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Jasper, Bob, Joël, Gratje, Marjolein, Max, Karin

Beren: Lotte, Niki, Lex, Senna, Nora
Panters: Wout, Jeroen, Mexx, Zoë, Tom, Olamide

Tijgers: Nynthe, Marlon, Janique, Timo, Luca
Wolven: Jeske, Liz, Bram, Marijn, Luuk

Leeuwen: Jurre, Kevin, Floor, Jobke, Anne
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vrijdag 11 maart 2022

Eindelijk na een hele tijd was het dan weer 
zo ver we mochten weer op weekend. En 
waarom dan niet meteen twee 
weekendjes in 1. 

Op 11 maart kwam iedereen met zijn 
spullen bij het clubgebouw. Na het 
openen, wat we op het konijnenveld 
hebben gedaan gingen we de tenten 
opzetten. Na even puzzelen wat de 
verdeling van de tenten konden we dan 
echt aan de slag. Hoe trots kun je als 
leiding zijn als je de samenwerking tussen 
de scouts ziet. Het duurde dan ook niet 
super lang voordat de tenten stonden en 
de scouts konden hun slaapplekje 
inrichten.

Ook Jasper en Gratje hebben hun tent 
neergezet op het konijnenveld, waarbij ze 
er dus achter kwamen dat de tent van 
Jasper in de tent van Gratje past. 

Daarna zijn we lekker naar het kampvuur 
gegaan.

Nora en Luca zijn al een tijdje bij de scouts 
maar waren nog niet geïnstalleerd. Maar 
vandaag was het dan eindelijk zo ver. Zij 
werden geïnstalleerd en zijn nu ook echte 
scouts. 

Daarna hebben we programma gedraaid 
voor de Oekraïne. Toen nog even lekker 
gezellig bij het kampvuur gezeten voordat 
we in onze slaapzakken doken. Want dat 
hoort er natuurlijk ook bij lekker buurten in 
de tent.

Scouts vrijdag weekend / ouderkind 
weekend / draaiavond / installatie. We 

waren er maar druk mee
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Zaterdagochtend 12 maart 2022

06:20 uur iemand ( geen idee wie, het was te koud om 
te gaan kijken) was wakker en besloot dat het tijd was 
om heel veel herrie te gaan maken. Diegene die nog 
hadden liggen buurten in de tent waren daar zeker niet 
blij mee, en de leiding ook niet. Dus voor morgen gaat 
dit toch even anders.

Na een heerlijk ontbijtje in de kampvuurkuil, waar 
iedereen ook zijn lunch pakketje heeft gesmeerd zijn 
we klaar om op pad te gaan. We fietsen met de hele 
groep naar Naat Piek. Onderweg staat er nog een vader 
met een rugzak die vergeten was langs de weg, die al 
fietsend aangepakt word. 

Bij Naat Piek aangekomen gaan de scouts in hun ploeg 
aan de slag met kompassen en lawine piepers. 2 
groepjes vertrekken met het kompas en twee groepjes 
gaan op weg met de lawine pieper. Op zoek naar soep! 
De ploeg van Jurre komt terug zonder soep. Was er 
geen soep of zijn ze naar het verkeerde punt gestuurd 
? Dat laten we in het midden…… Gelukkig hadden we 
niet alle blikken verstopt en kon iedereen toch soep 
eten. 

Ondertussen kwamen de ouders aan op het 
clubgebouw.

Deze werden opgevangen door Joel en kregen de 
uitleg voor hun eerste activiteit, dit was een route naar 
Naat Piek door middel van coördinaten bepalen. Dit 
ging ze heel vlotjes af en al snel stonden ook de 
ouders bij Naat Piek.
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Vanaf dat moment werd het scouts 
weekend het ouder kind weekend.

We hebben een crazy88 met vlag verstop spel 
gedaan. De grappige foto's kwamen in een snel 
tempo binnen en ook verschillende vlaggen 
werden gevonden. Een van de scouts kwam na 
het spel nog een opdracht tegen. Op de vraag wat 
ze daarmee moest doen werd gezegd “uitvoeren” 
en dit is dan ook gebeurd. Het was een gedichtje 
maken: 

Het kamp was super leuk,
We lagen allemaal in een deuk.
Natuurlijk niet veel slapen,
Maar smiddags wel veel gapen.
Spellen doen we graag,
Maar dan niet een niveautje te laag.
In het bos of op de fiets,
Dat een hele dag is niet niets .
Gezellig was het wel,
Ik hoop tot snel!

Welke groep gewonnen had bleef nog even een 
verrassing. We fietste eerst als groep terug naar 
het clubgebouw. De fietsers waren er bijna net zo 
snel als de auto en met een lekker kopje koffie en 
thee werd de uitslag bekend gemaakt en mocht 
de winnaar als eerste kiezen wat er gekookt ging 
worden. 

Dit was dan ook het volgende wat er ging 
gebeuren en als snel kwamen de lekkerste geuren 
langs het clubgebouw voorbij. In het clubgebouw 
werd er gekookt voor de leiding, en ook wat extra 
voor als er nog mensen honger hadden. Sommige 
hebben dan ook lekker pannenkoeken en 
spaghetti gegeten, met als toetje chocolade en 
vanille vla.
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De afwas was ook zo gebeurd 
en toen begonnen we al weer 
aan het avondprogramma.

Dit was een hike en seek spel, 
de groepen werden verdeeld 
door middel van kleuren en zo 
ontstonden er hike groepen en 
seek groepen. Eenmaal op pad 
langs de verschillende 
speeltuintjes moesten er 
stikkers geplakt worden. Een 
spannend spel wat vanuit het 
clubgebouw geleid werd.

Toen iedereen terug was 
brandde het kampvuur lekker, 
en hebben we nog lekker wat 
gedronken en gegeten. Toen 
de scouts naar bed waren 
gingen de ouders nog gezellig 
even door bij het vuur.

Wat een heerlijke stilte op het veld. De 
opdracht om zachtjes te doen was goed 
begrepen. Om half 9 was toch iedereen uit 
zijn bed, en waren de meeste al druk hun 
eigen spullen aan het inpakken. Toen dat 
gebeurt was, konden we met zijn alle 
lekker ontbijten.

En de tenten drogen in de zon.

Daarna nog een spellen parcour gedaan 
met onder andere een kruiwagen-race. 
Toen was het al weer tijd om op te gaan 
ruimen.

Op 1 tent na konden we de tenten droog 
inpakken, en doordat er vele handen waren 
was het snel gebeurd en hoefde de leiding 
ook niet meer zo veel na het sluiten te 
doen. Want helaas was het al weer tijd om 
naar huis te gaan maar niet voordat iedere 
scout zijn ouder een certificaat had geven.

Daarna nog even officieel sluiten en toen 
kon iedereen lekker naar huis in bad en 
misschien wel naar bed voor sommigen.

Het was een super leuk weekend en helaas 
al weer te snel voorbij.


