
 



 
Beste Leden en Ouders/Verzorgers, 
 
De aanloop richting de zomerkampen is altijd een drukke periode, een tijd 
van extra vergaderen, tochten uitzetten en veel, heel veel dingen regelen. 
Dan gaan de Bevers een weekend weg, moeten alle spullen voor de Wel-
pen, Scouts en Explorers worden gepakt, wordt er nog een afsluitende BBQ 
gegeven en dan is het een week later eindelijk zover; we kunnen op kamp! 
Mooi is het om op de dag van vertrek de vele activiteiten op het Troephuis 
te zien. Het plein stroomt dan vol met aanhangwagens en busjes. Dat de 
zomerkampen geslaagd zijn, kunt u lezen in dit Lopend Vuurtje. Ook zult u 
zien dat een enkele regen of onweersbui niet veel roet in het eten kan gooi-
en....... 
 
Nadat ook de Sakawa Stam een weekje op kamp is geweest was het dan 
ook echt tijd voor vakantie. Een aantal weken kwamen er geen mailtjes bin-
nen en leek het erop dat iedereen het land uit was. Alhoewel.......op de ach-
tergrond zijn mensen toch druk, het Troephuis was immers vaak verhuurd 
en ook dit brengt werkzaamheden met zich mee. De laatste weken is duide-
lijk merkbaar dat het zomerreces het einde nadert. De eerste vergaderin-
gen hebben alweer plaatsgevonden en de leiding is alweer druk met de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.  Dat belooft weer een mooi sei-
zoen te worden! 
 
Goed, alvorens ons te storten op alle komende activiteiten is het goed om 
even in dit Lopend Vuurtje terug te kijken naar de afgelopen zomerkam-
pen. Een week kamp lijkt allemaal zo normaal, toch zijn het stuk voor stuk 
unieke weken vol met bijzondere gebeurte-
nissen. 
 
Ik wens u veel leesplezier en hoop iedereen 
weer te mogen begroeten in het nieuwe sei-
zoen! 
 
Met vriendelijke Scoutinnggroet, 

 

Joris Hendriksen 



Hallo bevers en ouders, 
 
Het is al weer een hele tijd geleden dat we 
ons  natte en warme weekendzomerkamp 
hebben gehad. 
 
Nadat we onze spullen in de grote zaal 
hadden neer gelegd zijn we bij de vlag-
genmast gaan openen en Sterre was op 
het troephuis met haar grote koffer met 
allemaal souvenirs uit  alle landen om te 
laten zien, waar ze allemaal al  was ge-
weest.  Helaas was Sterre er ook de nodi-
ge kwijt geworden en wilde haar helpen 
om het terug te vinden. 
 
Na een heerlijke Franse lunch,  stokbrood 
met Franse smeerkaas en rode wijn,  gin-
gen we met de auto’s op pad. Maar omdat het weer zo slecht was in Schot-
land en Oostenrijk, het regende heel hard, zijn we naar het Land van Jan 
Klaassen gegaan. Heerlijk rennen en klimmen in alle toestellen, even lekker 
poppenkast kijken naar Kapitein Blauwbaard, die ook even zijn schip had 
aangemeerd in het land van Jan Klaassen. 
 
 Na een middag lekker spelen zijn we  ons eten gaan klaar maken op het 
troephuis. Heerlijke Turkse durum. Sommige bevers hadden hun bedenkin-
gen, maar uit eindelijk heeft bijna iedereen heerlijk gesmuld van de gevul-
de pannenkoekjes met vlees, appel en paprika. Die de bevers zelf hadden 
gesneden. 
 
Na inspectie van de tent hebben we besloten om toch onze slaapzakken op 
de beverzolder neer te leggen en na alles klaargelegd te hebben te hebben,  
zijn we  ijs gaan eten in de grote zaal. Iedereen begon al heel moe te wor-
den, inmiddels had Frederik een prachtig kampvuur gemaakt,  dus nog 
even bij het kampvuur zitten en toen lekker naar onze slaapzaal. 
 
Sterre las een zelfgeschreven verhaal voor  van het aapje dat ook op reis 
ging.  Na de lampen disco, was het nu echt tijd om te gaan slapen. 
Toen we ’s morgens wakker werden,  hebben we samen aan de picknick 
tafels in de grote zaal ontbeten, Hollandse boterhammen met een eitje en 
natuurlijk hagelslag, jam, kaas en worst. 



Even alvast alle slaap spullen bij elkaar leggen, en toen hadden we allemaal 
spelletjes bedacht, maar inmiddels was de zon heel hard gaan schijnen en 
was het super warm geworden. En de een had zin in kleuren met Rozema-
rijn en de anderen deden verstoppertje met Frederick. 
 
Tussendoor nog even al het lekkers opgegeten en om 14.00 kwamen de 
ouders de bevers weer op halen die volgens ons moe en voldaan weer naar 
huis gingen. 
Wij hebben een heel gezellig kamp gehad en vonden het een mooie afslui-
ting van het seizoen. 
Met het overvliegen gaan Max en Mirthe  naar de Welpen en wij wensen 
hun natuurlijk heel veel plezier. Wij zijn alweer nieuwe plannen aan het 
maken voor het komende seizoen en het beloven weer hele gezellige mid-
dagen te worden. 



Logboek Welpen Zomerkamp 2011 
10 juli t/m 15 juli 2011 Malden 
 

 
Onderstaand verslag is een samenvatting van het zomerkamp logboek op 
de website. 
http://welpenkamp.subanharaliemersgroep.nl/ 
 
Alle welpen hebben in de week voorafgaand aan het zomerkamp een ge-
weldig kampboekje per post ontvangen. Hierin was te lezen dat Bassie en 
Adriaan zijn afgereisd met hun caravan naar Malden. Bassie en Adriaan 
nodigen alle welpen uit bij hun caravan in Malden om een geweldige week 
te beleven. 
 
Zondag 10 Juli 
Bassie, Adriaan en Robin de Robot ontvangen alle Welpen in hun prachtige 
caravan. Het kamp wordt feestelijk geopend waarna de ouders uitge-
zwaaid worden. 
Niet snel hierna wordt er een brief voor Bassie en Adriaan gevonden! Adri-
aan leest de brief voor. Het is een brief van de geheimzinnige opdrachtge-
ver! De geheimzinnige opdrachtgever heeft een speurtocht uitgezet door 
de omgeving van Malden die Bassie en Adriaan en de Welpen moeten vol-
gen om een pakketje te vinden... Zonder te twijfelen gaan de Welpen op 
pad. Het blijkt een mooie speurtocht door de bossen van Malden. Na een 
tijdje ligt er een heus zweefvliegveld op de route!  
Na een vermoeiende tocht eenmaal terug in de caravan is het een grote 
bende! Warbol, Drintel en Adriaan zitten opgesloten in de keuken en zijn 
blij de Welpen te zien! De Welpen weten iedereen te bevrijden. Dit blijkt 
niet het enige... alle tafels en stoelen liggen op de kop, Robin ligt in 10.000 
stukken uiteen: wat een ramp! Alles ziet er naar uit dat de Baron, B100, 
Vlugge Japie en B2 zijn geweest! 
Na het eten smeedt Adriaan een plan om Robin weer te repareren. Adriaan 
belt met de robotdokter. Adriaan maakt een afspraak met de dokter om 
elkaar 's avonds in het bos te ontmoeten. Maar, de dokter waarschuwt al 
voor de boeven die nog steeds in de buurt zijn... 
Bassie en Adriaan gaan samen met alle Welpen en alle reserveonderdelen 
van Robin de robot naar een plek in het bos. Vanaf hier moeten de Welpen 
met de reserveonderdelen opzoek naar de robotdokter. Gelukkig heeft de 
dokter een felle lamp bij zich zodat de Welpen de dokter goed kunnen vin-
den. In de bossen aangekomen blijken de boeven rond te zwerven! Ze ne-
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men een groot gedeelte van de reserveonderdelen af van de Welpen. Ge-
lukkig zijn een aantal Welpen de boeven te slim af en weten ze genoeg on-
derdelen bij de dokter te brengen zodat Robin weer gemaakt kan worden! 
Na een tijdje komt er een vreemd geluid uit de struiken... het blijkt Robin 
samen met de dokter! Robin doet het weer en verjaagd alle boeven!! 
 
Maandag 11-7-2011 
Deze ochtend hebben de welpen na een flinke ochtendgym zelf een 'robin 
de robot' in elkaar geknutseld. Zo weten ze de volgende keer goed wat ze 
moeten doen als het robotje van Bassie en Adriaan weer in stukken ligt. 
Na al het geknip, geplak en geknutsel was het tijd om op een welpenavon-
tuur te gaan. Gekleed in ons mooie rode shirt zijn de welpen naar de 'grote 
stad' Nijmegen gebracht. Na een leuke fototocht die eindigde op Plein 44, 
zijn de welpen en leiding het centrum ingetrokken. Omdat iedere welp 5 
euro te besteden had, was het de vraag naar welke winkel we zouden 
gaan. Het bleek dat vrijwel iedereen onder andere de Nijmeegse intertoys 
wel eens wilde zien. De omzet van deze winkel zal nooit meer zo hoog wor-
den als na vandaag. 
's avonds na een heerlijke avondmaaltijd kwamen Bassie en Adriaan even 
langs. Dit bezoek werd bruut verstoord door B100, die zijn telefoon per on-
geluk liet vallen en vergat. De baron belde toevallig vanaf zijn boot naar 
B100's telefoon. Adriaan deed alsof hij B100 was en verkreeg belangrijke 
informatie. Morgen zouden de boeven naar de Luciaweg 2 moeten. De wel-
pen zullen hier ook heen gaan voor opnieuw een spannend avontuur.  
Na het bezoek was het tijd voor een ouderwets potje levend stratego in de 
bossen om het gebouw. Er werden kaartjes verruild en vlaggen gevonden. 

Afgepeigerd kwamen de welpen terug.  

 

Dinsdag 12-7-2011 
's Ochtends tijdens het corvee hebben de welpen een brief gevonden van 
de geheimzinnige opdrachtgever. Hierin stond een coördinaat. Omdat een 
aantal welpen al met kaart en kompas kunnen werken hebben ze dit uitge-
legd aan de rest van de groep. Het coördinaat kwam uit op de leemkuil, dus 
zijn we daar heen gegaan. In de brief stond ook dat de baron een aantal 
dingen had gestolen van Bassie en Adriaan. 
Eenmaal aangekomen bij de leemkuil zijn alle welpen in groepjes uiteenge-
spat. Er waren heel veel leuke attracties in de leemkuil, van klimtoestellen 
tot skelters. Deze waren een grote hit want er stond al snel een grote rij 
welpen te wachten om een keertje rond te mogen rijden over het circuit. 
Na de lunch werden er door verschillende welpen pakjes gevonden met 



spullen die de Baron had gestolen. Rond een uur of 5 gingen we weer te-
rug naar de blokhut en stonden Drintel en Warbol weer met een lekkere 
maaltijd voor ons klaar. 
Adriaan kwam ons weer een bezoekje brengen. Hij heeft samen met de 
welpen de pakjes uitgepakt. In de pakjes zaten de spullen voor de spelletjes 
van morgen! Voor het slapen gaan hebben de welpen nog een film van 

Bassie en Adriaan gekeken en zijn ze lekker gaan slapen. 

