Zo moesten er brieven 
gepost worden, maar dit kon niet zomaar. Eerst moest je muntjes verzamelen om een brief 
te kunnen posten en daarna moest je ook nog met de trein om deze op de post te doen. 
Daarna hebben we nog met een zakmes een toverstok gemaakt.  
Woensdag waren wij de hele dag in Slagharen te vinden! Alle gidsen hebben het erg naar 
hun zin gehad. Iedereen was vrij om zelf te kiezen wat ze wilden doen. Wel hebben we 
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samen geluncht en een show bekeken.  
Donderdag hebben we lekker rustig aangedaan en zijn de kookwedstrijden gehouden. In 
de huizen werd er een voor-, hoofd- en nagerecht gemaakt. Helaas ging Suzan deze avond 
al naar huis toe en hebben wij ook alvast de afscheidscadeaus aan Danny en Marijke gege-
ven. Zij stoppen jammer genoeg als staf bij de gidsen. Wij bedanken jullie heel erg voor 
jullie inzet de afgelopen jaren! 
Vrijdag zijn we al begonnen met inpakken en hebben wij nog lekker in de rivier gezwom-
men en in de avond genoten van een heerlijke panpizza.  
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De Verkenners 

Hallo wetenschappers! 

Tijdens het verblijf bij Hopper Jeugdverblijf Drieboomkensberg in Westmalle zijn de verken-
ners bezig geweest met wetenschap en fietsen onder het motto van “De stelling van...”. Op 
verschillende momenten gedurende het kamp zijn er een aantal wetenschappelijke richtingen 
voorbij gekomen door middel van wat theorie en door middel van kleine proefjes. Zo is er 
onder andere gekliederd met niet-Newtoniaanse vloeistoffen, zijn de magische vierkanten 
doorgenomen, is de momentenwet in de praktijk beter bekeken, is er een eigen lavalamp in 
elkaar gezet, is de krachtenverdeling van een fiets uitgewerkt, zijn er zoutkristallen gemaakt 
en is er onderzocht uit welke pigmenten een kleur nou echt bestaat. Met iedere wetenschap-
pelijke prestatie was er een fietsonderdeel te verdienen, wat op het eind weer resulteerde in 
een totale fiets (al was het uiteindelijk meer een hoopje ijzer in de categorie “was ooit een 
fiets”).  

De verkenners hebben deze week niet stilgezeten. Als een echt scoutspeloton zijn we van 
Roosendaal naar Westmalle gefietst en op de laatste dag in omgekeerde richting, terwijl de 
meeste lampjes bij de verkenners al enigszins aan het doven waren. In combinatie met alle 
andere fietstochten is er in totaal een afstand van 160 km afgelegd, waar we erg trots op zijn. 
Naast deze fietsprestatie is er een afstand van 22 km afgelegd met bepakking tijdens de twee-
daagse hike, waarbij we hebben overnacht in de buitenlucht op de slaaplocatie. Op deze over-
nachtingsplek werden we niet alleen erg gastvrij ontvangen, maar werden er zelfs zelfgemaak-
te pannenkoeken verzorgd door de eigenaren (deze luxe waren we nog niet helemaal ge-
wend).  

Als excursie is er een bezoek gebracht aan een diamantenmuseum. In dit museum werden alle 
stappen uitgelegd voor de bewerkingen van een ruwe diamant tot aan een diamant zoals we 
deze met alle bijbehorende glinsteringen kennen uit films en in sieraden. Deze uitleg werd 
gedaan door een groep mannen die dit vak jarenlang zelf heeft uitgevoerd en voor alle bewer-
kingsstappen werden de apparaten en handelingen besproken.  

Wat is er verder nog voorbijgekomen deze week? Een bezoek aan het grootste overdekte win-
kelcentrum van de Benelux waar het achteraf gezien toch wat strenger was dan verwacht, een 
duik in het water bij ‘De Lilse Bergen’, verschillende kleine opdrachten voor de welbekende 
tour (fiestwielhangen, de decibeltest, een kilo en een meter schatten en het trotseren van de 
aerodynamica met een vliegtuigje), een kookwedstrijd met weer veel verrassende voedsel-
combinaties, de bbq, een bonte avond en veel meer kleine momenten waar we veel plezier 
aan hebben beleefd.  

We kunnen als speltak terugkijken op een zeer geslaagd zomerkamp met erg lekker weer, een 
mooi terrein en een leuke groep. Iedereen weer bedankt voor alle inzet en gezelligheid en we 
zien jullie graag weer terug in het nieuwe seizoen waar ons weer een hoop nieuwe uitdagin-
gen te wachten staan! 
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Groetjes en nog een fijne vakantie,  
Jalgratas en de verkennersstaf.  
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De Pandits 

Hallo allemaal, 
 

Ons ZOKA zit er natuurlijk al even op, maar we kijken met wat extra foto’s nog terug op een 

heel tof kamp. 



