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VAN HET BESTUUR
Het nieuwe scouting-seizoen staat op het punt te
beginnen. Onze vrijwilligers hebben er al heel 
veel zin en, en ze hebben al een heleboel leuke 
ideeën voor de komende opkomsten.
In deze Tamtam kijken we nog even terug op de
kampen. De Bevers, Scouts en Explorers zijn in 
de zomervakantie op kamp geweest. Voor de 
Welpen is het al wat langer geleden. 

VAN DE BEVERS
Het lucht wel erg op, dat je van tevoren al weet 
wat voor dieren je zoekt en hoe ze er precies 
uitzien. Dat was bij de bevers wel erg handig 
toen ze zaterdag 13 juli wakker werden en er 
een natuurfotograaf in een tentje op de savanne
sliep.  En wat kon die persoon snurken, niet 
normaal! Even een stapje terug, de beverleiding 
had het goede idee om voor het zomerkamp nog
even naar Blijdorp te gaan. Gewoon als 
voorbereiding op de week erna, want ja de 
bevers zouden dan op Safari gaan. Toen de 
bevers ineens een tentje zagen staan waren ze 
wel benieuwd, het bleek "Irafas" te zijn, een 
natuurfotograaf. Irafas zocht dieren voor zijn 
safariboek!

Irafas wist alleen niet hoe hij de dieren kon 
vinden en lang genoeg stil houden voor een 
foto, de bevers wilde hier wel mee helpen. 
Nadat er door professor Plof een pootafdruk 
gevonden was, gingen de bevers een echte 
speurtocht houden naar het eerste dier. Een 
Olifant werd opgejaagd door een wild beest, 
die toevallig ineens gezien werd op onze eigen 
groep. Het wilde beest was een Luipaard. En zo
hadden de bevers de eerste twee dieren 
gevonden. Na het vinden van de eerste dieren, 
werd er een grote tent neergezet. Want ja, de 
bevers gingen echt buiten slapen in een tent.

Op zondag zijn er door de bevers nog drie 
andere dieren gevonden, door middel van een 
groot spel hebben ze de Leeuw gevonden. De 
Buffel konden de bevers lokken met water, en 
de Neushoorn moest gered worden uit de 
klauwen van stropers. Wat ze gelukkig gelukt is. 
Nu alle dieren verzameld zijn, begon het werk 
van de fotograaf pas echt. De hele Big Five, 

want daar ging het boek over, ging op de foto. De
bevers mochten ook op de foto, want die hebben 
de dieren natuurlijk gevonden. En zo komen we 
aan bij het einde van een spetterend en leuk 
kamp, waar de bevers toch weer iemand geholpen
hebben!

VAN DE GLIMWORMPJESKRING
De welpen hadden bij het afval-opruimspel op 18 
mei, in de boomgaard een grote ton gevonden. 
Hierin bleek een schatkistje te zitten met 
cupcakes. Weliswaar groene, maar waarschijnlijk 
wel lekker. Er zat een briefje bij van Hesglotje, 
waarin ze schrijft dat deze cupcakes voor “die 
fantastische leiding” is …
Een week later ...
Terwijl de welpen en hun ouders langzaam aan 
komen druppelen met hun handen vol met bagage
was er maar één leiding erg slim geweest. 
Bagheera heeft namelijk geen groene cupcakes 
gegeten, Hathi en Dolfijn wel. En ja, ze waren 
zeker weten vergiftigd, en dat wel met de 
Builenvloek, ze waren er zo erg aan toe dat er 
groene en bruine vlekken over hun hele gezicht 
zaten. Na een reis van bijna een uur, kwamen alle
kampgangers aan in Burgh-Haamstede. Waar de 
steeds zwakkere leiding wel aan het einde van 
hun latijn waren. Gelukkig vonden de welpen een 
oude hut van een echte zeeheks, met daarin het 
dagboek. 

Hierin stond de spreuk en het recept van een 
drankje om de Builenvloek ongedaan te maken, 
natuurlijk wilden de welpen hun leiding wel 
helpen. Na de "Golven en de spreuken" dag 
begonnen de welpen ineens magische krachten te 
bemachtigen, waardoor ze in ieder geval de 
spreuk konden opnoemen voor het drankje. Oh en
daar komt het volgende puntje, hoe konden de 
welpen de ingrediënten vinden om het drankje te 
maken? Blijkbaar stond alles in het dagboek van 
de zeeheks. Na het vinden van de ingrediënten 
voor het toverdrankje, was de dag eindelijk 
aangebroken waar de leiding van hun vloek af 
konden komen. Met alle ingrediënten in het 
drankje en de spreuk hardop geroepen door de 
kersverse zeetovenaars en echte zeeheksen, is het
moment van de waarheid. De leiding was maar 
een klein beetje bang voor het effect van het 
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toverdrankje, het begon namelijk te borrelen, te 
bruisen en te smelten. Na het drinken van het 
toverdrankje, wat eigenlijk best lekker was, 
moest al heel gauw alles ingepakt worden. Want
ja,  dat was het einde van het kamp alweer, met
gelukkig weer kerngezonde leiding!

VAN HET OERWOUDVENDEL
De Scouts van het Oerwoudvendel dachten dat 
ze op kamp gingen naar Hengelo, maar dat 
bleek uiteindelijk een soort “Zomerschool” op 
Hogwarts te zijn. 
Gedurende deze week verscheen er dagelijks 
een speciale editie van De OchtendProfeet, 
waarin de belevenissen van de scouts waren 
vastgelegd. De redactie heeft de hand kunnen 
leggen op enkele exemplaren van deze 
OchtendProfeet, en die zullen als extra bijlage bij
deze Tamtam gevoegd worden.

VAN DE EXPLORERS

Zomerkamp 2019 Wiltz.

Ook dit jaar zijn de Explorers op zomerkamp 
gegaan. Er zijn een heel hoop leuke en gekke 
dingen gebeurd, deze gaan we in een lichtelijk 
gecensureerd verslag met u delen!

De eerste dag:
Op de dag van vertrek, verzamelden we al vroeg
in de ochtend, tenminste vroeg voor sommigen 
van ons… Daar gingen we de spullen inpakken, 
helaas begon het te regenen. Een partytent 
bood hulp. Eenmaal ingepakt en allemaal in een 
auto gestationeerd, begonnen we onze reis 
richting Luxemburg. De reis ging gelukkig erg 
soepel. Eenmaal aangekomen in Wiltz reden we 
naar het kampterrein. Helaas zijn we niet altijd 
even goed in navigeren en hebben we met een 
paar bijzondere manoeuvres de juiste weg weer 
gevonden. Toen we op ons terrein waren 
aangekomen, hebben we alle tenten opgezet en 
de bedden neergelegd. ‘s Avonds hebben we 
genoten van de nasi van Sebas. Waarvoor 
nogmaals dank! :)

Le deuxième jour:
De tweede dag hebben we heerlijk uitgeslapen, 
hierna zijn we naar België gereden om daar een 
schietparcours te doen. Zo hebben we met 
messen en bijlen geworpen, booggeschoten en 
met een luchtbuks geschoten. Een onderdeel 
waar we allemaal wat meer moeite mee hadden 
was het blaaspijpen. Met een kleine aanpassing, 

lukte het ons toch redelijk. Na al deze gevaarlijke 
sporten, hebben we een heerlijk broodje 
hamburger gegeten, gemaakt door Thomas en 
Charlotte.

Der dritte tag:
Op maandag zijn we naar Luxemburg (stad) 
geweest. Het originele plan was om met de trein 
te gaan, maar we hadden onder andere door de 
hitte, de trein net gemist. Gelukkig hadden we ook
de mogelijkheid om de auto te nemen. Dit hebben
we dan ook maar gedaan. Eenmaal in de stad 
aangekomen hebben we eerst gezamenlijk 
genoten van het uitzicht en daarna zijn we in 
groepjes uiteen gegaan om de stad onveilig te 
maken. Aan het einde van de dag hebben we 
elkaar gelukkig weer terug gevonden en zijn we 
naar het kampterrein gegaan. Hierna hebben 
Brian, Joost en Monica fantastische wraps 
gemaakt. 