Woensdag 13-7-2011 
Terwijl iedereen van een stevig ontbijt geniet komt Adriaan binnen. Zijn 
hele caravan is verregend. Er sijpelt flink wat water naar binnen en de luifel 
is ingestort. Tijd voor een nieuwe caravan! Bassie en Adriaan gaan naar de 
caravan dealers in de buurt. Ze zullen er de hele dag niet zijn. Adriaan stelt 
voor dat de welpen ondertussen leuke spellen spelen met de spullen die 
gisteren in de gevonden pakketten zaten. Tijd voor een kaartje richting het 
thuisfront. Leuke kaartjes voorzien van mooie kleurplaat worden gemaakt 
en verstuurd. 
Er wacht nog een mooie verrassing voor de welpen. Slagroomtaartjes, Bas-
sie is er ook altijd gek op! Er wordt erg geconcentreerd met marsepein ge-
kleid om de mooiste figuren op de cakejes te maken. Met uiterste precisie 
worden dieren en versieringen aangebracht. Erg mooie bouwwerken! 
Tijdens de lunch komt B100 aanstormen! Hij achtte de kans erg groot die 
vervelende clown en die acrobaat te treffen. Het is immers slecht weer, wie 
gaat er nu op pad? Helaas Bassie en Adriaan zijn er niet. B100 heeft weder-
om pech dus. "Ik heb ook altijd pech!, ze moeten altijd mij hebben!". Hij ver-
trekt weer. 
De spellen voor de eerste ronde van de 5-kamp zijn klaargezet. Er wordt 
erg veel plezier beleefd aan deze ronde met competitieve vaardigheidsspel-
len. Er wordt bijvoorbeeld gestreden om wie het langst spijkerbroek kan 
hangen. De 2e ronde bestaat uit smerige spellen. Binnen no-time zijn alle 
welpen voorzien van een flinke laag vla, meel en scheerschuim. De spellen 
snoephappen, ballonscheren, ananas sjoelen en vla happen bleken een 
waar succes. Onze welpen vinden het heerlijk om lekker vies te worden. 
Ook de leiding kan er wat van! 
In de keuken is de hele dag hard gewerkt om voor alle welpen pannenkoe-
ken te bereiden. Erg lekker! De pannenkoeken vallen in de smaak! Rijkelijk 
met stroop belegde pannenkoeken glijden bij de hongerige welpen naar 
binnen. 
Na de corvee komt de baron ineens binnen samen met handige Harry! Hij 
wordt erg boos dat die Bassie en Adriaan er niet zijn! Hij belt B100 om te 
vragen waar hij uithangt. De baron krijgt te horen dat B100 Bassie en Adri-
aan uit het oog is verloren bij de caravanhandel. De baron wordt zo boos 



dat hij zijn telefoon in twee stukken breekt! "Drommels drommels drom-
mels, BALGEHAKT FRIKANDEL!" 
De baron heeft een crimineel ideetje. Verderop is een museum met een he-
le dure kunstcollectie. De welpen gaan deze kunst roven! Echter pas wel op 
voor de bewakers! De baron betaald voor elk gestolen kunststuk een riant 

bedrag in dollars uit. 

Donderdag 14-7-2011 
Bij het ontbijt werden alle berichtjes van het thuisfront weer uitgedeeld. En 
wat was dat nou?? Tussen al die briefjes zat een boodschap van De Ge-
heimzinnige opdrachtgever. We moesten op zoek gaan naar een meerval 
in Wijchen. Wat kon dat nou betekenen, moesten we gaan vissen? Al snel 
bleek dat niet het geval te zijn, het bleek een zwembad te zijn die de Meer-
val heet. 
Eenmaal aangekomen in Wijchen doken alle kinderen meteen het water in 
en begonnen te ravotten en stoeien met elkaar en de inmiddels zeer ver-
moeide leiding. Al gauw werden er allemaal letters gevonden in en rondom 
het zwembad. Niemand wist wat ze betekende. Gelukkig werd er al snel 
weer een brief gevonden van de geheimzinnige opdrachtgever. Deze gaf 
aan dat hij ons wil ontmoeten en ons wil helpen met het te grazen nemen 
van die vervelende Baron. We ontmoeten hem morgen op een nog gehei-
me plek. Met alle letters die we vonden moesten we gaan puzzelen. 
Eenmaal terug in Malden wordt de barbecue aangestoken en de tafel ge-
dekt. Al snel kunnen de welpen zich te goed doen aan een wederom heer-
lijke maaltijd met salades, stokbrood en natuurlijk veel vlees. Als iedereen 
wacht op het nagerecht komt er een droevige mededeling Bagheera zal na 
vakantie niet meer terug komen ivm zijn studie. Gelukkig is er ook goed 
nieuws; onze Kaa is bevallen van een gezonde zoon. 
Dan komt Adriaan binnen om eens te kijken wat de welpen in het zwem-
bad gevonden hebben. Samen met Adriaan beginnen de welpen nog eens 
alle letters neer te leggen en te puzzelen. Er worden wat mogelijkheden 
genoemd maar een kijkje op internet levert geen resultaten op. Na een mi-
nuut of 10 komen we op Stratemakerstoren. Dit blijkt een museum in Nij-
megen te zijn. Adriaan belooft om ons morgen op te komen halen om er 

een kijkje te nemen. 

