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KAMP 2015

De Welpen en de Scouts zijn dit jaar samen
op kamp. Nou ja, niet écht samen, ze zijn
naar hetzelfde terrein/gebouw, maar hebben
daar wel ieder hun eigen kamp, met wat
gezamenlijke programma-onderdelen.

ZATERDAG 11 JULI - VERTREK

Aanhangers inpakken en verzamelen, was
de start van het Piratenkamp 2015. Toen
alles eindelijk ingeladen was vertrokken we
naar Huizen. Het kampterrein vinden bleek
niet voor iedereen even gemakkelijk. 
Aangekomen werd er uitgeladen en
geluncht. Voor de Scouts was er werk aan
de winkel; de tenten moesten worden
opgezet en er moest een keuken worden
gebouwd.
De Welpen hingen ondertussen de borden
met lokaalnamen op. Onverwacht vonden de
Welpen tussen de bagage ook een schatkist.
Leeg! Zou de legende dan toch waar zijn?
Was deze kist vervloekt? 
Na het avondeten wisten de Welpen als
volleerde piraten het goud langs de douane
te smokkelen. 
En de Scouts sprokkelden hout voor een
gezellig kampvuur.

ZONDAG 12 JULI

Zondagochtend begon al vroeg met
ochtendgymnastiek. Daarna ontbijten.
Piraten hebben natuurlijk wel een schip
nodig, en als het kan ook nog een beetje
afschrikwekkend. De piraten-in-spe
beschilderden twee zeilen tot échte
piratenzeilen. Hiermee bouwden ze ook nog
een schip. In de middag liepen ze het
langverwachte “Pad der Keuzen”. Na veel
zoekwerk werden de magische stenen
gevonden die voor het elixer nodig zijn. 
‘s Avonds werd de dag afgesloten met een
kampvuur.

MAANDAG 13 JULI

Op maandag was er de Piratentest voor de
Welpen en de Beproevingentest voor de
Scouts. Met verschillende tests konden de
kinderen laten zien echte piraten te zijn,
due de bijwerkingen van de vloek kunnen
weerstaan.
Onderdelen als kanonskogel stoten, raak
gooien, netklimmen en de zeephelling
bedwingen zorgden ervoor dat Welp Aiden
en Scout Martijn de Gouden Kokosnoten
wonnen.
De avond werd spannend met bingo voor
zowel de Welpen als de Scouts, waarna de
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Welpen naar bed gingen en de Scouts nog
een nachtelijk smokkelspel deden.

DINSDAG 14 JULI 

Dinsdag begon met een érg waterig
zonnetje. De Welpen, al bijna piraat, trokken
het bos in om hutten te bouwen. Al snel
werden takken versleept en muren
gebouwd. Ook werden er enterhaken en
ander piratentuig gemaakt. 
Ondertussen vertrokken de Scouts met een
fototocht naar Naarden. Daar aangekomen
kon er even rondgekeken worden en ging
het verder naar Huizen om wat te winkelen. 
In de middag gingen de Welpen op zoek
naar inktvissen, om zo de laatste
ingrediënten voor het magische elixer bij
elkaar te krijgen. Na heel wat zoekwerk
werden de magische ingrediënten gelukkig
toch gevonden. 
Terwijl de Scouts het kampvuur opstookten
om op houtvuur hun maaltje te gaan koken,
aten de Welpen kanonskogels. 
Op het kampvuur wisten de Scouts heerlijke
wraps te maken.
De Welpen sloten hun dag af met het spelen
van levend stratego.

WOENSDAG 15 JULI

Omdat het dinsdag vrij regenachtig was,
was het zwemmen naar woensdag
verplaatst. Helaas was het weer niet veel
beter, dus gingen we toch maar naar een
binnenzwembad. Daar zwommen, gleden
en sprongen we tot laat in de middag. 
Op het kampterrein teruggekomen, kon
iedereen even uitpuffen en konden de
laatste voorbereidingen voor de bonte
avond plaatsvinden. Maar eerst nog het
Captain’s Dinner, wat een uitgebreide
barbecue bleek te zijn.
En toen moest het gebeuren: alle
ingrediënten voor het elixer waren er.
Zouden wij de juiste magie op kunnen
roepen? De schatkist werd erbij gehaald,
net als de ketel. Eerst warm water, dan het
“Zout, geschraapt van de bodem van de
zee, drie weken na de zonnewende.” Het
inktvisschuim erbij. Toen we tenslotte de
“Steenen, gevonden aan het einde van het
Pad der Keuzen” erbij deden, begon het
elixer spontaan te bruisen en zelfs te
branden. Dat zag er goed uit. Zouden nu
alle piraten het elixer durven drinken? Het
elixer bleek nog vrij goed te smaken ook.
En toen ... toen ging het deksel van de
schatkist open. Zou het? En jawel, de schat
bleek nu zichtbaar en tastbaar. Het doel
van ons kamp was bereikt!

