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Beste Leden en Ouders/Verzorgers,  

Voordat we er erg in hebben, ligt het alweer achter ons; de zomerkampen! 

Na maanden van voorbereiding zijn alle vijf speltakken op zomerkamp ge-

gaan. Alle kampen zijn zeer geslaagd te noemen, in dit Lopend Vuurtje 

kunt u alle belevenissen nalezen!  

Hopelijk kunnen we de komende tijd nog gaan genieten van een prachtige 

nazomer, ondertussen storten we ons vol op het nieuwe seizoen 

2012/2013. Dat zal beginnen met het overvliegen, inmiddels een traditie 

binnen onze groep waarbij de oudere jeugdleden binnen een speltak op 

spectaculaire wijze overvliegen naar een volgende speltak, met recht een 

feestje te noemen! Ook zullen we de eerste zaterdag van september, 1 sep-

tember, meedoen aan de jaarlijkse Airbornemars. Van dit evenement heeft 

u inmiddels via de leiding van uw zoon/dochter een mail ontvangen. Ook 

zult u binnenkort bericht krijgen van de plaatsing van de gewonnen boom-

hut! Kortom: Komende maanden staan weer bol van de activiteiten en leu-

ke opkomsten!  

Tot slot wil ik u nog even wijzen op de vacature voor penningmeester M/V. 

Inmiddels hebben we hier een heuse PR campagne voor opgestart om deze 

plek later dit seizoen ingevuld te krijgen. Aangezien mond tot mond recla-

me de beste reclame is wil ik u dan ook verzoeken; ‘hoort zegt het voort’!  

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit Lopend Vuurtje en wens ieder-

een hierbij een geweldig mooi Scoutingseizoen!  

Met vriendelijke groet,  

Joris Hendriksen 

Voorzitter 

 

 

 



 

Het zomerkamp in Vaassen be-

gon. De leiding stond de kin-

deren al op te wachten. Toen 

iedereen zijn spulletjes klaar had 

liggen om te kunnen overnach-

ten kon het kamp dan eindelijk 

beginnen. Iedereen kreeg eerst 

nog het kampshirt. Lekker buiten tussen de bomen kwam ineens de kok 

naar buiten gerend omdat er allemaal ratten in de keuken zaten. Iedereen 

hielp mee met het vangen van de ratten. Maar dit was natuurlijk niet ge-

noeg. We hadden iets beters nodig. Iets als een rattenvanger. En uiteraard 

wist onze burgermeester er wel een te vinden. Iedereen in de auto’s en op 

weg naar kasteel Cannenburgh. En ja hoor. Geloof het of niet maar voor dit 

kasteel zat een echte rattenvanger op 

zijn blokfluit te spelen. Iedereen hele-

maal enthousiast want ze kregen met 

de rattenvanger een rondleiding door 

het kasteel. Daarna gingen ze de tui-

nen in om op enkele plekken een let-

ter uit te beelden. Na dit alles gedaan 

te hebben gingen we met de ratten-

vanger terug naar onze overnach-

tingsplek. De kinderen konden even 

vrij spelen terwijl de kok bezig was 

met een heerlijk avondmaal. Na het 

eten was er een heuse disco. Deze dag 

werd afgesloten met een heerlijk 

kampvuurtje gemaakt door onze rat-

tenvanger.  



De zondag was het al weer vroeg 

dag. Snel alle spulletjes inpakken en 

in sommige gevallen bij elkaar zoe-

ken. Daarna kon het ontbijt begin-

nen. Uiteraard moest het spel ratten-

race wel gespeeld worden en hierna 

kwamen ook alle andere leuke spelle-

tjes weer aan bod. Zoals stand in de 

mand, boompje verwisselen en bus-

kruit. Na de lunch werd er nog fana-

tiek gewerkt aan een hut tot de ouders kwamen en een einde maakten aan 

dit geweldige weekend. 

  



 

Zondag: De familie Holzsogers is in Neede neergestreken. Een vakantie om 
nooit de vergeten. In een schitterende traditionele Zweedse hut zitten de 
houthakkers (nog) aan de bar als de eerste Welpen binnenstromen. De fa-
milie Holzsogers kent een rijke houtzaaggeschiedenis. In Zweden is al me-
nig bos gesneuveld met de knetterende kettingzagen van de Holzsogers. 

Na een Zweedse bal en een Zweedse gemeentepils zijn de Welpen en ou-
ders er helemaal klaar voor. Akkella neemt het woord. Hij is de baas van de 
Holzsogers dinastie en wel toe aan een vakantie. Tijdens de vakantie moet 
er natuurlijk wel gezaagd worden. Hierbij kunnen de Holzsogers wel wat 
hulp van de Welpen gebruiken!  

Na de schaft en corvee maken we een rondje over het terrein. In de gang 
aangekomen komt er ineens een hoop gebonk uit de bezemkast! Er zit een 
rare man die op een wandelende struik lijkt met vikinghelm en sinterklaas-
baard! Het is de boskoning, de beschermheilige van de Zweedse bossen. 
De boskoning is niet te genieten! Die Holzsogers hebben alle Zweedse bos-
sen finaal gesloopt! De Holzsogers zijn helemaal niet op vakantie, ze zijn 
gevlucht uit Zweden voor de boskoning! De boskoning is er helemaal klaar 
mee en zal de Holzsogers eens een lesje leren! De boskoning heeft nog een 
oud logboek van een houthakker die ooit in Neede is geweest. Met de log-
boek gaan de Welpen op pad om te kijken of er nog meer van die losgesla-
gen houthakkers zijn! Straks slopen ze ook nog het bos in Neede! De bosko-
ning beveelt de Welpen en Holzsogers nu eindelijk eens wat goeds te doen 
voor de natuur! 

Ineens komt er een horde schapen het terrein op rennen! Het is schaaps-
herder Eltjo. Eltjo, met cowboyhoed, hangsnor en waxjas is een schaaps-
herder die zo uit het openluchtmuseum lijkt weggelopen. De Welpen vin-
den het grandioos. De herdershond drijft de schapen (en Welpen) als mak-
ke lammetjes naar de schaapskooi van Eltjo. Een eindje verderop is een oud 
zwembad dat nu natuurterrein is en een gedenkbos, een bos waar je een 
boom kunt planten als er bijvoorbeeld een kind geboren is. Er is daar een 
grandioze speeltuin met nep-konijnenhol en waterspeeltuin. Voor zover al 
niet natgeregend, worden de Welpen zeiknat. Tijd om afscheid te nemen 
van Eltjo en terug te koersen naar de blokhut.  

Dan is het tijd voor een grandioos oneerlijk potje Zweedse balletjes, ook 
wel bekend als slagbal. De Holzsogers spelen mee op geheel eigen wijze, 
dit met heerlijke discussies ten gevolge welke bal nu in of uit is. Wonderlijk 
wordt het tegen het einde gelijkspel, dit had natuurlijk niemand verwacht. 

Ryk Tavi is helemaal tabak van de boskoning. Ryk Tavi is een echte bosbou-
wer en wil gewoon maximaal zagen! Hij heeft al twee dagen niet gezagen 
en begint al trillende handen te krijgen en andere rake trekjes te ontwikke-
len. Zijn tattoos zakken er zelfs van af. Ryk Tavi stelt voor om alle machines, 
kettingzagen, bijlen etc. naar een geheime plek in het bos te brengen zodat 
de boskoning deze niet kan vinden. In het bos aangekomen duiken ineens 
een paar handlangers van de boskoning op die de Welpen achter de vod-
den zitten om de gereedschappen in beslag te nemen. 

Eenmaal terug in de blokhut zit de boskoning weer in de bezemkast. Hij is 
weer furieus!!! Wat denken de Holzsogers wel niet????! Die Welpen zijn 
geen haar beter en lijken wel met de Holzsogers onder een hoedje te wer-



ken. Morgen moeten de Holzsogers maar eens écht wat doen voor de flora 
en fauna in de bossen! Maak maar eens een vogelhuisje, een prachtig on-
derkomen voor onze fladderende vrienden. 

Maandag: Er wordt na enige twijfel besloten de boskoning tevreden te stel-
len. De door de boskoning gewenste vogelhuisjes moeten er dan toch maar 
komen. Door nu goodwill te kweken kunnen we wellicht van zijn gezeur af 
geraken! En komende week weer volle bak aan de slag met onze kapwerk-
zaamheden in het bos. Omdat er niet genoeg gereedschap is om met alle 
welpen tegelijk aan de slag te gaan worden de groepen opgedeeld. 

Binnen in het gebouw wordt enorm hard gewerkt om losse plankjes en 
spijkers om te toveren in echte vogelhuisjes. Er wordt flink gehamerd en 
gezaagd. De voorkant is gemaakt van wat dunner hout welke bewerkt kan 
worden met een figuurzaag, zodat leuke creatieve vormen ontstaan. Som-
mige welpen maken zich zelfs zorgen of het lachende gezichtje op het vo-
gelhuisje de vogels niet afschrikt! De vogelhuisjes zijn nog niet klaar, maar 
er zijn de komende week nog genoeg momenten te vinden om de huisjes 
van de nodige beschildering te voorzien. Het is tijd om te wisselen met de 
andere groep. 

Binnen loopafstand van ons vakantiehuis blijkt een waar ambachtslied ge-
vestigd te zijn, een glasblazer! Stephan maakt beroepsmatig uniek glaswerk 
voor opstellingen in laboratoria, klanten zijn bijvoorbeeld Teijin en Akzo 
Nobel. Daarnaast maakt Stephan ook nog veel ander glaswerk, hij liet bij-
voorbeeld een schaalmodel van een mooi vliegtuig zien! Hij kan erg leuk 
vertellen, maar de welpen mogen ook zelf aan de slag! Iedere welp heeft 
zelf een glazen theelepeltje gemaakt door een glazen staaf in een gasbran-
der te verhitten. De lepeltjes worden naar smaak van de welp in mooie vor-
men gedraaid. Op de draaibank worden nog enkele erg mooie vazen ver-
vaardigd. De pedalen van de draaibank worden door welpenvoetjes be-
diend. Terwijl Stephan de vaas in wording verhit zijn er welpen die door 
een slangetje er lucht in blazen zodat de vaas mooi bol wordt. 

Eenmaal terug bij het vakantiehuis wordt het 's ochtends geprepareerde 
lunchpakketje verorberd. Snel worden de welpen, alle voorzien van 5 euro 
zakgeld, in de auto geladen. Op naar Eibergen city! Eenmaal aangekomen 

gaan de welpen op pad 
met een opdrachtenblad, 
een ware scavengerhunt. 
Diverse personen moesten 
gefotografeerd worden om 
punten te verdienen. De 
plaatselijke slager werd 
overspoeld met welpen die 
met hem op de foto wil-
den. Mannen met snorren 
waren hun leven ook niet 
zeker vandaag in Eibergen. 

Nadat alle welpen hun op-
drachtenlijst ingeleverd 
hebben, mogen zij zelfstan-
dig de winkelstraat in om 
hun zakgeld te besteden. 
Bepakt met cadeautjes 
voor thuis, snoep en speel-



goed gaan we terug huiswaarts. Eenmaal aangekomen bij het vakantiehuis 
is er nog tijd om te spelen, bijvoorbeeld met je net aangeschafte eigen bal! 

Er gaan sinds gisteren al de nodige roddels rond onder de kinderen. Hout-
hakker Håti probeert de mooie bardame Drintel te versieren! Beide ontken-
nen ze stellig! Maar toch worden ze verdacht vaak samen gezien! Houthak-
ker Månng smult van de roddels, en ieder moment dat Drintel en Håti er 
niet zijn brengt hij de welpen op de hoogte van de nieuwste feitjes rondom 
het stel! 

Echter tijdens het opscheppen van het eten ontstaan er wat krasjes op de-
ze opmerkelijke vriendschap. Drintel lijkt wat geïrriteerd door het gedrag 
van deze stoere houthakker. 

Na het avondeten is het tijd om een kaartje richting het thuisfront te stu-
ren. Wat zal de postbode in Zevenaar en omstreken het druk krijgen met 
ontcijferen van de adressen! Hopelijk wordt alles goed bezorgd bij Opa's, 
Oma's, papa's en mama's. Håti is heimelijk bezig met een roze stift en wordt 
uiteindelijk betrapt op het schrijven van een kaartje voor Drintel. Alle wel-
pen zijn benieuwd en raken er niet over uitgepraat. Månng, niet minder 
benieuwd, weet het kaartje uit de poststapel te ontfutselen. Het kaartje 
staat vol met hartjes en bevat tevens een excuus voor hetgeen er tijdens 
het eten gebeurde. 

Nadat de welpen hun dagelijkse logboekje bijgewerkt hebben is het tijd 
voor een echt kampvuur! Maar wie komt daar aangelopen!? Het is de bos-
koning! Hij blijkt erg blij te zijn dat de houthakkers zich vandaag eindelijk 
eens gedragen hebben. Het bos is vandaag perfect in tact gebleven en er 
zijn zelfs vogelhuisjes gebouwd! Dit goede gedrag moet natuurlijk beloond 
worden! De boskoning heeft een heerlijk lekkernij geregeld voor bij het 
kampvuur, een heerlijke kampvuurgebakken mini pizza! Ook heeft de bos-
koning een enorme gouden 14 karaats bijl meegenomen! Dit is een 200 
jaar oude echte Zweedse bijl, welke een erg hoge symbolische waarde 
heeft voor de Zweedse bossen. Schoorvoetend beloven de Holzsogers om 
net zoals vandaag van de bomen af te blijven en goed op de gouden bijl te 
passen. 

Dinsdag: Er is vandaag en morgen trouwens een extra leiding op het kamp 
aanwezig, haar naam is Kaa. Sommige welpen kennen haar nog wel, maar 
voor anderen is ze misschien een onbekende. Kaa is jarenlang welpenlei-
ding geweest en komt af en 
toe nog wel eens langs. 
Hartstikke gezellig! 

Na het ochtendritueel beslo-
ten we om ons vandaag 
maar eens keer niks aan te 
trekken van de boskoning, 
er is immers ook tijd voor 
ontspanning nodig. En aan-
gezien de boskoning gister-
avond erg tevreden was 
over het werk dat de welpen 
hadden verricht, vonden de 
welpen dat ze wel een beet-
je aan 'chillen' toe waren.  



Aangekomen bij het park, om een uurtje of 12, zochten we een verzamel-
plaats voor alle spullen waarna de pret kon beginnen. De Waarbeek is echt 
een leuk pretpark, al ziet het er wat oud en lelijk uit. 

In de Waarbeek zijn tal van misselijkmakende, harddraaiende, buikkriebe-
lende, hooggaande attracties in het park. Zo is er een achtbaan, een reu-
zenrad, een rups, trampolines, een treintje, waterfietsen en ga zo maar 
door. Voor elk wat wils.  

Ook het personeel van het park was zo nu en dan enthousiast, zo was er 
een die de hele tijd de 'scoutfit-pet' van de welpen afpakte en wegrende. 
Een ander liep de boel op stelten te zetten bij de zweefmolen. Het overige 
deel van het personeel was echter even saai en futloos als het haar van de 
boskoning.  

Een van de attracties die het meest in de smaak viel was toch wel de bots-
auto's. Op een gegeven moment waren het alleen nog maar de welpen van 
de subanhara-liemersgroep die in de botswagentjes zaten en op elkaar 
klapten.  

