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Beste lezer,
Extra Editie! Extra Editie!
Deze nieuwsbrief gaat speciaal en alleen over het jubileumkamp dat van 7
tot 9 juni 2019 heeft plaatsgevonden in verband met het 85 jarig bestaan
van onze vereniging.
Wij wensen u heel veel leesplezier.
Deze nieuwsbrief kunt u binnenkort ook terugvinden op onze website onder
Nieuws – Nieuwsbrieven.
De voorbereidingen
Eind vorig jaar bedachten we dat we dit jaar echt iets speciaals wilden doen
met de hele groep om ons jubileum te vieren. Het idee voor een kamp met
alle leden en hun ouders werd geboren. In januari van dit jaar is de
jubileumcommissie voor het eerst bij elkaar gekomen om alle wilde plannen
eens op een rijtje te zetten en te brainstormen wat haalbaar is en wat niet.
Vele vergaderingen volgden. Zo’n kamp is een leuk idee, maar hoe zorg je
ervoor dat alle leden, jong en oud, zich vermaken? En hoe zorg je dat het
ook nog leuk is voor de ouders? Is het wel haalbaar met de huidige groep
vrijwilligers? Kunnen we het financieel wel aantrekkelijk houden? Zijn er wel
voldoende tenten? Op hoeveel personen moeten we rekenen? Wat nou als
bijna niemand mee wil? Veel vragen die op dat moment nog zonder
antwoorden waren. Een eerste plan werd op papier gezet en de
voorinschrijving werd gestart. 60 personen gaven zich toen al op. Dat was
meer dan we hadden durven hopen. Tijd voor serieuze stappen. De
begroting werd opgesteld en het programma kreeg langzaamaan vorm. Er
werden lijsten gemaakt met materialen die we nodig hadden, enorme
hoeveelheden eten en drinken ingeslagen, badges besteld, ploeglinten
geknipt en liedbundels gemaakt. Met hulp van de spelcommissie werden
alle spelen gevuld. De posten voor de hike werden bedacht en er kwam
een lijst met reserve spellen voor het geval mensen zich nog zouden
vervelen.
Bij de definitieve inschrijving gaven 72 personen zich op om deel te nemen
aan het kamp. Op dat moment wisten we dat het een succes zou worden.
De tentindeling werd gemaakt en er werd een plan opgesteld voor het
aanmelden op het terrein en het opbouwen van het kamp, rekening
houdend met de logistieke mogelijkheden van het terrein. Er kwam een lijst
met taken die nog moesten worden ingevuld. De hike werd uitgezet, het
programma definitief gemaakt en de laatste puntjes werden op de i gezet.
Toen ook de kampboekjes en de groepsindeling gemaakt waren, waren we
bijna klaar.
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De week voor vertrek werden alle spullen verzameld in het clubhuis. Het
hele welpenlokaal lag vol. Post-spullen, spel-spullen, tent-spullen, eetspullen, drink-spullen, keuken-spullen, kortom… heel veel spullen.
Iedereen vol goede moed, volgende week gaan we eindelijk echt!

De dagen ervoor
Het is al een paar dagen raak. De codes geel en oranje van het KNMI
vliegen ons om de oren. Noodweer wordt voorspeld voor de vrijdagavond.
Veel regen, wind en onweer. Wat moeten we doen? De zaterdag lijkt nog
redelijk droog te blijven, maar een lunch op het strand zit er niet in. Met
windkracht 7 worden we dan allemaal gezandstraald. Gelukkig zijn we
Scouts, we redden ons wel. Ja wij wel, maar de ouders? Een aantal
mensen hadden al geappt en gemaild of het wel goed zou komen.
Een noodplan werd gemaakt. Met het heilige geloof dat het ergste weer
meestal overwaait op het Naaldenveld besluiten we de aankomsttijden een
uur op te schuiven. Dan hebben wij een uurtje extra en kunnen de
deelnemers droog hun tent opbouwen.