Vrijdag 15-7-2011 
Het is al weer de laatste dag en de Welpen gaan hun tassen pakken. In de 
slaapzaal komt er na een week weer orde en verdwijnen veel spullen in 
(hopelijk) de goede tas. 
De Welpen vertrekken naar de Stratemakerstoren in Nijmegen om de ge-
heimzinnige opdrachtgever te ontmoeten. 
Eenmaal binnen in de toren duikt Handige Harry op! Bassie en Adriaan 



schrikken zich rot. Handige Harry vertelt dat hij de geheimzinnige op-
drachtgever is. Handige Harry wordt al jaren uitgescholden door de Baron 
en is helemaal klaar met deze vervelende man! Hij vertelt dat hij de Baron, 
B-100 en B2 naar de Stratemakerstoren heeft weten te lokken en dat zij 
later die dag hier ook zullen komen. De Stratemakerstoren blijkt een oude 
vesting waar heel lang geleden flink met kanonnen geschoten werd om de 
stad Nijmegen te verdedigen. De Welpen luisteren aandachtig naar de 
twee gidsen en krijgen alle ondergrondse gangen, oude waterputten en 
geheimzinnige sluiproutes te zien. 
Tijdens het drinken wordt Handige Harry door de Baron gebeld. De Baron 
is onderweg en komt binnen enkele minuten de binnenplaats oplopen! 
Bassie en Adriaan verstoppen zich snel waarna niet veel later de Baron, B-
100 en B2 aankomen. Handige Harry vertelt dat hij Bassie en Adriaan kwijt 
is geraakt. Na een tijdje vertelt hij ook dat hij helemaal klaar is met de Ba-
ron en niet meer voor hem wil werken. De Baron is woest! Nadat Handige 
Harry de volle laag heeft gehad duiken Bassie en Adriaan ineens op en ren-
nen de ondergrondse gangen in. De Baron en zijn boeven rennen er met-
een achteraan!! Handige Harry bedenkt snel een list en sluit de Baron, B-
100 en B2 op in de ondergrondse gangen. Bassie en Adriaan weten nog 
net te ontsnappen! 
Handige Harry wil graag met Bassie en Adriaan mee met hun circus. Bassie 
en Adriaan vinden dit wel een prima idee, Handige Harry heeft immers Bas-
sie en Adriaan gered! Samen met de Welpen verlaat iedereen weer de Stra-
temakerstoren. De gids vertelt dat we voorlopig geen last meer zullen heb-
ben van die vervelende Baron, B-100 en B2. 
Omdat alles zo goed is afgelopen eten we vanavond friet met een lekkere 
snack! Dit keer geen keurige bordjes maar mag alles van tafel gegeten wor-
den! 
Alle ouders en broertjes en zusjes zijn aangekomen bij de caravan. Alle 
Welpen hebben een leuk stukje voorbereid voor tijdens de bonte avond. 
Sommige nesten hebben het complete kamp in één sketch van een paar 
minuten samengevat, anderen hebben een grandioze verdwijntruc. Aan 
het einde van alle leuke sketches had de leiding nog een leuk lied gemaakt 
over het kamp! Tijdens de bonte avond word ook bekend dat nest Groen 
het nest van het kamp is. Zij krijgen een prachtige mini caravan als kamp-
trofee. Het kamp is nu dan echt afgelopen en de Welpen gaan hierna moe 
maar erg enthousiast naar huis! 
De welpenleiding wil nogmaals iedereen bedanken voor dit geweldige zo-

merkamp! 

 
Groet, 

Het Welpenteam 



 September December 

5 Peter Hülkenberg 2 Niels Hoedemaker 

9 Kim Alberts 12 Luuk de Groot 

14 Joris Hendriksen 13 Rob Hendriksen 

15 Lex Reusink 14 Angela Bergonje 

16 Isabel Wels 18 Anne van Diek 

24 Vera Barendregt 21 Indi Roelofs 

24 Mika Bongers 21 Perry Sipkes 

26 Fanny van Drunen 23 Dirk Keultjes 

  29 Stijf Smalbil 

Oktober   

3 Mees Buiting Januari 

6 Rik Hoppenreijs 1 Kjell Bloem 

12 Jop kraaijkamp 5 Wessel te Witt 

12 Carla Kuster 6 Dylan van Dijk 

17 Jella Bezemer 16 Laura Keultjes 

20 Bridget van Dijk 22 Henk Meerdink 

  28 Sheila van der Ende-Kip 

November 29 Gerbrand Brouwer 

1 Niek de Melker 30 Elise Lemm 

4 Caroline Heister   

6 Mellanie Buser   

7 Erwin Grob   

7 Renata Janssen-Rusman   

9 Jasper Lestrade   

11 Daan Goossens   

13 Bjorn Visser   

17 Asley Peeters   

18 Lars Barten   

18 Niels Barten   

23 Itse Spijker   

23 Tijmen Kip   

23 Maikel van Leeuwen   

26 Jeffery Klomp   

    

    

    

    



Het zomerkamp van de Scouts 2011    
 

 
Zaterdag 9 juli kwamen alle scouts samen op de parkeerplaats van Cresen-
do waar de fietsen en bagage in 2 enorme aanhangers werden geladen. 
Het weer was prima en met enorm veel zin vertrokken de scouts en hun 
leiding naar Austerlitz. Eenmaal afgezet op de parkeerplaats De Franse Put 
start de fietsroute voor de Scouts richting het Scoutingterrein Buitenzorg in 
Baarn. 
 