Rond een uurtje of 5 begon de terugreis naar de Zweedse blokhut. Hier 
was het tijd voor een beetje ontspanning. De meeste welpen kozen ervoor 
om even rustig aan te doen, terwijl anderen nog de kracht hadden voor 
een potje voetbal.  

Daarna was het tijd voor Zweedse-viking-stratego, dit spel werd veel ge-
speeld door de voorouders van de boskoning. Op die manier kregen de 
welpen misschien meer inzicht in de beweegredenen van de boskoning.  

Na een paar potjes keerden we terug naar de blokhut. Het was er een enor-
me bende. Alles lag overhoop, in het hele gebouw. En er was nog iets 
vreemds, de gouden bijl die we gisteravond kregen van de boskoning was 
veranderd van positie. Hij was ongeveer een halve slag gedraaid op het 
bord waarop hij vastzit. Oe raakte meteen in paniek omdat hij vreesde dat 
het door magie kwam. Na lang brainstormen denken we nu dat het geen 
toeval is, maar dat de boskoning er iets mee wil zeggen. We weten alleen 
nog niet wat, dat zien we misschien morgen.  

Woensdag: Het is al een tijdje stil rondom de boskoning. De gouden bijl 
staat midden in de gang en heeft sinds gisterenavond niet meer bewogen. 
Het blijft een merkwaardig ding. Oe raakt er maar niet over uitgespro-
ken.Roddelkoning Mang beschuldigd Oe er van dat hij de bijl achterover 
wil drukken en wil verkopen! De Welpen denken er precies zo over, zo 
goed gelovig als ze zijn. 

Rikki-Tikki-Tavi is een beetje klaar met het spirituele gedoe van Oe en stelt 
voor om eens echte stoere mannen en vrouwen van de Welpen te maken! 
Een hele lijst met leuke houthakkerspelletjes staan al klaar! Als vanouds 
worden de Welpen erg vies en moe, dat was nou net de bedoeling! 

Enkele hoogtepunten: zagen met een echte trekzaag, zaklopen met 5 Wel-
pen in een bigbag, een ballon vol met scheerschuim met een scheermes 
scheren en snoephappen in een speciekuub. Grandioos allemaal. Het kom-
kommersjoelen blijft ook altijd een groot succes. Drie welpen krijgen met 
watervaste stift een nummer op hun voorhoofd geschreven en fungeren 
met open mond als scorebak. De werper schuift de plakjes met een moor-
dend tempo in de mond, prachtig. Na de eerste ronde staan de wentelteef-
jes al in de keuken op de Welpen te wachtten: lekker met extra suiker! 



Ook staat er een spannend ritje met de auto van Akela op het programma. 
Een groepje Welpen sleept met een touwtrektouw de auto aan en een 
Welp stuurt de auto de goede kant op. Een van de Welpen had het grandi-
oze idee om het touwtrektouw aan een slagboom vast te maken. Dit met 
een compleet ontzette slagboom ten gevolge. Sommige Welpen weten ver-
dacht goed hoe je met een auto moet rijden, dus berg thuis de autosleutels 
maar goed op! 

Na al deze leuke spelletjes is het tijd voor wat verkoeling. Met een paar zeil-
tjes en 10 potten groene zeep wordt een mooie zeepbaan gemaakt. Nog 
even jezelf extra insmeren met groene zeep én gaan! De Welpen zijn zo 
glad als een aal en glibberen alle kanten op. Zelfs de leiding krijgt het niet 
voor elkaar om te blijven staan. Na al deze ranzigheid is het tijd om te dou-
chen. De hele douche zit tot aan het plafond vol met schuim val alle groene 
zeep. Na een klein uurtje zijn de Welpen weer schoon en kunnen we aan 
tafel. 

Geen lust-ik-niet-bon zal vandaag worden ingeleverd: we eten pannenkoe-
ken!! Warbol en Drintel hebben de hele dag in de keuken gestaan en wel 
100 pannenkoeken gebakken! Heerlijk! Na een pannenkoek of 6 begint 
ook de leiding af te haken. Na het eten gaat Kaa weer naar huis, zij is twee 
dagen mee geweest en gaat weer terug naar Tolkamer. Tijdens het eten 
komt een van de Welpen geschrokken binnen: de gouden bijl is weg? 
Mang beschuldigd uiteraard meteen Oe hiervan. Oe ontkent alles! Hij weet 
van niets. 

Donderdag:Tijdens het ontbijt vinden de Welpen een rebus op een oud 
papiertje. Het duurde even voor de Welpen deze hebben gevonden, nadat 
uiteindelijk drie Welpen het papiertje in de handen hebben gehad valt het 
kwartje. Een geheime aanwijzing! Iets met een haak, bergen en water. Al 
snel komen de Welpen op het idee om naar het zwembad in Haaksbergen 
te gaan. Mang wordt snel in de kattenbak geladen en iedereen zit in de 
auto onderweg naar het zwembad. 

In Haaksbergen aangekomen blijkt het een grandioos zwembad te zijn! 
Vooral de glijbaan is sensationeel. De leiding slaagt er zelfs in om over de 
kop te gaan in deze glijbaan. Dit echter wel met pijn in nek, knieën en rug 
ten gevolge maar dit mag de pret niet drukken. Elke driekwartier verandert 
het zwembad in een groot golfslagbad. Enkele Welpen worden compleet 
meegevoerd door de enorm hoge golven! Drintel en Hathi kunnen ook in 
het zwembad het weer opvallend goed met elkaar vinden! Iedereen rod-
delt erover! 

Na een lekker zakje chips is het tijd voor de finale uitputtingsslag in het 
zwembad. Nog een paar laatste rondjes in de glijbaan en het laatste beetje 
energie is verdwenen. Verschrompelt en totaal gesloopt keren we terug 
naar het Natuurhus. Na een uurtje vrij spelen gaat de barbecue aan. Onder-
tussen krijgen we hoog bezoek. Drie bestuursleden van Scouting Subanha-
ra komen een vorkje mee prikken. Erg gezellig! Mang vind ineens een 
kaartje van Drintel aan Hathi. Drintel heeft veel lieve woordjes over voor 
Hathi! Het kaartje eindigt met veel x-jes. De Welpen gillen het uit! 

De barbecue is een groot succes! De Welpen eten bergen vlees weg. Enkele 
Welpen presteren het nog meer te eten dan de leiding! Na al dit vlees is het 
tijd voor een gezond toetje met veel fruit! Aan het einde van de barbecue 
roept Hathi iedereen bij elkaar. Hij vraagt Drintel ten huwelijk! Hij heeft al 
een groot trouwfeest georganiseerd voor morgen! Alle Welpen zijn uitge-
nodigd! Wat een feest! 



Nadat iedereen na het corvee is bijgekomen van het huwelijksaanzoek van 
Hathi is het tijd op te puzzelen. Tijdens het zwemmen hebben de Welpen 
een aantal stukjes van een schatkaart gevonden, binnen een paar minuten 
liggen deze aan elkaar. De kaart wijst richting de schaapskooi van onze 
grote vriend schaapherder Eltjo. De kaart brengt ons naar een duister bosje 
vlakbij de schaapskooi. In het bosje staat de verdwenen gouden bijl!! De 
Welpen kunnen hun ogen niet geloven. Gisterenavond was deze bijl in-
eens verdwenen. De boskoning biecht op dat hij de bijl heeft gestolen. Hij 
is erg teleurgesteld dat de Welpen zo slecht op de bijl hebben gepast. De 
bijl heeft een gigantische waarde (125.000 dollar + onbetaalbaar) en laten 
dit ding zomaar stelen!  

De boskoning heeft inmiddels ook gehoord van het huwelijk tussen Hathi 
en Drintel. De boskoning is de enige ambtenaar van de burgerlijke stand in 
de buurt en zal de twee trouwen. De boskoning wil de twee wel trouwen, 
maar niet zonder tegenprestatie. De Welpen moeten nu maar eens wat 
goeds doen voor de natuur! En dit keer echt iets goeds. Na de preek van de 
boskoning krijgen de Welpen de gouden bijl weer mee. Als de bijl voor de 
bruiloft weer gestolen is gaat het hele feest niet door!  

