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Inleiding: 
 
Na een geweldig jaar achter de rug te hebben gaan de scouts op een welverdiend 
zomerkamp! Tijdens dit zomerkamp worden de scouts uitgedaagd en op hun kennis getest 
die ze afgelopen jaar hebben opgedaan. Natuurlijk krijgen de scouts ook voldoende rust en 
is er tijd voor ontspanning. 
 
Dit jaar zullen de scouts door middel van een goed georganiseerde hike lopend naar hun 
kamplocatie geleid worden. Na een korte tussenstop op de zaterdag op het labelterrein in 
Borkel is er een moment om bij te komen. Dit zal nodig zijn om zondags hun weg via het 
schitterende leenderheide hun tocht te vervolgen richting Heeze. Aangekomen op de locatie 
zal er eerst een kampterrein gebouwd moeten worden. Gelukkig voor de scouts heeft de staf 
hiervoor de nodige spullen meegenomen en zal dit gemakkelijk geregeld kunnen worden. 
 
Maandags zal er gestart worden met het uitleggen van de thema en hoe het kamp hier 
omheen verwerkt is. Enige waar de staf op kan hopen is op het overweldigend 
enthousiasme van deze tienere die meer kind dan tiener zijn. Wetende dat niet alles 
gewenst kan worden zullen de scouts maandag na een interessante workshop overdag het 
kasteel heeze bezoeken. Dit kasteel dat vol pracht en praal zit is een musthave om te 
bezoeken als je een keer in de buurt van heeze bent! 
 
Op de dinsdag komen we beetje uit op een luilekkerdag. Na drie dagen hard werken is een 
beetje ontspanning wel verdiend! Dichtbij zal er lekker geravot kunnen worden rondom het 
meer. Natuurlijk heeft de staf de nodige uitdagingen gepland en zullen ze stiekem alsnog 
iets moeten gaan pionieren, het idee is dat er een springvlot gemaakt kan worden waardoor 
de scouts vanuit het vlot het water in kunnen duiken. Helaas zal dit ook nog afgebroken 
moeten worden maar hopelijk biedt het de kids de nodige plezier en persoonlijke hygiëne na 
3 dagen zweten. Avonds zal er nog een flinke uitdaging op ze wachten. Na een fietstocht 
van drie kwartier zal er nog geklommen kunnen worden bij Neoliet in Eindhoven.  
 
Woensdag is er weer een nieuwe uitdagende dag aangebroken voor de kersverse maar ook 
de geharde scouts. Na een ochtend vol met middeleeuwse spellen zal er overdag serieus 
gevochten en getraind kunnen worden in het prehistorisch dorp in Eindhoven. Na deze 
middag zal er avonds een spel uitgewerkt worden waarin de bezoekers lekker in mee 
getrokken kunnen worden.  
 
Donderdag wordt de relaxdag van de week. Overdag lekker badderen in geldrop in het 
zwembad en avonds lekker genieten bij het vuur. Djt is ook wel nodig want vrijdag zal alles 
benodigd zijn om opgeruimd te moeten worden. Maar wel pas nadat iedereen ontgroend is.  
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Locaties: 
Labelterrein Borkel 

https://malpieschebergen.scouting.nl/  

Adres: 2, XD, Het Mortelke, Valkenswaard 
Voor meer informatie over het contact kunt u mailen naar Malpieschebergen@scouting.nl. 
Voor noodgevallen zijn we ook telefonisch bereikbaar op 0495-592277 of 06-26724316. 
 
Tijdens de Zomerweken (Juli & Augustus) zijn wij ook telefoonisch bereikbaar 
via de kampstaftelefoon: 0620690207 
 

 
 

Labelterrein Heeze achter het heezerenbosch 

https://heezerenbosch.scouting.nl/ 

Adres: Heezerenbosch 30, 5591 TA Heeze 
Telefoonnummer: 06 47291057 
Gereserveerd: kamplocatie 4 
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De kampstaf is in het hoogseizoen telefonisch bereikbaar via een tussenpersoon op 
telefoonnummer 040-2446634 of 06-52666824. 
De kampstaf kan onder dit nummer, alleen in het hoogseizoen (1 juli - 1 sept.) worden 
bereikt voor noodgevallen. 
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Geval van nood 
Huisartsenpost Heeze 

