Weekendkamp 10, 11 & 12 mei 2019 te
Maasbree
10,11 & 12 mei zijn de verkenners van Scouting Horn op voorjaarskamp
geweest. Dit keer naar een vrij uniek en nieuw terrein op het Jong
Nederlandterrein in Maasbree. Zij beschikte niet alleen over een gebouw met
groot grasveld maar ook tevens over een bosrijk gebied bedoeld voor
buitenkampen. Deze optie hebben we dan ook met beide arme aangenomen!
Aangezien niemand op het veld lag, hadden we een toiletgebouw beschikbaar.

Vrijdag
Vrijdagavond begon ons weekendkamp. De (meeste) stafleden waren al vroeg aanwezig om de
puntjes op die I te zetten. Tegen 19:15 uur kwamen de eerste verkenners binnengedruppeld met de
fiets. Ouders kwamen hier al snel achteraan, die met volle tassen en spullen van onze jeugdleden
diende te schouwen. Vervolgens toen iedereen aanwezig was (op Bart na, aangezien hij weer eens te
laat was) kon Joris aanfietsen met de verkenners. Hun fietstocht richting Maasbree zal zo`n 1,5 uur
duren. Bart en Guus gingen met de auto & spullen richting het kampterrein om alvast een aantal
voorbereidingen te treffen.
Op het vallen van Vilmar zijn spatbord van zijn fiets, is de fietstocht goed verlopen. Zij kwamen aan
op het kampterrein rond 21:00 uur. Inmiddels hadden Bart en Guus de B11 zo goed als staan. De
verkenners hadden de keuze om met zen allen in een tent te slapen of in twee tenten. Aangezien zij
al snel gaan voor de weg met de minste weerstand is ervoor gekozen om een tent op te zetten:
“want dit is sneller!”. Eenmaal toen de tent opgezet was, was er al een vuurtje aan en was er soep ter
beschikking. Na een tijdje aan het vuur werden er velen al moe (althans dit werd gedacht). Zij gingen
dan ook rond 23:30 naar bed. Om 01:30 werd er vriendelijk verzocht door de staf om de mond te
houden en te slapen, waarna de staf ook in slaap viel.
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Zaterdag
Zaterdag stonden we al in alle vroegte op. Eerst
gingen de verkenners ravijen. Vervolgens werd het
ontbijt aangesneden. Ditmaal geen peperkoek...
maar wel gebakken ei met ham! De afwas werd
verzorgd door Finn en Myka en de overige
verkenners gingen houtsprokkelen voor het
avondvuur. Tussendoor is de kampbeheerder ook
langs geweest die vertelde dat het hout wat er
gesprokkeld was nu ook opgebrand moest worden
(natuurlijk met een knipoog). Guus verzekerde hem
dat dit wel goed ging komen… (zonder knipoog). De
afwas was klaar en hout was er voldoende.
Vervolgens ging de eerste activiteiten beginnen
namelijk: Jeu de Boules. Een uniek programma, aangezien dit nog nooit eerder is uitgevoerd. Er
werden groepjes van twee gevormd met ieder een leider. Al snel kwam men tot de conclusie dat Finn
en Vilmar te sterk waren voor de andere. Echter,
Jasper had ook goede technieken om de bal dichtbij
te krijgen maar dit mocht niet baten. Om te zien hoe
sterk zij nu daadwerkelijk waren, deden zij een
poging tegen de staf. Stijn, Vilmar en Finn leken in de
eerste ronden te sterk te zijn en wonnen deze dan
ook. De staf wou een remise! Deze wonnen ze dan
ook. Het kwam aan op de laatste ronden. De staf
stond voor maar echter dhr. Wassenberg moest de
bal precies tegen het balletje gooien. Onze laatste
hoop: Joris moet deze weg tikken. En u, de lezer
denkt natuurlijk. “Dit is onmogelijk dat ze dit nog
gaan winnen met een bal over”. Maar de
legendarische Joris Meevissen tikte op het laatste moment nog de bal weg van Finn en de winst was
verovert! Een zenuwslopende wedstrijd (misschien nog wel spannender dan Tottenham – Ajax).
Echter, om de pret te behouden (en wegens kans om
zeer slecht weer), is er gekozen om te gaan
zwemmen! Dit in Baarlo bij de Berckt. De verkenners
maakte hun lunchpakket klaar (die toch niet gegeten
ging worden aangezien men waarschijnlijk toch friet
en snacks gingen bestellen bij het zwembad). Joris
fietste vervolgens aan waarna Bart en Guus me de
auto volgde. Eenmaal in het zwembad werd er
omgekleed en meteen in het water gesprongen (al
mocht er daar niet geduikt worden, oeps?). Het
zwembad was niet erg groot noch druk. Dat scheelde
dan wel! Met een glijbaan, een zwembad en een
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baan waar men met banden door een stroomversnelling kon gaan waren de verkenners dan ook
tevreden. Naar een paar epische ‘gevechten’ tussen verkenners met banden en balletjes was er ook
tijd voor, jullie raden het al een frietje met een snack. Vervolgens diende er uitgebuikt te worden en
waar kan je dit beter doen dan in het bubbelbad? Hier werd dan ook profijt van genomen. Op het
laatste werden de badmeesters natuurlijk nog op de proef gesteld over wat er wel en niet mag. Dit
werd dan ook vervolgens snel duidelijk en niet veel later werd er dan ook gedoucht en terug
omgekleed. NOTE: We zijn er niet uitgestuurd, dit was eerder een keuze voor de bezorgde ouders
onder ons.
Eenmaal terug op het kampterrein (Joris was eerder
met de jongens op het kampterrein dan Bart en Guus
met de auto maar zie hier de Wist je Datjes voor) was
er een bezoeker namelijk Luc van de Welpen
Jongens! Het avondeten werd voorbereid. Er waren
twee keuzes qua avondeten: macaroni met
tomatensoes, groenten en gehakt en als toetje
dubbelvla of rijst met tomatensaus, groenten en
gehakt met aardbeienyoghurt. Door de dag heen
werden er vragen gesteld en de Jeu de Boules telde
mee over de keuze qua avondeten. Zo kreeg een
team het met rijst en anderzijds met macaroni.
Tijdens het bereiden van het avondeten werd er een
vuurtje voorbereid en na het avondeten werd er afgewassen. Nadat er uigebuikt was, werd er
gekozen om een spellenavond te doen. Hierbij werd er gekozen voor Risk. Vilmar en Joris letten op
het vuur het de rest hielt zich bezig met Risk. Na zo`n twee uur (met een broodje frikandel al
pauzemoment) was er nog steeds geen winnaar en werd het spel afgebroken. Iedereen ging erna
naar bed waarna de staf nog even bij het vuur heeft gezeten maar ook snel erna naar bed ging,
aangezien zwemmen altijd een zware opdracht in (zoals dat velen verkenners je proberen te
soppen?).