Vrijdag:De welpen werden wakker gemaakt en er werd ontbeten. Daarna 
werd de bagage snel ingepakt al was dit voor sommige welpen niet een-
voudig. Het is ook lastig als je spullen over zo'n beetje de hele zaal ver-
spreid liggen en als je niet meer weet welke sokken nou wel of niet van jou 
zijn. Dit fiasco resulteerde dan ook in een enorme berg met gevonden voor-
werpen.Na het inpakken van de bagage was er nog even tijd om de vogel-
huisjes af te maken, met wat hulp van de leiding zijn alle huisjes in zekere 
zin afgekomen. Daarna werden de stukjes voor de bonte avond konden 
voorbereid, dit moest goed gebeuren want het zou niet zomaar een bonte 
avond worden, maar een echte trouwerij tussen Drintel en Hathi.  

Na een snelle lunch stond het volgende avontuur alweer op het program-
ma. De houthakkers leek het een goed idee om wat meer te weten te ko-
men over brandveiligheid in het bos. En waar kun je dit beter leren dan in 
het brandweermuseum? Inderdaad, nergens anders dan in het brandweer-
museum. 

Het brandweermuseum is een erg leuk museum met tal van oude brand-
weerwagens, helmen, luie pompers, anti-terrorsuits en noem maar op. Aan 
de hand van een vragenlijst kwamen we veel te weten over de historie van 
de brandweer. Ook over de stormramp van Borculo in 1925 was een hoek-
je ingericht. Deze ramp, waarbij toch gauw 3 koeien en boer overleden wa-
ren is blijkbaar dusdanig erg geweest dat er een stukje museum voor wordt 
gereserveerd.  

Na een aantal rondjes door het museum was het tijd voor een ritje op een 
echte oude brandweerwagen. In de regen gingen we in twee groepen mee 
met de wagen. Het was een oude onoverdekte wagen met een enorme lad-
der erop en een sirene die nauwelijks te horen was door het gebrul van de 
motor, prachtig. Na een rondje door Borculo kwam ook dit avontuur tot 
een eind. We gingen terug naar onze blokhut in Neede. 

Om half 8 was het tijd voor de grandioze bruiloft. Toen de welpen aankwa-
men op het gebouw waren de meeste ouders al gearriveerd. Er werd druk 
geknuffeld en bijgepraat! Na een paar minuten was het tijd voor de brui-
loft. Iedereen had netjes plaatsgenomen in de mooie trouwzaal. In afwach-
ting van het bruidspaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die 
ambtenaar was niet zomaar iemand, het was de boskoning, de enige man 



Om half 8 was het tijd voor de grandioze bruiloft. Toen de welpen aankwa-
men op het gebouw waren de meeste ouders al gearriveerd. Er werd druk 
geknuffeld en bijgepraat! Na een paar minuten was het tijd voor de brui-
loft. Iedereen had netjes plaatsgenomen in de mooie trouwzaal. In afwach-
ting van het bruidspaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die 
ambtenaar was niet zomaar iemand, het was de boskoning, de enige man 
met bevoegdheid om mensen te trouwen in de regio. Hij was echter niet zo 
tevreden en wilde het huwelijk eigenlijk afblazen. Alweer hadden de wel-
pen niet goed op zijn gouden bijl gelet.  

Na eindeloos zeuren en overhalen kregen we de boskoning toch zover om 
de bruiloft door te laten gaan. We hebben afgelopen week immers heel 
veel gedaan om hem te plezieren en te laten zien dat we goede houthak-
kers zijn. 

Onder luidt applaus werd het bruidspaar binnengehaald en getrouwd door 
de boskoning. Hierna was het feest. Er waren 4 leuke sketches en limonade 
en chips voor iedereen. Ook was er een grote bruidstaart die met de hele 
zaal gedeeld werd. Als laatste was er een slotlied gezongen door de lei-
ding. 

Toen was het zover, het kamp was echt afgelopen. Het laatste woord was 
voor Akela, dit was zijn laatste zomerkamp met de Welpen, volgend jaar zal 
hij bij de Explorers aansluiten als begeleiding. We wensen hem daar heel 
veel plezier en bedanken hem ook via deze weg voor al zijn toewijding en 
enthousiasme de afgelopen jaren bij de welpen.  

 



Augustus November 

1 Simon Arends 1 Niek de Melker 

2 Fred van Kempen 4 Caroline Heister 

4 Lars Kumeling 6 Mellanie Buser 

5 Remko Bezemer 7 Renata Janssen-Rusman 

7 Zefanja Langeberg 7 Erwin Grob 

  9 Jasper Lestrade 

8 Lesley van Dijk 13 Bjorn Visser 

10 Joram van Kempen 17 Asley Peters 

10 Jimmy Wijnbergen 18 Lars Barten 

15 Jeroen Hoedemaker 18 Niels Barten 

16 Sjoerd Keultjes 23 Maikel van Leeuwen 

30 Florian van Drunen 23 Itse Spijker 

31 Floortje van Lierop 23 Tijmen Kip 

31 Tommy Kuster   

  December 

September 2 Niels Hoedemaker 

5 Peter Hulkenberg 12 Luuk de Groot 

9 Kim Alberts 13 Rob Hendriksen 

14 Joris Hendriksen 14 Angela Bergonje 

16 Isabel Wels 18 Anne van Diek 

24 Vera Barendregt 21 Perry Sipkes 

24 Mika Bongers 21 Indi Roelofs 

26 Fanny van Drunen 23 Dirk Keultjes 

  29 Stijn Smalbil 

Oktober   

3 Mees Buiting   

6 Rik Hoppenreijs   

16 Laura Keultjes   

17 Jella Bezemer   

17 Lynn van Limbeek   

20 Bridget van Dijk   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Op zaterdag 7 juli vertrokken 16 scouts en hun leiding op de fiets naar…. 
Jawel: Schotland. Met de boot het water over. En uiteraard werd daar de 
klok één uur terug gezet. Op dat eiland is het immers een uur eerder dan 
hier in Nederland. 

De fietstocht ging SUPER. De scouts waren zeer gedreven om snel op hun 
kampterrein aan te komen. 

Het was dan ook super tof toen de auto’s met bagage de fietsende scouts 
onderweg tegen kwamen. Gejoel, gebel en veel geclaxonneer!! Die Schot-
ten wisten niet wat hun overkwam. 

En daar waren we dan. Aangekomen op ons kamp terrein met hele-
maal……… GEEN VOORZIENINGEN!!!! Behalve een kraan! En een HU-
DO………………… je weet wel hangen aan een piopaal boven een groot gat 
en dan je behoefte doen. Wel gaaf dat bijna alle scouts hier gebruik van 
hebben gemaakt. 

Eerst even uitrusten en wat drinken. En dan tenten opzetten….. maar zo 
eenvoudig gaat dat niet! Nee, je moet je tentstokken winnen, en dat kan 
door een potje mikado te spelen. 

En dan zijn er nog verschillende  
blijkbaar erg moeilijke opdrachten. 
Wat moet je in hemelsnaam met een 
stukje blanco papier en een lucifer?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na het opzetten van de tenten, en het inrichten is er alvast een start ge-
maakt met het bouwen van hun ford.  

Gelukkig hoefden ze de eerste avond zich niet druk te maken om het eten 
want Guido had een heerlijke maaltijd bereid. Een echt schots prakkie. 

 

De scouts kregen voor die avond een paar opdrachten. Ze moeten zich 
voorstellen aan Dé Clan (Leiding) en vertellen wie ze zijn, hoe gezellig deze 
familie is en waar ze voor staan. Ze maken een stamboom en een familie-
wapen. Ze moeten een naam en een yell bedenken.  