Adres: Strabrecht 18, 5591 BP Heeze 
Telefoonnummer: 040 226 1699 
https://gruijtersstalpers.dohnet.nl/ 
 
 

Politie Cranendonk 

Adres: Kijkakkers 37, 6026 ER Maarheeze 
Telefoonnummer: 0900 8844 
Website: https://www.politie.nl/mijn-buurt/politiebureaus/09/cranendonck.html 
 

Brandweer Heeze 

Adres: Biesven 17, 5595 DD Leende 
Telefoonnummer: 040 220 3203 
https://www.brandweer.nl/brabant-zuidoost/posten/leende 
 

Ziekenhuis Geldrop 

Adres: Bogardeind 2, 5664 EH Geldrop 
Openingstijden: 24 uur geopend 
Telefoonnummer: 040 286 4040 
https://www.st-anna.nl/ 
 

Verzekering 

Verzekering afgesloten bij scouting Nederland. 
Polisnummer: 555661 
Naam: Reis- en bagageverzekering 2019/2020 (nr. 21389) 
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Kampprogramma 

Zaterdag 6 Juli 
09:00: verzamelen op kerkplein met twee auto's en aanhangers 
09:20: groepsfoto bij de kerk 
09:25: uitzwaaien ouders, klaarmaken voor de tocht 

- ID kaart aanwezig op de kinderen 
- Hiketas gereed 
- Weekendtas in auto/aanhangers 
- Brief uitdelen aan de ouders m.b.t. kampplek & ophalen 

09:30: uitleg hike + regels 
- Uitwerken brief met hikeregels, hoe om te gaan met noodenvelope (consequenties) 

en met de noodtelefoon. 
09:40: vertrek groep 1 
09:50: vertrek groep 2 
10:00: vertrek groep 3 
10:10: vertrek groep 4 
10:15 vertrek leiding/hulp naar beoogde posten. Aanhanger voor zaterdag rijdt mee. Overige 
aanhangers stallen - plek? 
Verwachting looptijd hike: +/- 5 uur 
17:00: klaarmaken kamplocatie te Borkel 

- Positie? 
17:30 start avondeten klaarmaken per groepje 
Broodjes hamburger maken?  
Avg met soep en pudding 
Vrij gemakkelijke maaltijd i.v.m. tijd en moeite 
19:00 uitrusten/ vrij spelen 
20:00: avondspel #1 

- Weerwolven 
- Iets rondom de plek 

21:30 kampvuur 
22:30 slapen 

Materiaal benodigd: 
3x jarrycan water op posten 
Tocht materiaal: 4x kompas, 4x kaarthoekmeter, noodenveloppen 
4x Patrouille tent 
1x aanhanger 
Lunch voor post 2 
Avondeten 
Weerwolven 
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Zondag 
08:00: opstaan, ontbijten 
09:00: tenten afbreken + kamplocatie schoon achterlaten. Jerrycans + waterflesjes vullen 
09:20: groepen klaarmaken voor vertrek + uitleg deel 2 
09:30: start deel 2. Vertrek groep 1 
09:40: vertrek groep 2 
09:50: vertrek groep 3 
10:00: vertrek groep 4 
10:05: vertrek leiding+hulpstaf ri posten.  
Looptijd hike deel 2: +/- 6 uur 
Team ri indianenbrug dient aanhanger mee te hebben 
16:00: aanhangers verzamelen op heezerenbosch 
16:10: uitzoeken kamplocatie (veld 4, direct aan het pad) + gereed maken kampplek, 
wachten op kids voor uitladen spullen 
19:00 start avondeten - pita shoarma met koude schotel (sla, komkommer, tomaat) en soep 
Iets simpels.kids zullen vermoeid zijn. 
20:00 afwassen 
21:00 uitrusten op kampplek met spellen/chillen rondom kampvuur 

- Stookton benodigd? Zelf meenemen? 
22:30 slapen 

Materiaal benodigd: 
● 1x gele paal 
● 3x meterpaal 
● 1x dik touw, langste lengte (gehele bak mee i.v.m. sterschommel) 
● Pioniertouwen 
● Jerrycans 
● Aanhangwagens tbv fietsen 
● Weerwolven 
● Stookton 
● Schop 
● Noodenvelope 
● Hike uitgewerkt voor vier groepjes 
● