Weekendkamp 2, 3 & 4 november 2018 te
Swalmen
2,3 & 4 november was het dan weer zover: Het najaars-weekendkamp van de
Verkenners! Deze 101steeditie vond dit jaar plaats in Swalmen op het Jong
Nederland terrein.

Vrijdag
Vrijdag verzamelden we op het HK in Horn. Iedereen was gelukkig optijd, en zo konden we dus snel
inladen en vertrekken. We zijn met drie auto`s en een aanwagen met huif vertrokken richting
Swalmen. Hier zijn de verkenners vervolgens afgezet bij het voetbalterrein in Swalmen, met een
kaart, en de plek waar ze naar toe moesten lopen: het Jong Nederland gebouw. Dit onderdeel was
namelijk de dropping. Onder eentoeziend oog van de stafleden zijn de verkenners veilig aangekomen
op het kampterrein. Hier hebben ze de spullen uitgestald en was het tijd om aan het kampvuur te
zitten.
Onder het genot van een tomatencrème-soepje
en een lekker warm vuurtje werd er gepraat over
diverse onderwerpen. Er werd, voordat we
vertrokken, nog gedacht dat we een nacht buiten
onder een zeil zouden gaan slapen. Maar niets
was minder waar! Er was besloten om lekker
warm binnen te slapen (en daar waren de meeste
Verkenners stiekem toch wel blij om). Nadat het
later werd gingen de verkenners richting hun
bedje en men viel al snel in slaap…. (Althans de
meesten). De staf is kort erna ook gaan slapen, na
een drukke, drukke avond….

Zaterdag
Zaterdagochtend begon al vroeg en koud! Van de kou hadden we weinig last van, aangezien we
warm binnen zaten. Omstreeks 08:00 uur stond iedereen op en werd het ontbijt voorbereid. Vers
gebakken eieren werden voorgeschoteld in combinatie met peperkoek?; een nieuw initiatief van
onze foeragemeester Bart Nijskens. Nadat niemand meer de peperkoek kon zien, werd er begonnen
aan het ochtendprogramma.
De Verkennersstaf had namelijk een aantal weken van te voren een tocht voorbereid en dit met een
tropisch tintje. Er werden twee groepjes gemaakt: Groepje 1: Jasper, Gijs, Bram, Jarno en Stan en
groepje 2: Finn, Vilmar, Stijn en Jorik. De bestemmingvan de tocht was het tropisch paradijs te
Lommerbergen in Reuver. Hoe sneller men op deze plek zou aankomen, hoe langer zwemplezier!
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Tijdens de tocht werd er de goede route gelopen en
eenmaal aangekomen bij de lunchpost was het tijd om
te eten. Althans… Dat dachten we. Helaas waren we als
staf de boterhammen vergeten. Nadat deze snel waren
opgepikt kwam de tweede groep aan en werd er
gezamenlijk gegeten. De verkennersstafleden Joris en
Guus reden vervolgens door naar Lommerbergen waar
tot hun grote verbazing al een groep aangekomen was
op het terrein! In recordsnelheid hadden zij de tocht
gelopen. Even later voegde het andere groepje zich
erbij en liepen we gezamenlijk naar het zwembad.
Staflid Bart bleef hierbij achter, aangezien het CDA
Leudal een belangrijk congres had. Hier werd gepraat over hoe er maximaal subsidies ontrokken kon
worden aan de overheid (voor boeren natuurlijk!). Nadat iedereen zich omgekleed had, de spullen
veilig gesteld waren en er een plaats gezocht was, was het tijd om het eerste bommetje te maken in
het zwembad. Er waren velen attributen aanwezig in het zwembad, en deze zijn dan ook maximaal
gebruikt. Het was zelfs zo erg, dat er een heuse veldslag ontstond op het water. De matten en
banden vlogen bij de verkenners en stafleden om de oren. Ook de glijbaan werd maximaal gebruikt
(met tevens het hoogst haalbare aantal personen en dat maal twee). Tussen het zwemmen hebben
de meeste verkenners nog een versnapering gehaald bij de lokale zwembadsnackbar. Zo’n vijf uur
later, was het tijd om het zwembad te
verlaten. Oud-Hopman Sam was ook bij het
zwembad om de overige Verkenners op te
halen. Rond 19:00 uur waren we terug op
het HK, en was het tijd om te koken. Joris en
Sam hebben het vuur voorbereid, om daar
gezellig gezamenlijk daar te eten. Guus heeft
met Jarno, Stijn en Bram gekookt. De
foeragemeester Bart, had weer een
meesterlijk menu voorbereid: macaroni,
groenten, tomatensaus en wienerschnitzel?
De medestafleden waren net zo verbaasd als
jij, de lezer van dit verslag. Rond 20:00 uur
was het avondeten klaar en toen hebben we gezamenlijk gegeten onder het genot een drankje rond
het warme vuur. Vervolgens werd de keuken schoongemaakt en werd er afgewassen. Met dank aan
Vilmar, Finn en Stijn was dit in mum van tijd klaar! Aan het kampvuur vertelde Sam nog een van zijn
legendarische verhalen, en werd er aandachtig geluisterd. Joris bood nog een broodje frikadel aan en
later werden er zelfs nog marshmallows gemaakt. Bedtijd brak al snel aan want de meeste
verkenners hadden nog zware ogen van het
zwemmen. Velen gingen als vroeg naar bed en
vielen al snel in slaap en niet heel veel later
voegde de staf zich hierbij toe.
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Zondag
De zondagochtend begon dit maal wat later dan we
gewend waren. Volgens Sam was dit een nieuw record
wat laat opstaan tijdens een kamp betreft namelijk 9:30!
Gelukkig stond iedereen fris en fruitig op, en er werd
langzaam al ingepakt. Ook deze ochtend hadden we weer
vers gebakken eieren maar dit keer met salami erbij!
Nadat iedereen gegeten had werd het tijd om alles op te
ruimen en definitief in te pakken. Onder fel gezag van
Joris werd er snel en adequaat opgeruimd. Zo snel zelfs,
dat we te vroeg klaar waren. We reden dan ook rond
11:15 uur weg vanuit Swalmen. Joris, Vilmar en Finn
hebben nog even gewacht op de beheerder, voor het
geval er nog iets opgeruimd moest worden. Helaas was dit ook het geval want de kampvuurkuil
moest leeg gemaakt worden. Eenmaal terug op het HK in Horn werd ons door Lieke (welpen meisjes)
al koffie aangeboden, aangezien zij op kamp waren op het Scouting gebouw. Hiervoor waren we zeer
dankbaar! Tussendoor is er opgeruimd. De aanhangwagen
werd leeg geladen en alles werd weer netjes op Scouting
op zijn plaats gelegd. Er was nog tijd over, dus hebben de
Verkenners samen met de staf ook het klim-parcour van
de vriendjesavond afgebroken. Rond 12:00 uur druppelde
de eerste ouders binnen en werd er afgesloten. De staf
heeft nog her en der nog wat spullen opgeruimd en zijn
ook naar huis gegaan. We kijken terug op een geslaagd
najaarskamp!
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Wist u dat:

















De staf vrijdagavond de hesjes was vergeten voor de dropping? Deze wel klaargezet waren?
Dat ze dit op een vakkundige manier opgelost hebben met hesjes die in de auto`s lagen?
Dat er op zaterdagavond een spokentocht was in het bos waar we naast lagen? Jarno het
hier niet mee eens was en dit duidelijk maakte aan hun?
De glijbaan het zwaar heeft gehad zaterdag. Dit door meerdere Verkenners bevestigd kan
worden?
Het avondmaal van de zaterdag wederom legendarische was? Legendarisch slecht!
Bram al snel in de gaten had waar de Staf zich bevond om een oogje in het zeil te houden
tijdens de dropping op vrijdagavond? (Martha in Swalmen)
Jorik graag Donald Duck strips leest? Hij hiervoor graag eerder naar bed gaat?
Stan graag houd van zagen? Voornamelijk in zijn slaap.
De maashaai van Bart on tour is? Deze nog steeds in Swalmen ligt? (RIP)
Vilmar en Finn graag leven in de brouwerij maken? Zij ook een heel serieuze kant hebben. Dit
verbaasde ons ook.
Stijn van peperkoek en stroopwafel houd? Dit heeft hij meerdere malen bevestigd dit
weekendkamp?
Jasper zijn `schepen` goed beschermd heeft in het zwembad?
Dat wij allemaal binken zijn als het aan Gijs ligt? Hij hier ook gelijk in heeft, of niet bink?
Dit weekendkamp voor Joris een zware beproeving was? Niet alleen in de voorbereiding van
dit weekendkamp is Bart op zijn auto gaan staan, maar ook de kampbeheerder hem het
bloed onder de nagels vandaan kon halen?
Dit het eerst kampverslag is dat Guus geschreven heeft voor de Verkenners?
Wij Sam nog willen bedanken voor zijn komst op zaterdagavond en voor de hapjes en drank
die hij hierbij mee nam?
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