De véierten Dag: 
Dinsdag was weer een enorm hete dag, daarom 
hebben we overdag de verkoeling van een 
meertje in de buurt opgezocht. Hier hebben we 
heerlijk gelegen en hele stukken gezwommen. 
Verder vrij weinig gedaan deze dag. Deze avond 
moesten Kelsey en Bram koken, zij hebben een 
lekkere Hollandse pot voor ons gemaakt, met 
gehaktballen, aardappels en boontjes. ‘s Avonds 
hebben we wel een bijzondere activiteit gedaan, 
we zijn naar een mooi verlaten gebouw geweest 
en zijn hier even wezen kijken. Erg bijzonder om 
dit te zien. Kelsey bleef achter op het kampterrein 
om ons te verwennen met heerlijke broodjes kip 
bij terugkomst.

The fifth day:
Tja, de activiteit van deze dag, was misschien niet
de meest slimme zet dit kamp. We zouden 
namelijk beginnen aan een dropping van 30 
kilometer met op de helft een zelf gevonden 
slaapplaats. Tot zo ver klinkt het best goed te 
doen. Het nadeel was dat het erg heet was, 
ongeveer 38 graden. We hadden enorm veel 
water mee en stopten ongeveer om de 500 meter 
in de schaduw. Op 6 kilometer van het beginpunt 
vonden we een zwembad. Een deel van ons had 
zwemkleding aan/mee, hierdoor hebben er een 
paar in het water kunnen afkoelen. De anderen 
bleven in de schaduw om daar af af te koelen. 
Toen het heetste punt van de dag voorbij was, 
durfden we weer onderweg te gaan. Op een paar 
kilometer afstand vonden we een bos, hier waren 
we van plan te overnachten. Langs een weg in het
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bos stond een huis te koop, de eigenaar was 
niet aanwezig. Daar hebben we onze 
hangmatten opgehangen, een vuurtje gestookt 
en voor een warme maaltijd gezorgd. 

Sexto dia:
Na een heerlijk nachtje in de wildernis te hebben
geslapen, zijn we door onze lieve begeleiding 
opgehaald. Na even te hebben gedoucht zijn we 
naar het meertje van eerder in dit verslag 
gegaan. Dit keer namen we dingen next level 
door een muziekbox, een telefoon en een lama 
naar de overkant van het meertje mee te 
nemen. Helaas ontplofte de lama aan de 
overkant en hebben we met een hoop 
improvisatie de overige spullen droog terug 
weten te krijgen. We waren erg laat terug van 
deze zwempartij, waardoor we om 12 uur ‘s 
nachts nog pannenkoeken aan het eten waren.

El septimo dia:
Deze dag begonnen we met zingen voor onze 
jarige Martijn. Eerder dit kamp hebben we het 
hele terrein volgehangen met posters waarop hij
als 4 en 17 jarige stond. Dit vonden wij vooral 
erg grappig. Gelukkig kon hij er ook om lachen! 

Als activiteit zijn we wezen paintballen. Het was 
nog steeds +30 graden, dus om in een 
schildersoveral en een masker op je hoofd rond te
lopen, was hem ook weer niet helemaal. Gelukkig 
hebben we toch erg genoten en een heel hoop 
kogels op elkaar kunnen afvuren, met redelijk veel
blauwe, paarse, rode plekken tot gevolg. Onze 
pijn hebben we kunnen weg eten bij de bbq 
verzorgd door Martijn en Lukas. Ook hebben we 
deze dag Jeremy verwelkomt op ons terrein. 
Helaas kon hij de rest van het kamp er niet bij 
zijn. We vonden het erg gezellig dat hij er alsnog 
was!

 일곱째날:
De laatste dag hebben we de laatste tent naar 
beneden gehaald en zijn we teruggereden naar 
Schiedam. Hier werden we opgewacht door onze 
ouders en hebben we moe, maar voldaan afscheid
genomen van elkaar. Ik heb genoten en ik denk 
dat ik voor iedereen spreek. 

Lukas, bedankt voor alle hulp en begeleiding dit 
kamp en de afgelopen tijd! We vliegen met een 
hoop bagage over naar de stam.

ACTIVITEITENKALENDER
13 t/m 14 juli  Beverkamp
20 t/m 27 juli  Kamp Scouts
20 t/m 27 juli  Kamp Explo’s
2 september  Groepsraad
7 sept   Eerste opkomst
28 sept  Brandersfeesten
5 okt  Kids Powerrr Event
19 okt  Jota/Joti

JARIG IN SEPTEMBER  
In september vieren Darko, Lisa, Lukas en Nino
hun verjaardagen.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag!