DONDERDAG 16 JULI - WEER THUIS

De laatste dag van het zomerkamp 2015
begon met opruimen. De Welpen
wandelden naar Huizen om het dorp te
plunderen, eeeeuuhh, te shoppen, terwijl
de leiding en de Scouts de tenten afbraken
en opruimden. Na een ietwat nat, maar
zeer geslaagd kamp vertrokken we als
piraten naar huis.
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KAMPLIED WELPEN

(op de wijs van “Zeg Roodkapje ...”)

Zeg die Welpen, waar gaan jullie hene
in het bos, in het bos
Zeg die Welpen, waar gaan jullie hene
in het bos!

Wij gaan naar een schatkist zoeken,
in Huizen, in Huizen
Wij gaan naar een schatkist zoeken,
in Huizen!

Op het kamp zijn wij piraten,
op het kamp, op het kamp
Op het kamp zijn wij piraten,
Op het kamp!

Zeg die Aidan, wat doe jij met die verf?
‘T Zit overal, ‘t zit overal.
Zeg die Aiden, wat doe jij met die verf?
‘T Moet op het zeil!

Beka wil met sportdag winnen
een kokosnoot, een kokosnoot.
Beka wil met sportdag winnen 
Je zag dat hij genoot!

En die Connor viel in de prijzen
met bingo, met bingo.
En die Connor viel in de prijzen
Drie keer een cadeau!

We gaan met Darko moppen tappen
aan tafel, aan tafel.
We gaan met Darko moppen tappen
heel veel lol!

Zeg die Megan, waar ga je hene
met vier jongens, met vier jongens
Zeg die Megan waar ga je hene
Met vier man!

Alle Welpen zijn nu piraten
heel erg knap, heel erg knap
Alle Welpen zijn nu piraten
‘t Is geen grap!

Het was met jullie leuk op kamp
Sliepen vroeg, sliepen vroeg.
Het was met jullie leuk op kamp
Niet lang genoeg!

En we gaan de leiding missen
met themanaam, met themanaam
En we gaan de leiding missen
Goed gedaan!

Zeg welk spel gaan we vandaag doen?
Vraagt de staf, vraagt de staf
Zeg welk spel gaan we vandaag doen?
Streep maar af!

Iedere dag was er iets anders,
deze week, deze week
Iedere dag was er iets anders
leuk, zo bleek!

Daarom gaan we jullie danken
alle drie, alle drie
Daarom gaan we jullie danken
alle drie!

STAFLIED SCOUTS

Alle Scouts hebben een pet op
allemaal, allemaal
Alle Scouts hebben een pet op
één piratensjaal!

Weet je waar een bom ontploft is?
Jongenstent, jongenstent
Weet je waar een bom ontploft is?
De jongenstent!

Oorwurmen zijn niks voor meiden
gillen hard, gillen hard
Oorwurmen zijn niks voor meiden
Gillen heel erg hard!

Brian ging zijn kampdoop doen
Kuitevet, kuitevet
Brian ging zijn kampdoop doen
Kuitevet!

Bram is niet wakker te krijgen
voor dropping, voor dropping
Bram is niet wakker te krijgen
is doodmoe!
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En die Dana is de jongste
van het stel, van het stel
En die Dana is de jongste
redt zich wel!

Martijn die won de sportdag
grandioos, grandioos
Martijn die won de sportdag
Rest niet boos!

Joost scheurt keihard uit zijn zwembroek
helemaal, helemaal
Joost scheurt keihard uit zijn zwembroek
he-le-maal!

Monica gaat door haar enkel
nee alweer? Nee alweer?
Monica gaat door haar enkel
Tiende keer!

Jeremy gaat overlopen
naar Monica, klef en bef
Jeremy gaat overlopen,
Klef en bef

De heren kunnen heel goed stinken
giertanklucht, giertanklucht
De heren kunnen heel goed stinken
Giertanklucht!

Lukas moest de dropping lopen
was de sjaak, was de sjaak
Lukas moest de dropping lopen
Is geslaagd!

Pannekoeken of macaroni
Sebas nie, Sebas nie
Pannekoeken of macaroni
Sebas niet!

Ria moest in een tent slapen
bij de Scouts, bij de Scouts
Dit was Ria’s eerste scoutskamo
Dank je wel!

Alle Scouts zijn superlief hoor
hechte groep, hechte groep
Alle Scouts zijn superlief hoor
Lekker stel!

We wensen iedereen een fijne
zomervakantie, en tot volgend seizoen!

ACTIVITEITENKALENDER

29 aug . . . . . . . . . . Vrijwilligersbarbecue
29 aug . . . Eerste opkomst en overvliegen
1 sept . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
5 sept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Open dag
9 sept . . . . . . . Scouting Schiedam overleg
25 t/m 27 sept . . . . . . . . Brandersfeesten

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige joppen van juli en augustus van
harte gefeliciteerd!

26-7 Martijn Zuurmond (14) . . . . . Scout
7-8 Jeremy Janzen (15) . . . . . . . Scout
8-8 Daniël Staal . . . . . . . . . . . Plusscout
19-8 Hathi (T. Langeweg) . . . . . . . . Staf
30-8 Joost Lansbergen (14) . . . . . Scout