Zondag 10 juli begon rustig aan: opstaan gevolgd door een relaxte och-
tendgym. Maar wat zien we daar? Is dat een plaats delict?? Wat is er ge-
beurd? Maar veel aandacht kreeg het niet want we moeten ontbijten! 
Na WPBS stond er een ontbijtbuffet klaar. Gemaakt door Guido en de lei-
ding. Het bestond uit gebakken en gekookte eitjes, kuipjes boter, jam, pin-
dakaas, beleg, melk, je kan het zo gek niet bedenken of het stond er wel.  

De jeugd van tegenwoordig leeft veel te veel gestrest. Dit kamp moet rust 
brengen en dat gaan we dit jaar voor het eerst proberen. Bij rust hoort ook 
een beetje verwennen, daarom dit luxe en relaxte ontbijtbuffet. Na het ont-
bijt vertelde Remko dat hij 4 kaarten voor een schoonheidsbehandeling 
heeft ontvangen. Besloten is dat van elke ploeg er één persoon gebruik van 
mag maken. Hij/zij neemt een handdoek en een theedoek mee. Verrassing: 
een berg afwas…. en heel veel lol. 
 
Nu hebben we alle tijd om het kampement verder op te bouwen.  
 
 



Ineens hebben we bezoek, het is agent 
Jansen….  
 
Er is een moord gepleegd.  
 
Thomas is vermoord en de leiding is ver-
dacht. 
 
Misschien kunnen de scouts helpen?? 
 
 
Maandag 11 juli, na de ochtendgym en het ontbijt vertrokken we naar het 
hoogteparcour. Dit was erg gaaf. Eerst kreeg je een harnas om en een helm 
op. Je moest een touwennet beklimmen en daar hoog in de boom werd je 
aan een enorme kabel bevestigd. Je liep over hangende latjes en diverse 
kabels. Verschillende manieren om van de ene boom naar de andere boom 
te komen. 
Niet te veel naar beneden kijken hoor! Tis best hoog. De afdaling voor som-
mige best eng. Je moest je immers laten vallen. Eenmaal beneden gingen 
we met z’n allen wat eten. Lunchen in het bos…. 
 
Dinsdag 12 juli staat in het teken van Police Academy: het kweken van 
korpsgevoel. Iedereen kreeg een knalrood t-shirt. Elke ploeg, nu korps ge-
naamd maakt op zijn t-shirt een korpslogo met stof, naald en draad. Sommi-
gen gebruikten gewoon een stift terwijl anderen zeer creatief te werk gin-
gen met de materialen die beschikbaar waren. Nadat dit klaar was startte 
de basistraining: pistoolschieten, boeven vangen, flitsende struikrovers. 
Diverse spellen in teken van de Politie. Na het eten (chili con carne) nog 
een potje kwalleballen in het bos en dan lekker douchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 13 juli gingen we op de fiets naar Hilversum. Daar hadden we 
een puzzeltocht door de stad en wat vrije tijd. De een bracht een bezoekje 
aan Mac Donalds, de ander ging naar de Action voor een paar schoenen 
van 3 euro waar even later met watervaste stift alle namen op werden ge-
schreven. Lekker rustig een frietje eten en dan op de fiets naar Laren. Lek-
ker zwemmen in het binnen/buitenzwembad. Oh, wist je dat het niet is toe-
gestaan om met 10 personen tegelijk van de glijbaan af te gaan?? 5 minu-
ten voor tijd hoorden we door de luidsprekers: wil Scouting Subanhara uit 
Zevenaar zich nu naar de kleedkamers begeven?..... 
 
Eenmaal terug op het kampterrein 
barstte het weer los. Alles werd drassig 
en vies. Met z’n allen in de leiding tent 
lekker kletsen en een potje Weerwolven 
van Wakkerdam. Helaas bleek die 
avond de tent van de Otters onder wa-
ter te staan. Rens, Lex, Titus en Daan 
waren druk in de weer om alle spullen 
van deze scouts veilig onder te brengen 
in de andere tenten. 
 
Donderdag 14 juli, na het ontbijt ver-
trokken we naar het scoutingmuseum 
waar een dame wat vertelde over hoe 
het er vroeger aan toe ging. In groepjes 
van 2 werd er een speurtocht gemaakt. 
Dit kwam erg goed uit, aangezien het 
buiten nat en druilerig was. De scouts 
gedroegen zich (wellicht daardoor) 
voorbeeldig. Ook werd daar in de 
scoutshop nog het nodige aangeschaft. Divers badges en gadgets, te leuk 
om te laten liggen. Na de lunch werd het middag programma uitgelegd: 
elke ploeg krijgt een half uur de tijd om  een spel te maken met minimaal 2 
soorten materialen en een onderwerp. Iedereen moet het spel spelen en 
het mag een half uur duren. Helaas kwam het tijdens het 2e spel met bak-
ken uit de lucht dus moesten we het programma afbreken en zochten we 
een schuilplek. 
Gelukkig konden we die avond met alle andere scouts die op Buitenzorg 
verbleven, droog een film kijken. De kampstaf had een enorm scherm opge-
zet waar de film Madagascar 2 werd uitgezonden. Iedereen kon later droog 
en warm zijn slaapzak in.  
 