19 

We proosten op een nieuw 

scoutingjaar: De Pandits. 
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Explorers 

Zomerkamp Explorers 2022: it Hearrenfean! 

Op een mooie zomerdag verzamelden 
zich voor station Roosendaal een 
groepje pubers. Snel werden daar 
Martijn, Walter, Pascal en Martin op 
afgestuurd, want dat zou de doel-
groep voor een enerverend zomer-
kamp in Friesland wel eens kunnen 
zijn! 

Nog even snel de neuzen tellen. Op 
Jokie en Jet na was iedereen present. 
Walter had de tenten al achter de 
auto hangen en Martins aanhangwa-
gen werd al snel voorzien van ballast tegen het wegwaaien, doordat de Explorers hun stoe-
len, beautycases, galajurken en andere bagage erin hadden gemikt. 

Martijn verzocht de jeugdleden plaats te gaan nemen in die gele boemel, Pascal ging het 
welpenkamp verder voorbereiden en Martin en Walter vertrokken in colonne naar het 
Hoge Noorden, nadat iedereen gecontroleerd was op paspoort, visum en inentingen. 

De eerste dag was nog een beetje afwachtend. De beroemde/beruchte, maar bovenal tra-
ditionele hike moest nog opgestart worden. De planning viel daardoor een beetje plat. En 
bovenal: het stookverbod. Dus geen kampvuur en al die Dutch Ovens die maar stonden te 
verpieteren…  

Want zeg je ‘Explo’, dan zeg je ‘eten maken’. Als het even kan op open vuur. Wat dus niet 
mocht… 

Wel een rondje W.K.I.J.S.V.W.M, met 
verrassende uitkomsten: illegale sub-
stanties, een miljard Euro, Mc Do-
nalds en sushi.  

Enfin: dag twee besloten diverse Ex-
plorers, inclusief Walter, dat hun vin-
gerafdruk maar eens aangepast 
moest worden. De Explo’s bij het fa-
brieken van een lepel uit een balkje 

Klik 

Klik 

https://www.flickr.com/photos/133634269@N07/52300432171/in/album-72177720301463904/
https://www.flickr.com/photos/133634269@N07/52300694359/in/album-72177720301463904/
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hout, Walter bij het schaven van de kaas. Terwijl er extra pleisters werden aangerukt ble-
ken Jokie en Jet ontvoerd te zijn! 

Maar hoe? En door wie? En waar? Dat werd de opdracht om gedurende het kamp uit te 
zoeken. De Explo’s konden bij de verschillende programma’s aanwijzingen verdienen of 
terugvinden. Zo had Martijn onder andere bovenin de klimhal en bij de lokale Mc Donalds 
nog wat extra aanwijzingen verstopt. Die niet zijn gevonden wonderbaarlijk genoeg. 

Op dinsdag moesten we helaas ook 
afscheid nemen van 50% van onze 
meiden. De afsprong bij sloot 4 van 
het fierljeppen ging net niet goed 
en na een rondje huisarts/
radiologie en gipskamer bleek de 
bolderkar prima als rolstoel te ge-
bruiken. 

Uiteindelijk viel de hike ook op zijn 
plaats en konden ook de meer tra-
ditionele kamponderdelen als de 
casinoavond, het bouwen van pio-
nierobjecten en de kookwedstrijd 
ingepland worden. 

Tegen het einde van de week werden de 
contacten met de achterburen uit Limburg 
steeds hechter en kwamen we op beide 
velden Explo’s uit Brabant en uit Limburg 
tegen…  

In de tussentijd hebben we nog een dagje 
op het water kunnen vertoeven. Terwijl 
een deel van de groep Akkrum verkende 
per kano (en het zomaar binnenvaren van 
een boothuis wordt inderdaad niet op prijs 
gesteld door de locals) kreeg de andere 

helft een basiscursus varen en zeilen door Martin die een Poly Valk had kunnen regelen. 

Na de lunch wisselden de groepen en viel de toch al niet aanwezige wind bijna helemaal 
weg helaas. 

Klik 

Klik 

https://www.flickr.com/photos/133634269@N07/52300439651/in/album-72177720301463904/
https://www.youtube.com/watch?v=mrf708tD9sU
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De achterburen zouden zaterdag vertrekken en wij mochten nog een paar dagen blijven. 
Dus werd het een hartverscheurend afscheid zaterdagochtend. 

Nadat de Limburgers vertrokken waren konden we hun veld direct innemen voor een ste-
vige yogaoefening, waarbij het zweten was voor de lachspieren. 

En voor dat je het weet is het dan ineens waar maandag en moeten we de spullen toch 
echt weer gaan opruimen. Tijdens de bonte avond werd bekend dat Aniek als laatste der 
Mohikanen, of in ieder geval de meiden, als winnares was geëindigd in de quest naar de 
verdwijning van Jokie en Jet. Zij had als enige alle aanwijzingen teruggevonden. 