De vrijdagmiddag is het nog prima weer. We laden de spullen in en maken
ons klaar voor vertrek. De eerste druppels vallen… zouden we voor het
noodweer in Bentveld zijn? We gaan ervoor!
Verslag van een deelnemer
Op 7 juni start ons familiekamp op Het Naaldenveld te Bentveld. We
worden verwacht om 19:00 uur maar vanwege het weer – veel regen wordt de aankomsttijd naar 20:00 uur verplaatst. Zoals later zal blijken is
het weer dit weekend een zeer aanwezige factor…en dat nadat we al twee
keer code Oranje hebben gehad de afgelopen dagen.
Om 21:00 uur staan de meeste tenten en gelukkig kunnen de meesten hun
tent droog opzetten. We zijn in totaal met 22 tenten, een hangmat en 1
grote bivakzeil”tent” waar de hardcore Explorers slapen. Het wordt een
regenachtige nacht en het avondspel schiet er bij in, maar het slaapt des te
lekkerder.
De volgende ochtend ontbijten we met z’n allen onder kunstig opgehangen
blauwe zeilen, want we zijn niet voor niets op Scouting kamp. We schuiven
even na acht uur aan voor een heerlijk verzorgd ontbijt en we maken direct
onze lunchpakketjes klaar. Het regent ondertussen gestaag door en er
worden her en der wat Waterbending acties uitgevoerd, waarvan er een in
de kraag van Peter verdwijnt. Hij blijft er rustig onder maar de rest houdt het
niet meer.
Het bestuur heeft ondertussen overleg op hoog niveau gehouden en er is
besloten om de geplande hike naar Zandvoort + bijbehorende lunch op het
strand af te blazen. Wel jammer maar ook te begrijpen want het weer is
echt vreselijk.
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In plaats daarvan blijven we in de buurt van onze veldjes Het Prunusveld
en Het Beukenbos en zijn er een aantal spellen georganiseerd. Het is
trouwens echt verbazingwekkend hoe groot het Scoutingterrein is, je kan er
echt verdwalen. Toch maar eens in de leer bij een van de Scouts .
We worden ingedeeld in 4 kleurenteams, die tegen elkaar moeten strijden
en hiervoor moet je zoveel mogelijk punten behalen. De spellen lopen
uiteen van lassowerpen (wat een moeilijke knoop!!), tot verkleedpartijen in
een minispace en vlagseinen.
‘s Middags wordt het dan eindelijk droog. Het waait flink en er is een
waterig zonnetje, maar daar zijn we superblij mee. We verzamelen voor
Levend Stratego in het speelbos. Er moeten vlaggen verzameld worden en
tegenstanders afgetikt worden. Het gaat er bloedfanatiek aan toe; ook de
volwassenen rennen bezweet allerlei veel te snelle kids achterna. Voordeel
is dat de natte grond mooie slidings opleverd. Ondertussen zijn de eerste
teken verwijderd.
Moe maar opgepept schuiven we aan voor het avondeten. Altijd weer
grappig dat ondanks het feit dat het nog steeds hard waait en best wel
koud is iedereen vrolijk en opgewekt is. Voor iedereen wordt er een heerlijk
bord Mexicaanse Schotel opgeschept, met lekkere salade erbij; smaakt
allemaal enorm goed na zo’n dag actief zijn!
Voor de exactelingen onder ons, dit is wat we tijdens het weekend gegeten
en gedronken hebben met z’n 72-en:
350 koppen koffie en 250 koppen thee, 30 broden, 8 liter vanillevla, 8 kilo
gehakt, 4,5 kilo tomaten, 15 paprika’s, 14 courgettes, 2 kilo uien en 3 bollen
knoflook, 15 liter soep.