Vrijdag 15 juli. Mededeling: vanavond een bonte avond. Dat viel in goede 
aarde… De keukens werden afgebroken en Dennis kwam langs om het 
e.e.a. vast op te halen. Na de lunch gingen de scouts inkopen doen voor de 
BBQ. En natuurlijk oefenen… Veel oefenen… De BBQ was zeer geslaagd en 
de bonte avond liet van een aantal scouts een andere kant zien. Professio-
nele dansers en zangers zitten er in onze groep. Heel veel lol en ook de ont-
knoping van het mysterie………. Wie o wie had Thomas vermoord…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Zomerkamp Explorers RSA705, Brexbachtal, Neuwied, Deutschland. 
 
Zoals U ongetwijfeld in het vorige Lopend Vuurtje heeft gelezen gaan de 
Explorers na een geweldige 2e helft van het seizoen op zomerkamp. Het 
thema was bekend en voorspelde weinig goeds…. 
 
Zaterdag - Om 08.00 verzamelen alle Explorers op het troephuis waar de 
spullen reeds klaarstaan in het Scoutslokaal om ingeladen te worden in de 
aanhanger. Een enorme aanhanger! Rap wordt alles ingeladen en gaan we 
op pad. De auto van Coen, met aanhanger, begint rustig (90km/u) aan de 
rit van ongeveer 250km richting Neuwied, Deutschland. De 206-jes van 
Marloes en Tijmen moeten eerst nog even tanken, boodschappen doen, 
vergeten spullen oppikken, etc. etc. etc. Maar kunnen dan, iets vlotter 
(130km/u) ook aan de heenreis beginnen. Halverwege wordt een wegres-
taurant opgezocht waar een brunch genuttigd wordt. Rond 15.00 komen 
we aan op het kampterrein en kan het opbouwen beginnen! Terwijl Coen 
en Marloes snel boodschappen doen zetten de explorers snel de boog– en 
partytent(en) op. ’s Avonds een sapje bij een kampvuurtje en dan bijtijds 
naar bedje, zondag staat er een spannende activiteit op het programma! 
 
Zondag - Zo bijtijds als we naar bed 
gingen staan we weer op, want we 
gaan vandaag klimmen! Er staat een 
hoogteparcours door de boomtoppen 
van het Kletterwald, wat zich onder in 
“ons” dal bevind, op het programma. 
Na een snel ontbijt en met een LUPA 
op de man dalen we af richting het 
spectakel. Hier worden we opgevan-
gen door een actief ogende dame die 
erg haar best doet Nederlands te spre-
ken, erg prettig! Na wat instructie en 
het aantrekken van de klimtuigjes gaan we eerst over een oefenparcours, 
zo’n 50cm hoog. Wanneer deze met goed resultaat werd afgelegd konden 
de  Explorers zelfstandig verschillende parcours in de boomtoppen afleg-
gen. Na deze super gave aciviteit (en het is pas zondag!) keren we terug 
naar het kampterrein waar ‘s avonds wat contacten gelegd worden en na 
een sapje bij wederom een kampvuurtje gaan we weer, jawel, bijtijds naar 
bed…… 



Maandag - Vandaag gaan we varen! Mal-
te heeft namelijk een enorme boot gere-
geld waarmee we een schrikbarende 
19km gaan afleggen over de Lahn. Met 
een erg ingewikkelde constructie weten 
Coen en Marloes halverwege in te stap-
pen, hebben we op het eindpunt 2 auto’s 
EN een overheerlijke lunch tijdens de 
rust. 19 kilometer blijkt een behoorlijk 
opgave en het plan om na het varen nog 
10km naar de overnachtingsplaats te lo-

pen wordt dan ook snel overboord gegooid. Met 3 ritjes weet Tijmen alle 
explorers boven op de berg, waar de blokhut van een lokale scoutinggroep 
staat waar we overnachten, af te zetten en zijn Coen en Marloes ondertus-
sen gearriveerd met het avondeten. ‘s Avonds een kampvuurtje en weder-
om op bijtijds naar bed… 
 
Dinsdag - Vandaag staat een hike terug naar Brexbachtal op de planning. 
Volgens google maps blijkt het uiteindelijk ongeveer 17km te zijn waarbij 
er ongeveer halverwege een dorpje is. Met de GPS worden een aantal pun-
ten geprikt waar de begeleiding aanwezig zal zijn met drinken, eten en de 
nodige mentale ondersteuning. Het is errug warm namelijk. Het 2e punt 
bevind zich in een dorpje waar 
onmiddellijk de locale kebab-
boer wordt geplunderd! Een-
maal terug op het kampterrein 
zijn alle Explorers moe, maar 
voldaan. Een snelle maaltijd 
wordt verorberd en ‘s avonds 
hoeven we eindelijk een keer 
niet op tijd naar bed! Toch lig-
gen alle Explorers er op tijd in… 
 
Woensdag - Uitslapen! Heerlijk… Vandaag gaan we zwemmen in een over-
dekt zwembad en laat het nou vandaag net de enige dag zijn dat het re-
gent. Precies goed uitgemeten dus! Rond een uur of 11 vertrekken de au-
to’s richting zwembad waar al snel, na een erg moeilijk verhaal met toe-
gangsmuntjes, een bubbelbad wordt ingenomen. Vanuit hier ontspannen 
de Explorers verdient na 4 dagen keihard werken even rustig. ‘s Avonds 
staat de BBQ gepland en weet Malte met zijn Duitse roots de kunst van het 
bier-BBQ-en erg goed over te brengen!  
 



Donderdag - StadDag! Vandaag trekken we naar Ko-
blenz om aldaar even lekker te shoppen, een vette hap 
te scoren en ‘s avonds een lokale bar á la Revolutie (in 
Zevenaar, red) onveilig te maken. Naast wat onenig-
heid met wat lokaal tuig die onze vlag probeerde te 
jatten gedragen de Explorers zich voorbeeldig en te-
gen half 1 is iedereen dan ook weer terug op het 
kampterrein.  
 
Vrijdag - Vandaag staat de laatste echte activiteit op 
het programma en zoals wel eens gezegd wordt: safe 
the best for last! Of het echt het beste was durf ik niet 
te zeggen, maar onwijs gaaf was het zeker! Mountainbiken! Bij dezelfde 
firma als waar we zondag nog hoog in de boomtoppen aan het kletteren 
waren hebben we vandaag fietsen met een gids gereserveerd. Onze gids 
neemt ons middags niet al te stijle paadjes omhoog waarna de afdaling 
dwars door het bos plaats vind. Vooral Marloes blijkt gevoelig voor takjes, 
want haar benen zitten zonder twijfel het meest onder de krassen en de 
schrammen! Na het mountainbiken is het tijd voor het laatste avondmaal. 
Alle restjes worden opgemaakt en er wordt een begin gemaakt met oprui-
men. ‘s Avonds afscheid van de buurtjes en vroeg naar bed. 
 
Zaterdag - Dit was het dan, bijna althans. Na wat opstartperikelen zijn alle 
Explorers wakker en zit de aanhanger dan ook met slechts een uur vertra-
ging (maar príma op schema op de echte planning ;-D) vol en beginnen we 
aan de terugreis. Op het troephuis wordt snel alles uitgeladen en kan het 
afscheid beginnen. Zes weken zullen we elkaar moeten missen… 
 
Explo’s ik heb een super tof kamp gehad met jullie allemaal!  
 
Namens alle explorers 
van RSA705, 
 
Tijmen Kip 



Deelnemers: Max-Peter, Titus, Niek, Marije en Martine 
 
Zondag 17 juli - Het vertrek kon beginnen, de trein stond in Emmerich al op 
ons te wachten. Het was even spannend of we het wel zouden gaan halen. 
Maar het is ons gelukt. Na ongeveer 4,5 uur in de trein gezeten te hebben 
kwamen we aan in het mooie Weilburg waar de weilburgstam al op ons 
stond te wachten. We mochten de spullen in de auto laden en ze brachten 
ons naar de camping. Toen we daar aankwamen stonden de caravan en de 
tenten al klaar. We hebben de binnententen erin gehangen en daarna kon 
het avontuur beginnen. We hebben macaroni met ham en tomatensaus 
gegeten met als dessert een heerlijke aldi toetje. Na het eten was het tijd 
voor de afwas en hebben we een rondje gelopen in de buurt. Toen we te-
rug kwamen hebben we de mogelijke activiteiten besproken onder het ge-
not van een hapje en een drankje. 
 
Maandag 18 juli - We zijn de dag begonnen met een goed ontbijt en wer-
den om 12 uur opgehaald door de mensen van de weilburg stam. Zij heb-
ben ons naar het centrum gebracht en daar hebben we een kasteeltuin be-
zocht. We konden daar genieten van het mooie uitzicht. Na het bezoekje 
aan de tuin zijn we op het terras gaan zitten en hebben we met iedereen 
nog een drankje gedaan. De meiden hadden het spel BINGO bedacht en 
dat gingen ze uitleggen aan hen. Want als zij een leuke jongen zagen dan 
riepen ze: BINGO en als ze een leuk meisje zagen voor de jongens dan rie-
pen ze dat ook. Na het terrasje hebben we de mountainbikes opgehaald en 
zijn we te fiets boodschappen gaan doen om vervolgens een lekker maal-
tijd te bereiden op de camping. We hebben de dag afgesloten met literblik-
ken bier en bockworsten.  
 
Dinsdag 19 juli - Zoals elke dag begonnen we weer met verse broodjes van 
de bakker. We wilden eigenlijk eerst naar de kristalgrotten maar omdat die 
pas om 14:00 uur geopend waren zijn we eerst naar het terracottaleger 
museum geweest. Daar hebben wij onder andere een film gezien over het 
ontstaan van de beelden. Na een pitstop gemaakt te hebben bij de Mac 
voor een lunch konden we de reis voortzetten naar de kristalgrotten. Na 
veel trappen op en af te zijn gegaan en geluisterd te hebben naar de gids 
konden we aan de terugreis beginnen. We zijn via de camping naar de 
weilburgstam toe gefietst zodat iedereen zich nog even kon opfrissen. De 
afgesproken tijd van 17:00 uur gingen we niet meer redden omdat Max-
Peter per ongeluk een leuke off-road terugreis had ontdekt. Maar goed dat 
we mountainbikes hadden gehuurd. Na een overheerlijke barbecue heb-
ben we ze een leuke Nederlandse studententraditie geleerd genaamd: adje 
klomp. Daarna lekker lang nageborreld met een paar biertjes. De meiden 



gingen die avond eerder weg dus de jongens bleven nog even. Toen de 
jongens weer naar de camping gingen is het allemaal iets anders gegaan 
dan verwacht. Titus ging de rozenstruiken in en Max-Peter had de overtref-
fende trap. Titus had een paar schrammen maar Max-Peter kon met de am-
bulancebroeders mee voor een paar hechtingen. 
 