Dinsdagmiddag kwamen we in omgekeerde volgorde weer aan in Roosendaal, waar snel 
de materialen weer het magazijn in konden. 

Tijdens het kamp hebben we toch mooie spreuken gehoord, die we zeker met jullie willen 
delen: 

“Wil je stoppen met mijn kruis te spelen?” door Mart 

“Een kamp zonder kampvuur is als een tent zonder stokken” door Martijn 

“Ach ja, het blijven vlaaien” door Martin 

“Namaste” door Alex 

“Oeh lakker” door iedereen 

En als laatste de slechtste openingszin ooit, van Mart: “Wat voor ziekte zou je willen heb-
ben?”  

 

Klik 

https://www.flickr.com/photos/133634269@N07/52299459602/in/album-72177720301463904/
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Klik eens op een foto. Soms komt er dan 
een vergrote versie tevoorschijn en soms 

een filmpje 

Klik 

Klik 

Klik 

Klik 

https://www.flickr.com/photos/133634269@N07/52299459097/in/album-72177720301463904/
https://www.youtube.com/watch?v=-t7_wsiBaO4
https://www.flickr.com/photos/133634269@N07/52300445006/in/album-72177720301463904/
https://www.youtube.com/watch?v=zxKbrDZAKqg
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Pinkenstam    
In de tweede week van de zomervakantie was het dan eindelijk ook voor de Pinkenstam tijd 
voor een zomerkamp! We gingen 5 dagen naar het Zwarte Woud. Of nou ja, naar een dorp-
je net over de grens in Frankrijk. Het weer was bloedjeheet, dus hebben we ons vooral ver-
maakt met zwemmen op mooie locaties. We hebben wel een aantal activiteiten onderno-
men, waaronder rodelen van een ijzeren rodelbaan, het bezoeken van een ruïne en het 
bezoeken van Baden-Baden. Hiernaast hebben we een middag gezwommen bij een rivier 
met waterval en een andere middag bij een stuwmeer. Ondanks het vele rijden en de hitte 
hebben we ons enorm vermaakt. Om ons in de auto bezig te houden werd er actie onderno-
men voor het schrijven van een echt Pinkenlied! Hieronder kan je de tekst vinden, welke 
gezongen moet worden op het deuntje van 10 kleine tuinkabouters (al waren wij met 11 
dus moest er een kleine aanpassing plaatsvinden). 

10 kleine scouting pinken 
1 kleine scouting pink voelde zich wat sip, hij riep zijn mede pinken bij elkaar voor een roadtrip. 

12 kleine scouting pinken sliepen bij zichzelf, eentje vergat zijn wekker, toen waren er nog 11. 

11 kleine scouting pinken konden weinig zien, eentje viel van de trap, toen waren er nog 10. 

10 kleine scouting pinken reden over wegen, eentje zag de vangrail niet toen waren er nog 9. 

9 kleine scouting pinken verwachtte te veel vracht, ze lieten er dus eentje thuis, toen waren er nog 8. 

8 kleine scouting pinken wilden alles beleven, eentje stierf aan slaaptekort, toen waren er nog 7. 

7 kleine scouting pinken dronken uit een fles, eentje dronk net iets te veel, toen waren er nog 6. 

6 kleine scouting pinken zagen een leuk wijf, eentje trouwde daar ter plekke, toen waren er nog 5. 

5 kleine scouting pinken hadden veel plezier, eentje lachte zichzelf dood, toen waren er nog 4. 

4 kleine scouting pinken aten toast met Brie, eentje stikte in de kruimels, toen waren er nog 3. 

3 kleine scouting pinken rodelden naar benee, eentje verloor zijn balans, toen waren er nog 2. 

 

Allemaal gaan we een keertje dood.  

Dus ga op zomerkamp, al sta je rood. 

Ga nog los, verzin wat kattenkwaad.  

Want voor je het weet is het te laat.  

Al ben je voorzitter of Explorer, een staflid of PL 

Niemand ontkomt eraan, Magere Hein die vindt je wel  

 

2 kleine scouting pinken riepen samen YOLO.  

Eentje sprong van de hangbrug, toen was de ander weer solo. 
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Rabo Clubsupport  
actie    

Vanaf 5 september kunt u weer stemmen op ons voor de Rabo Clubsup-
port actie. 

Om het toenemende aantal jeugdleden te kunnen voorzien van leuke en 
mooie programma's moeten we natuurlijk regelmatig nieuw materiaal 
aanschaffen. 

Help ons met het ophalen van zoveel mogelijk stemmen.  

U kunt stemmen, als u een rekening bij en lid bent van de Rabobank via: 
https://www.rabo-clubsupport.nl/zuidwest-brabant/stemmen 

Even zoeken naar scouting! 

https://www.rabo-clubsupport.nl/zuidwest-brabant/stemmen?fbclid=IwAR12_UZiPeaFoasVnZILaP329pXlFKYZTWwUiSz6CHkCQq_LIxpg2Gso3AY