Daarnaast presenteren ze het familiecadeau uit kosteloos bosmateriaal.  

 De namen waren als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Angry Birds & Leaque of Idiots &Mac Apple’s 

Er werden leuke kado’s gepresenteerd:Een raamwerk van takjes, ideaal om 
figuur te poepen (Op de hudo), een soort waaier voor als de hittegolf zou 
uitbreken en iets tot op heden nog niet geïdentificeerd iets… het moest een 
kado zijn maar erg onduidelijk wat het voor moest stellen. 

De familiewapens zagen er leuk uit, er zat zelfs een echt kunstwerk met ve-
ren en glitters bij.  

Toen nog wat kampregels en de 1e dag was alweer voorbij. 

De volgende ochtend begon met ochtendgymnastiek en een echt Engels 
ontbijt,  scrambled eggs, sausages en beans!!! Ze vonden het lekker want 
alles ging op!!!! 

Vanaf vandaag worden er elke dag Highland games gehouden. Elke clan 
kan punten scoren en de clan met de meeste punten zal aan het eind van 
het kamp de winnaar zijn.  



 
De games bestaan uit verschillende onderdelen:  
 

 

 

 

zoals een test met kennisvragen en boomstamwerpen.De eerste dag onder 
leiding van Mc Laren. 
 

High lands……….. dat zegt ge-
noeg. We moeten abzeilen!! 
 

 
Wat een stoere kinderen. Ze hebben het allemaal gedaan!! 



Een echt schots gebruik is Whisky stoken. 
 Dat moest natuurlijk ook uitgeprobeerd worden.      
 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard moet dat dan ook getest worden!! Oeps, worden we een beetje 
tipsy?? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Maar we zijn nog niet klaar met eten, 
nee………………….. wat dacht je van 
een echte High Tea? Zelf klaar ma-
ken natuurlijk!!   



 
 

 

Op vrijdag het kamp al af-

breken? Wat raar…. Maar 
waar moeten we dan sla-

pen? Nou wat dacht je van 

een frietbuil… 

 



De laatste avond wordt uiteraard feestelijk afgesloten met een BBQ en een 
bonte avond. En dan maak je toch echt de mooiste foto’s: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Voor de Explorers stond er voor dit jaar een BeNeLux-tour op de planning! 
Na een aantal dagen in Wiltz te hebben gekampeerd werd het hele kamp 

opgepakt en 270km verder op in Bergen op Zoom weer neergezet om daar 

de laatste 2 nachten te verblijven. Een korte samenvatting. 
 
Zaterdag 21 juli  
 
Om 8 uur werd er verzameld op het Troephuis om de aanhanger die we 

hebben mogen lenen van de AoZ in te laden te vertrekken naar Wiltz. Na 
een half uurtje (ja, zo snel!) buffelen en een aantal lekkernijen in ontvangst 

te hebben genomen (bedankt Sandra en Joris!) konden we vertrekken! Zo-

als gemeld ging de reis naar Wiltz, Luxemburg. Echter voordat we goed en 

wel in Brabant (Noord Brabant that is) waren moest de auto van Tijmen 
alweer omkeren; hij was zijn uniform vergeten. Hij werd ter plekke gepro-

moveerd tot aap van de week. En bedankt. Na een erg vies frietje bij de eer-

ste snackbar over de Grens in Belgie kwamen we rond 2 uur aan in Wiltz. 

Na ingechecked te hebben bij het wel bekende kasteel (hier zit de beheer-
der van het Scoutingterrein) konden we naar onze plek. We stonden op 

kamp 20. Dus… kamp 20? Niet te vinden bleek… Uiteindelijk was dit een 

afgelegen stukje kampeerterrein zonder douche in de buurt, maar alleen 

een wasbak en een wc-hokje ter beschikking. Niet echt wat we ons voorge-
steld hadden, want het grote kampeerterrein heeft een erg mooi toiletge-

bouw en daar stonden natuurlijk ook veel andere mensen! Hier stonden we 

helaas met maar 2 andere groepen waarvan de eerste de volgende och-

tend vertrok en de andere de dag erna het ook voor gezien hield… Enfin, 
nadat we het terrein gevonden hadden werden er boodschappen gehaald 

en werd het kampement snel opgebouwd. ‘s Avonds na een biertje bij het 

kampvuur gingen we redelijk op tijd naar bed, het was een lange dag. 



Zondag 22 juli 
 

Na een welverdiende nachtrust wer-

den de Explorers rond 9 uur gewekt 

en werd er vervolgens een traditio-
neel ontbijtje  met eieren & spek ge-

nuttigd. Goed eten was aan te beve-

len, later op de dag zou er een klim-

parcours bij Mamout bedwongen 
worden! Hier werden we om 2 uur 

ontvangen door een vriendelijk 

ogende jongeman welke natuurlijk 

overladen werd met aandacht van 
onze dames… Na onszelf in een klimgordel gehesen te hebben gingen we 

gewapend met tokkeltje en een helm op beginnen aan het parcours. Dit 

bestond uit 2 delen: het eerste deel bestonden uit verschillende oversteken 

over een stroompje tussen een aantal bomen. Hierna moest een rotswand 
beklommen worden en gingen we uiteindelijk via een richel/paadje naar 

de andere kant van de groeve waar we weer naar beneden klommen. Tot 

grote teleurstelling van de Explorers zat de grote tokkel, die in 2009 wel in 

het pakket zat, dit keer niet in het programma. Alle Explo’s hebben hun 
grenzen verlegd die dag en zullen ongetwijfeld nog eens terugdenken aan 

het moment dat ze uiteindelijk bovenkwamen. Na bijna 3 uur onderweg te 

zijn geweest vertrokken we weer richting het kampterrein waar we na een 

heerlijk avondmaal ‘s avonds lekker rond een kampvuur hebben gezeten.  
 

Tot een uur of 11, want 

toen stond er nog een 

dropping op het pro-
gramma. De Explorers 

zijn een stuk verderop 

de auto uitgezet en gin-

gen zonder kaart/
kompas/gps op zoek 

naar het kampterrein. 

Uiteindelijk wisten zij dit 

te vinden en kon de dag 
worden afgesloten met 

wat warms te drinken 

en ging iedereen lekker 
naar bedje. 



Maandag 23 juli 
 

Waarschijnlijk de meest ontspannen dag 

van de hele week; we hebben namelijk 

de hele middag aan het zwembad gele-
gen. Na wederom een beetje uitgeslapen 

en lekker ontbeten te hebben kregen de 

Explorers een gps met daarin 2 coördina-

ten ingesteld, 10 
euro en de op-

dracht iets te eten 

en te drinken voor de hele afdeling te halen mee en 

vertrokken zij richting het zwembad. Het eerste coor-
dinaat was uiteraard een nabij geleden supermarkt 

en het 2e het coordinaat van het zwembad zelf. Na 

hier de hele middag lekker te hebben liggen ontspan-

nen hebben we ‘s avonds weer lekker rond een kamp-
vuurtje gezeten en gingen we op tijd naar bed, de 

volgende dag stond namelijk mountainbiken in Houf-

falize op het programma! 

 
Dinsdag 24 juli 

 

Zoals gezegd: vandaag mountainbiken in Houffalize! Dat is in Belgie, dus 

technisch gezien hebben we onze BeNeLux-tour al compleet. Op tijd die 
kant op, want ‘s middags zou het erg warm worden. Nadat iedereen een 

geschikte fiets gekregen had vertrokken we! Na een tijdje ontstonden er 

een aantal kleinere groepjes waarvan uiteindelijk bleek dat degene die ach-

teraan dachten te fietsen als eerste weer op het beginpunt waren! Een aan-
tal Explorers had namelijk een bordje gemist en zijn zo een flink stuk de 

verkeerde kant op gefietst! Nadat 

uiteindelijk iedereen weer op het be-

ginpunt was hebben een aantal fana-
tiekelingen nog een klein stukje van 

een andere route gefietst terwijl de 

rest genoot van een welverdiend ijs-

je. Na teurgkomst op het kampterrein 
werden er ‘s avonds na het eten wat 

heren opgemaakt en dames verzien 

van snor… erg leuke foto’s levert dat 
op! 