Woensdag 20 juli - Toen de meiden uitgeslapen waren en Max-Peter zagen 
schrokken ze zich rot. Het zag er dan ook niet echt aantrekkelijk uit. Titus 
en Max-Peter werden die zelfde ochtend nog opgehaald en Niek, Marije en 
Martine bleven nog met z’n drieën over. Eerst maar bespreken wat er alle-
maal gedaan kon worden en wat er moest gebeuren. Eerst de fietsen van 
Max-Peter en Titus weg brengen en door naar de Hercules voor boodschap-
pen. Toen we terug kwamen op de camping zijn we aan het koken gegaan 
en zoals elke avond hebben we de dag afgesloten met een hapje en een 
drankje. 
 
Donderdag 21 juli - We hadden deze dag besloten om naar het wildpark te 
gaan. We hebben beren gezien en otters die voor model aan het spelen 
waren. Wel jammer was dat het hard begon te regenen. We zijn daarom 
maar gaan schuilen bij de beren. Toen het weer wat beter was zijn we ver-
der gegaan en hebben de rest van de wilde dieren gezien. Toen we terug 
naar de camping wilden gaan begon het weer te regenen, daarom zijn we 
dit keer maar gaan schuilen bij een klein restaurantje aan het wildpark. We 
hebben daar wat gedronken en toen het weer droog was zijn we weer te-
rug gegaan naar de camping. Daar hebben Martine en Marije de afwas ge-
daan en heeft Niek de pizza’s gehaald. Even later zaten we te genieten van 
onze heerlijke pizza’s. We hebben die avond zoals gewoonlijk niet veel ge-
daan.  
 
Vrijdag 22 juli - We hadden deze ochtend een beetje pech. We wilden 
broodjes gaan halen maar de bakker was dicht. We hadden dus een pro-
bleempje. Gelukkig hadden we heel lieve Nederlandse buren die ons een 
oven en afbakbroodjes hadden gegeven. Na het ontbijt zijn we naar het 
stadsmuseum geweest. We wilden namelijk wel eens wat meer weten over 
Weilburg. We zijn eerst ondergronds geweest de mijnen in en zijn daarna 
naar boven gegaan om de rest te bekijken. Na dit alles zijn we naar de su-
permarkt gegaan en hebben we ons avondeten gehaald, en uiteraard een 
kleinigheidje voor de buren. Terug gekomen op de camping hebben we de 
buren verrast met een doos Merci. ’s Avonds kwam Titus weer naar de cam-
ping en had Ankeneel meegenomen. We hebben samen gegeten en samen 
de dag weer afgesloten met literblikken bier. 
 



Zaterdag 23 juli - De fietsen werden teruggebracht terwijl Niek en Anke-
neel zich ontfermden over de afwas. Vanuit het centrum -toch snel een hike 
van 3 km- terug naar de camping. Eenmaal terug op de camping moesten 
de overgebleven opties doorgenomen worden. De Mac was erg voor de 
hand liggend. Na daar onze lunch genuttigd te hebben zijn we naar de su-
permarkt gegaan om souvenirs te gaan kopen voor thuis. ’s Avonds lekker 
uit eten bij de bistro. Ankeneel had een lasagne besteld waar blijkbaar al-
leen de bovenkant lekker van was. Als dessert kregen we een shotje. Toen 
we terug kwamen bij de camping hebben we nog even nageborreld met 
literblikken bier en bockworsten.  
 
Zondag 24 juli – het was alweer de laatste dag van het kamp. We hebben 
alles afgebroken en de caravan weer netjes ingepakt. De ouders van Titus 
en Ankeneel kwamen langs om de caravan op te halen. Toen alles was in-
gepakt en de camping was betaald kon de terugreis beginnen. Na een au-
torit van ongeveer 3 uur zijn we allen heelhuids thuis gearriveerd.  
Wij kijken terug op een leuk, gezellig maar toch ook enigszins hectisch 
kamp.  
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Groepsbegeleider Sandra Meijer  

PR & Ext. Comm. Joram v. Kempen  

PR & Ext. Comm. Rob Hendriksen  

Activiteiten Vera Barendregt  

   

Meer informatie over verhuur vind je op de website.  

 

De Mini Scout Shop is geopend op zaterdag op afspraak via het contactformulier op  
de website.  

 

De opzegtermijn m.b.t. de contributiebetaling is per de eerste van elk nieuw kwartaal 
en dient SCHRIFTELIJK/per E-MAIL te gebeuren bij de secretaris.  

 

De contributie wordt zoveel mogelijk met automatische incasso geïnd op de eerste 
van het kwartaal. Hiervoor verleent men een incasso-opdracht aan de stichting. 
De rekening van de stichting is bij de RABObank nummer 12.44.17.078 t.n.v. Stich-

ting Subanhara Liemers. 
 

De kopij van het volgend nummer van het Lopend Vuurtje dient ingeleverd  
te worden via email op lopendvuurtje@subanharaliemersgroep.nl  
voor 24 december 2011! 
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