Zondag
Zondag werd er net als gewoonlijk in alle vroegte
opgestaan. De meeste verkenners hadden hier
moeite meer aangezien het zwemmen toch meer
energie heeft gekost dan gedacht. Eenmaal na het
opstaan werden de tassen al voor een groot deel
ingepakt en werd er begonnen aan het ontbijt. Als
traditie werd er afgeruimd en vervolgens de
groepsfoto gemaakt door onze fotograaf Luc. Nadat
alles afgebroken en opgeruimd was kon Joris weer
met de fiets vertrekken. De aanhangwagen werd
nog ingeruimd door de overgebleven stafleden
waarna vervolgens gewacht werd op de kampstaf
voor een laatste controlerondje. Eenmaal
aangekomen op het Scoutinggebouw werd het meeste opgeruimd en in de tussentijd kwam Joris met
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de verkenners aan op het Scoutinggebouw. Enkele minuten later kwamen de meeste ouders al
binnendruppelt en werd het kamp officieel geëindigd.
We willen alle verkenners bedanken voor een geslaagd weekendkamp en tot het zomerkamp!

Natuurlijk eindigen we niet zonder een aantal Wist je Datjes….
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Wist je dat?
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Er dit weekend drie groepen op kamp waren namelijk de welpen meisjes, gidsen en
verkenners?
De aanhangwagen donderdagavond al ingeladen was? Hier een slot op is gezet die
vervolgens vergeten is om mee te nemen door Bart? We hier veel tijd aan verloren hebben?
De gidsenstaf op donderdagavond zeker 2,5 uur spullen bij elkaar heeft gelegd met een lijst
en vervolgens nog de gasflessen vergat?
Er maar 1,7 bar aan lucht in de banden van de aanhangwagen zat? Deze opgepompt zijn op
het tankstation in Haelen? (Tango). Er ook tevens getankt is?
De vraag aan Stijn was: wanneer is de kip gaar en hij het antwoord luide: als het niet meer
roze is. Hij technisch gezien niet ongelijk heeft maar we hier niet naar zochten? (Wit Stijn,
wit)
Jasper goed is in gooien? Zowel met Jeu de Boules als in het omgooien van leiding die in een
band zitten? Nog bedankt Jasper.
Vilmar stiekem met Joris een McFlurry hebben gegeten? En de staf vervolgens ook?
Finn nog een cursus houthakken moet volgen? Er wel progressie in zit aangezien het steeds
beter ging?
Stan de koning van de balletjes was in het zwembad? Hij hier ook erg hard met kon gooien?
Guus en Bart een avontuur hebben beleefd toen zij wouden vertrekken bij het zwembad?
Iets met een lege accu en een Poolse gemeenschap die hier mee wilde helpen?
De Poolse gemeenschap ook on naar buiten hebben geloodst aangezien we het kaartje niet
betaald hadden?
Myka nog altijd onder de indruk is van kampvuren? Hij graag de gelegenheid neemt om er
met een stok in te porren? Nee Myka, nee
De badmeester zo boos werd en vertelde dat ze het steeds getolereerd heeft maar nu niet
meer? Dat er vervolgens alsnog niets werd gedaan?
Er een balletje door andere kinderen `gestolen` was en nadat er vriendelijk gevraagd werd
deze terug te geven dat ze dit weigerde? Dat Stijn een ouder heeft gevraagd om deze terug
te krijgen? Top gedaan Stijn!
Jarno altijd als laatste naar bed gaat met een goede reden?
We Luc nog willen bedanken voor zijn komt en voor de lekkernijen die hij mee had genomen
voor de stafleden en verkenners?
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Sfeerimpressies kampterrein Maasbree
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