Woensdag 25 juli 
 

Woensdag stond in het teken van cul-

tuur! En shoppen… We gingen vandaag 

naar Luxemburg Stad. Helaas bleek het 
paleis van de Groot Hertog op woens-

dag niet open te zijn voor publiek dus 

hebben de Explorers een tour door de 

casematten gemaakt. Uiteraard werd 
ook menig kledingwinkel bezocht door 

onze dames en waren de Explorers te 

vinden op een terrasje. ‘s Avonds werd 

er gegeten in een gezellig restaurantje 
en nadat er ‘s avonds nog een drankje 

op een terrasje aan de rand van de stad 

was genuttigd gingen de Explorers met 

de trein weer richting het kampterrein. 
Daar aangekomen werden snel wat dou-

chespullen bij elkaar geraapt en werd er 

nog even snel voordat we naar het vol-

gende kampterrein vertrokken een was-
momentje ingebouwd! 

 

Donderdag 26 juli 

 
Vandaag zijn de Explorers vroeg opgestaan. Opdracht vandaag is het op-

breken van het kamp in Wiltz, alles inladen, naar Bergen op Zoom rijden, 

alles uitpakken en daar het kamp weer opbou-

wen. Dit hebben we in minder dan 10 uur weten 
klaar te spelen! Eenmaal aangekomen in Bergen 

op Zoom werd de plek gezocht, een beheerder 

van het kampterrein was niet aanwezig? Hier 

stonden binnen een mum van tijd alle 3 de ten-
ten weer opgebouwd! Ondertussen hebben 

Marloes en Malte boodschappen gedaan, van-

avond wordt er ge-BBQ’d. Malte, onze BBQ-chef, 

heeft heerlijk vlees voor ons gebraden en na een 
behoorlijk lange zit (we hebben uiteindelijk ruim 

3 uur aan tafel gezeten!) konden we nog lekker 

wat drinken bij een kampvuur wat een andere 
Explorerafdeling had gemaakt drinken. 



Vrijdag 27 juli 
 

Vandaag hebben de Explorers een dag gezeild op 

het Veerse Meer. Nou ja, niet de hele dag.. ‘s och-

tends was er praktisch geen wind.. Gelukkig was er 
na de middag een briesje en konden we nog een 

paar uutjes lekker op het water vertoeven. ‘s 

Avonds was alweer de laatste avond van dit toffe 

kamp aangebroken en hoewel we de hele week 
prachtig weer gehad hadden mochten we blijkbaar-

onze tenten toch niet droog mee terug nemen: het 

regende behoorlijk! In de tent werd het gezellig ge-

maakt met wat kaarsjes en een drankje.  
 

Zaterdag 28 juli 

 

Het leek haast niet mogelijk om de snelle tijd van donderdag te verbeteren, 
maar ondanks dat de tenten nat waren hebben de Explorers super snel het 

kamp opgebroken en zat alles om 10 uur al in de aanhanger! Na 2 uurtjes 

rijden werd op het troephuis alles schoongemaakt, opgeruimd of uitgehan-

gen en konden we om 14:00 het kamp sluiten. Gelukkig hoeven we elkaar 
niet lang te missen, want 3 weken na terugkomst staat de eerste opkomst 

alweer op het programma! 

 

Komend seizoen 
 

Na 10 jaar bij de Explorers te hebben gezeten heeft Coen Gerritsen na afge-

lopen zomerkamp afscheid genomen van de afdeling. Dit vinden wij uiter-

aard erg jammer en we zullen dan ook tijdens de reünie van RSA704/705 
die gepland staat op 29 september nog een keer goed afscheid nemen. Co-

en blijft gelukkig wel actief bij onze vereniging en zal als Praktijkbegeleider 

(nieuwe) leiding gaan begelei-

den. 
Tijmen zal aankomend seizoen 

hulp krijgen bij het onder contro-

le houden van de Explorers van 

ex-Akela Erwin Grob. Zij hebben 
er in elk geval veel zin en zullen er 

proberen om samen met de Ex-

plorers er een fantastisch seizoen 
van te maken! 



 
Deelnemers: Marije, Rik, Kees, Robin, Guido, Niek. 
 
Eindelijk was het dan zover. Onze trip naar Duitsland kon beginnen. Met 
een geweldig uitzwaai comité ging de stam met 2 auto's sterk Duitsland 
onveilig maken. Op weg naar Berchtesgaden. Een flinke reis en uiteraard 
had niemand files mee gerekend in de planning dus lagen we al snel 5 uur 
achter op schema. Toch maar snel gebruik maken van een willekeurige 
Raststätte. Daarna doorrijden tot 10 uur 's avonds om de tent in fijne regen 
op te mogen zetten. Na een lange rit van toch wel 14 uur ging het slapen 
zeker niet moeizaam en werd onze nachtrust optimaal benut.  
 
En de tijd was daar. Zondag ochtend het moment van ontwaken. En van-
zelfsprekend hadden we helemaal niets geregeld voor dit moment. Dus we 
gingen naar het centrum om te kijken of we nog ergens een ontbijtje kon-
den regelen. Gelukkig was de bakker de beroerdste niet en was gewoon 
geopend. Een ieder deed zijn eigen ontbijtje samenstellen met een lekkere 
bak koffie of thee. Daarna hebben we rustig het centrum ontdekt en een 
kleine bijdrage geleverd aan de lokale kerk. Toch maar weer verder gere-
den en een hele gave zomerrodelbaan bewonderd. Toch waren er weer 
een aantal van ons die zich niet konden beheersen. Dus daar gingen we. In 
de rodelbaan. Naar het proefrondje werden er een paar te fanatiek en vlo-
gen praktisch de bocht uit. Een paar schrammen rijker gingen we weer te-
rug naar de camping en liepen we naar een plaatselijk restaurantje aan het 
water. Na uitgebreid getafeld te hebben zijn we naar het centrum terug 
gegaan om nog even na te genieten op een terrasje. 
 
Daar begon onze maandag. Snel een 
ontbijt naar binnen werken en een 
lupa maken om vervolgens een berg 
te beklimmen. Beide auto's gevuld met 
Alles wat we bij ons hadden en deze 
op een parkeerplaats achter gelaten. 
Behalve onze dagrugzakjes. Daar be-
gon onze geweldige klim. Over nor-
male wandelpaden die langzaam over-
liepen in minder normale wandelpa-
den die weer over liepen op alleen 
maar rotsen. Geen probleem dus. Lek-
ker klimmen en klauteren om vervol-
gens helemaal brak en lamlendig bo-
ven aan te komen. Snel dat huisje is 
om wat te eten en te slapen.  
 
De dinsdag verliep bijna het zelfde. 
Behalve dan dat het begon met kleu-
teren en eindige in wandelen. Halver-
wege splitste de groep zodat een 
team de heenreis terug liep en het an-
dere team de bijna dood ervaring pro-
beerde te beleven. Zo stijl mogelijk 
naar beneden zonder speciale uitrus-
ting. De helden. Uiteraard deed ik niet 
mee want anders was dit verhaal nu al 



wel afgelopen. Eenmaal be-
neden aan gekomen hadden 
we een nieuwe camping uit-
gezocht die toch wel hemels-
breed een kilometer verder 
dan de vorige camping ligt. 
Echt veel voordeliger dus. En 
aangezien ons budget er aar-
dig doorheen schoot beslo-
ten we om maar eens een 
keertje zelf te koken. Elke 
keer een restaurant regelen 
is ook niet alles. Maar het 
scheelde wel in de afwas. En 
dat was dus ook wel wennen 
voor deze luxe stam. Uiter-
aard hebben we 's avonds 
helemaal niks meer uitge-
voerd.  