Ook zijn er tenminste 20 teken verwijderd. Wist niet dat er zoveel
rondkropen in het gras, brrrrr. Complimenten trouwens voor de serieuze en
goeie aanpak om die ellendige beestjes te verwijderen!
‘s Avonds gaat de wind wat liggen. Voor de liefhebbers is er een avondspel
georganiseerd. Ook kan het kampvuur eindelijk aan, wat – en heb dit uit
eerste hand - tot 4 uur doorgebrand heeft. De vroegslapers hebben wat
extra streepjes achter hun naam gekregen ;-) dus goed geregeld!
Op zaterdagmiddag kreeg Nick trouwens heel mooi nieuws te horen,
namelijk dat hij zijn opleiding van vier jaar goed had afgerond. Gefeliciteerd
Nick!!
Hieronder nog een weerverslag en zoals jullie zien hadden wij de meeste
druppels en dat hebben we geweten ook.
Het weer tijdens Pinksteren 2019
Zaterdag: veel wind
De wind waait zaterdag uit het zuidwestelijke richting en is in het
binnenland vrij krachtig of krachtig. Aan zee is de wind enige tijd
stormachtig, 8 Bft. De wind is ook behoorlijk vlagerig, en die vlagerigheid
houdt vrijwel heel de dag aan. In de kustgebieden, in het noorden en rond
het IJsselmeer zijn er windstoten van 90 tot 100 km/uur mogelijk. Dieper
landinwaarts houden we rekening met windstoten van 75 tot 90 km/uur.
Dergelijke wind en windstoten kan best voor hinder zorgen. Zeker bomen
en takken die al een optater hebben gehad de afgelopen dagen zijn
kwetsbaar. Later op zaterdag neemt de wind geleidelijk iets af.
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Op zondag hebben we - na een goed ontbijt en sommigen met kleine
oogjes- de boel gepakt en om 12 uur was iedereen klaar om te vertrekken.
Maar niet voordat de Gelen uitgeroepen zijn tot winnaars, goed gedaan!
Wat een heerlijk weekend is het geweest! Veel gelachen, gerend, gespeeld
gekletst en gegeten. En wat fijn dat jullie als organisatie dit zo voortreffelijk
hebben gedaan. Ook mooi om de Scoutfamilies te leren kennen, hopelijk
duurt het geen 85 jaar voordat het volgende familiekamp wordt
georganiseerd!
Verslag van de jubileumcommissie
Tja, wat moeten we daar nou nog aan toevoegen? Ook wij hebben ervan
genoten. De voorbereidingen hebben veel tijd en energie gekost en vooraf
riepen we: “Het is leuk, maar we doen het nooit weer!”
Na het weekend waren we moe, maar vooral heel voldaan. Alles is goed
gegaan en iedereen was blij. Nu denken we: “Het was leuk, en we doen het
zeker weer!”
Wanneer? Dat weten we nog niet. Eerst hebben we nog een andere belofte
in te lossen: De hike, die een aantal ouders toch hebben gemist. Maar
daarover lezen jullie meer in de volgende nieuwsbrief.
Voor nu kunnen we alleen nog zeggen: Bedankt!
Bedankt aan alle deelnemers voor jullie enthousiasme, de lol, de
gezelligheid en alle leuke reacties die we tijdens het kamp en achteraf van
jullie mochten ontvangen.
Bedankt aan Saskia voor het schrijven van een ontzettend leuk verslag.
Bedankt aan Jan Willem voor het maken, uitzoeken en bewerken van
honderden foto’s.
Bedankt aan de kookstaf en aan iedereen die heeft geholpen op wat voor
manier dan ook om dit kamp tot een groot succes te maken.
De Jubileumcommissie
Foto’s en meer
Tijdens het kamp zijn een heleboel foto’s en filmpjes gemaakt van alles wat
we beleefd hebben. Onder andere door onze eigen paparazzi Jan Willem.
Een deel van deze foto’s is voor iedereen te bekijken op onze website.
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