 
Op naar de woensdag. Aangezien het toch wat minder weer was deze dag 
zijn we naar de zoutmijnen geweest. De zaltzeitreize. Lekker de koelte in. 
Met een pracht glijbaan. Ja, er is een glijbaan in die zoutmijn. Ik stond er 
zelf ook al van te kijken. De gids was echter een grappenmaker. In de mijn 
was ook een spiegelmeer. Daar gingen we met een bootje overheen en van 
de gids mocht er geknuffeld worden. Het was dan ook wel echt heel ro-
mantisch. Venetië is er niets bij. Echt een aanrader. Na dit alles mee ge-
maakt te hebben zijn we naar het centrum gegaan om nog even lekker te 
shoppen. Niek had toch maar een campingstoel gekocht om niet meer op 
de grond te hoeven zitten. En dat terwijl robin besloot een setje kaarten te 
kopen. Een uitstekend plan. 's avonds op de camping lekker zitten kaarten 
met een heerlijk kaasplankje. Deze avond kon niet meer stuk.  
 
Hier was dan de donderdag. De dag dat we besloten om naar Mozartstad 
te gaan. Precies ja. Ik bedoel natuurlijk Salzburg. Een prachtige stad waar 
we uiteraard heftig genoten hadden. Ondanks de luxe van 2 auto's beslo-
ten we echter om met de bus te gaan. Je moet natuurlijk alles een keer mee 
gemaakt hebben. De bus bracht ook wel nadelen. Je moet er op wachten. 
Niet een van mijn favoriete dingen. Maar we waren weer op tijd terug om 
een lekker avondmaal te scoren bij de supermarkt en we sloten deze leuke 
dag dan ook maar af in het zwembad. Lekker uitbuiken in de stoomcabine 
en heerlijk dobberen in een warmwaterbad. Daarna toch maar weer bij de 
tent gezeten om daarna lekker in slaap te vallen.  
 
Vrijdag was het vroeg dag. De planning stond helemaal Vol voor deze dag. 
Dus om 9 uur stonden we al bij het Kehlsteinhaus. Ook wel bekend als het 
adelaarsnest. Dit moesten we echt gezien hebben. En het was ook echt 
mooi. Prachtig uitzicht en een geweldige omgeving. Lekker boven op de 
bergen. Met een lift omhoog. Zo’n mooie lift heb ik nog nooit eerder ge-
zien. Echt een plaatje. Gelukkig werden we met een bus naar de lift toe ge-
bracht wan als ik dat had moeten lopen was ik gaar geweest. Echt een heel 
stijl wandelpad. Na dit bezocht te hebben zijn we het bijbehorende muse-
um in geweest. Met echt alles over de 2e wereldoorlog. Veel wisten we al. 
Maar alle extra informatie was echt prachtig om te lezen. Zo krijg je toch 
weer een betere kijk op het verleden. Daarna hebben we snel onze lunch 



genuttigd om snel door te kunnen naar de Jennerbahn. Die bracht ons in 
een aantal minuten naar de top van een berg. Met een wel heel verschrik-
kelijk mooi uitzicht. Vanaf de top van deze berg konden we de hele route 
overzien die we de maandag en dinsdag gelopen hadden. Terug aan de 
voet van de berg zijn we naar de camping toe gelopen. Zodat onze Grill-
meisters naar de winkel konden om een barbecue te regelen. En dat is ze 
vol overgave gelukt.  
 
Zaterdag. Snel wat eten en alles afbreken. Alle spullen in de auto gooien en 
instappen. Onze verhuizing naar München kon beginnen. Door een paar 
files heen gereden zijn we dan toch uitgekomen op een camping midden in 
het centrum. Na alles weer opgezet te hebben arriveerde daar onze lang-
verwachte vrienden. Guido en Rik. Hun sheltertje hadden we ook al klaar 
staan tot hun grote verbazing. Dus we konden meteen leuke dingen gaan 
doen. Meteen naar de U-bahn om midden in het centrum te belanden. Daar 
hebben we eerst maar eens van een terrasje genoten om daarna een pizze-
ria te bezoeken. Daarna nog gezellig rond gelopen in München om te kij-
ken wat er allemaal te doen is. Er stond een blaasorkest midden op straat 
hun geweldige slagermuziek te delen. Na nog een aantal terrasje bezocht 
gehad te hebben zijn we richting bed gekeerd.  
 
Zondag konden we uiteraard niet al te veel doen. Dus zijn we naar Erding 
gereden om daar het geweldige Galaxy Erliebnis Bad te bezoeken. Echt 
een gigantisch zwembad met te veel glijbanen. Prachtige heet water baden 
en stoomcabines en uiteraard ook een gewoon bad. Na 4 uur rond gedob-
berd te hebben zagen we dat er bij sommige stelletjes daar toch de verve-
ling toe sloeg en elkaar maximaal begonnen te zoenen. Dat mensen dat in 
het openbaar een half uur vol houden leverde toch de nodige grappen en 
slechte opmerkingen op. Daarna moesten we weer terug naar de camping. 
Dit ging uiteraard niet heel makkelijk aangezien we geen zin hadden om te 
betalen voor de Umwelt-zone. Dus met het nodige manoeuvreren rondom 
München zijn we dan toch bij de camping aangekomen. Daarna moest er 
nog eten komen. Jammer genoeg konden we door dit grapje pas om 10 
uur eten. Dus de avond was van zeer korte duur.  
 
Maandag was weer een geslaagde dag. We hadden het idee om fietsen te 
huren. En dat is dan ook gelukt. We gingen vanuit het midden van Mün-
chen naar het olympische stadi-
on. En door langs de BMW-welt 
naar Schloss Nymphenburg. Dit 
grootse terrein had een best 
kasteel erbij. En een hele beste 
tuin waar we toch snel 45 minu-
ten hebben rond gelopen. Daar-
na moesten we weer de fietsen 
inleveren. Snel naar de camping 
om te eten. Gelukkig hadden 
we 's ochtends al eten gekocht. 
Dus konden we redelijk bijtijds 
eten. Jammerlijk genoeg heeft 
Marije deze avond aangekon-
digd dinsdag met Guido mee 
naar huis gaat. Uiteraard heb-
ben we het beste van deze 
avond geprobeerd te maken.  



 
De dinsdag is aangebroken. Lekker ontbijten en Guido en Marije uitzwaai-
en. Toen waren we weer met z'n 4en. Het was vroeg en het weer was schit-
terend. Na lang zoekwerk hebben we besloten om te gaan kanoën. Met het 
te dure mobiele internet hebben we in de buurt maar een verhuurbedrijf 
gezocht. Want die was er niet volgens de campingbaas. Volgens het inter-
net blijkbaar wel. Een paar uur lekker rond gepeddeld en even lekker ge-
zwommen om vervolgens weer terug te gaan naar de camping om lekker 
te eten. Aangezien er nu alleen nog maar mannen zijn kon dit niet anders 
dan uit de hand lopen. En dat is ook gebeurd. Ik heb zelden zo heet en ge-
peperd gegeten. Met alle gevolgen van dien. En daarna begon weer ons 
standaard avond programma.  
 
Woensdag hadden we het briljante plan om snel wat eten te kopen en een 
brouwerij te bezoeken zodat we snel terug waren en snel aan het water 
konden liggen. Uiteraard liep dit niet helemaal gesmeerd. Na 2 uur bood-
schappen doen waren we dan eindelijk in het centrum. Even naar het hof-
brauhaus en met een ijsje erbij door naar de paulanerbrouwerij. Jammer 
genoeg moest dit met afspraak. En die hadden wij niet. Dus we gingen 
weer verder. Op zoek naar een subway. Ik weet nog steeds niet wat een 
subway is maar uit eindelijk zijn we bij een kfc geëindigd. En dat beviel wel. 
Terug op de camping nog even langs te koud water gelegen en daarna ge-
barbecued in een braadslede. Echt ideaal. Daarna weer onderuitzakken en 
slap ouwehoeren. Maar deze keer wel in één van de veelvoorkomende tui-
nen van duitsland.  
 
Donderdag begon heel voorspoedig. Snel een lunchpakketje gemaakt en in 
de auto op zoek naar een mountainbike verhuur. We hadden al wat adres-
jes maar nergens hadden ze mountainbikes. Tot we een locatie vonden 
waar ze dus wel mountainbikes verhuurde maar daar waren ze op 2 na al 
verhuurd. Dat werd hem dus ook niet. Dan maar over op plan B. Boulderen. 
Dus weer in de auto op weg naar de Boulderzaal. Staan we voor het stop-
licht te wachten komt er in eens een BMW naast ons staan. Raampje open. 
En daar hield die bestuurder echt een bordje vast waarop stond: Polizei 
Halt. Dus blijkbaar moesten we achter hem aan rijden. Daar mocht onze 
bestuurder Robin even uitstappen. Terwijl de rest vanuit de auto toe keek 
hoe Robin ondervraagd werd en een klein bekertje in zijn hand gedrukt 
kreeg. Een drugstest voor onze voorbeeldige welp. Lachen gieren brullen 
dus in de auto. Na een paar zin-
loze vragen kwamen we er dus 
achter dat deze politie denkt dat 
elke Nederlander altijd stoned en 
zat is. En ze keken ook echt ver-
baast toen we zijden nooit te 
blowen. Dus we konden weer 
verder rijden. Naar de Boulder-
baan. Echt een geweldige erva-
ring. Het zag er allemaal weer 
heel mooi uit. En vanzelfspre-
kend waren we aan het einde 
van de rit helemaal kapot. Het 
revalidatie proces heeft dan ook 
wel even geduurd. En nadat ie-
dereen weer lekker gedoucht 
had konden we beginnen aan 



het avond eten. Na de afwas zaten we lekker na te genieten tot dat de re-
gen toe sloeg. En hard. Niet normaal. Uiteraard zaten wij heerlijk buiten 
onder een zonnescherm. En dat ging perfect. Lekker lachen om mensen die 
de zaken niet op orde hadden en alles doorweekt hadden. Echt een 
topavond.  
 
Vrijdag. De laatste dag in munchen. We bleven net zo lang in bed liggen 
totdat het te heet was om te blijven liggen. Dus om 10 uur stonden we 
weer buiten. Lekker ontspannen en rustig broodjes gehaald en ontbeten. 
Daarna in de auto om naar Dachau te gaan. Uiteraard moesten we dit con-
centratiekamp toch bezichtigen. Het is wel een hele ervaring om dit te zien. 
Alle verhalen die je leest en wat je te horen krijgt. Ik snap niet dat zo iets 
heeft kunnen gebeuren. Echt heel apart. Daarna via de supermark terug 
naar de camping om te eten. Snel afwassen en door naar de biergarten. 
Want daar hadden ze een alpenrock party. En dat konden we gewoon niet 
aan ons voorbij laten gaan. Gelukkig hadden we met gemak een tafel vlak 
voor de band kunnen claimen. Lekker mee schreeuwen en los gaan dus. 
Deze avond kon niet beter. 
 
Zaterdag. Het moment van de waarheid. Opstaan en alles afbreken. Alles 
in de auto’s. we zouden rik wel even dumpen bij een tankstation zodat hij 
naar zijn volgende vakantieoord kon liften. Dit werd echter een snelweg-
parkeerplaats. Ook geen probleem. Lekker binnendoor slingeren en terug 
naar München zodat we onze rijs naar Zevenaar konen beginnen. Met wei-
nig tot geen file’s konden we deze zaterdagmiddag lekker doorrijden tegen 
18:00 uur arriveerde wij dan weer op het troephuis waar het welkomstco-
mité al op ons stond te wachten. 
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Voorzitter Joris Hendriksen  

Secretaris   Tijmen Kip  

Penningmeester Fred v. Kempen  

Accommodatie Dennis Jansen  

Groepsbegeleider Edwin Kuster  

Groepsbegeleider Sandra Meijer-Fransen                                       

PR & Ext. Comm. Joram v. Kempen  

PR & Ext. Comm. Rob Hendriksen  

Activiteiten Vera Barendregt  
   

Voor verhuur van ons troephuis kun je terecht op onze website. 

 

De Mini Scout Shop is regelmatig geopend op zaterdag. Kijk voor de openingstijden 
in de agenda op onze website onder “Voor Leden”. Meer informatie? E-mail via het 
contactformulier op onze 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 of in de  
brievenbus in de gang van ons troephuis voor  29 december 2012! 
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Niels Barten    
Rik Hoppenreijs    

    

Remko Bezemer    

Joris Hendriksen    

Bart van de Laar    

Daan Spijker    

Vera Barendregt    

    

Tijmen Kip    

Erwin Grob    



Voor het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Stichting Scouting Subanhara Lie-

mersgroep zijn wij op zoek naar een  

Deze vrijwilligersfunctie houdt in dat je verantwoordelijk bent voor alle financiële zaken bin-
nen onze stichting waar de Scoutinggroep onderdeel van uitmaakt.  Je werkt hierbij nauw 
samen met de boekhouder van onze groep. Je neemt actief deel aan de vergaderingen van 
het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en je bent tevens lid van de Groepsraad. Genoemde 

vergaderingen vinden in cycli van acht weken plaats.   

 Beheren van het financiële deel van de ledenadministratie in samenwerking met de 
secretaris 

 Maandelijks uitdraaien van de rekeningoverzichten 
 Legen van de postbus 
 Het controleren van rekeningen en declaraties en het (uit)betalen hiervan 
 Het ontvangen en controleren van de kwartaalafrekeningen van de diverse speltakken 
 Het ontvangen en controleren van begrotingen en afrekeningen van de verschillende 

acties en groepsactiviteiten 
 Het behandelen van begrotingen van speltakactiviteiten en controleren van de afreke-

ningen hiervan die onderdeel uitmaken van de contributiegelden  
 Beheer van de aanwezige bankpassen 
 Ondersteunen indien nodig van de penningmeesters van de diverse speltakken in het 

uitvoeren van hun administratie 
 Het jaarlijks evalueren van de te betalen contributiegelden 
 Het rapporteren van de jaarlijkse begroting en afrekening in de beide besturen en de 

Groepsraad 
 

 Financiële administratie in het boekhoudpakket 
 Facturatie en inning van de contributiegelden 
 Opstellen van de begroting en de jaarafrekening 
 Subsidies aanvragen, onder andere de subsidieaanvraag bij de gemeente 

Bovenstaande taakverdeling kan in overleg worden gewijzigd. Uiteraard vind er een uitge-

breide inwerkperiode plaats.  

 Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen en te overleggen 
 Je hebt een financiële achtergrond en/of affiniteit hiermee 
 Je bent regelmatig op het Troephuis te vinden om contact te houden met de diverse 

speltakken 
  Je kunt goed communiceren en motiveren 
  Je bent bereid en in staat om (nieuwe) leiding goed te kunnen instrueren indien zij hulp 

nodig hebben bij de financiële administratie van hun speltak  
 Uiteraard ben je aanwezig op genoemde vergaderingen welke in de regel op zaterdag-

och-tend plaatsvinden. Tijdens de vergaderingen lever je actief input op een positief 
kritische wijze.   

 

Neem contact op met Joris Hendriksen, voorzitter Subanhara Liemersgroep 

Via het contactformulier op onze website. 


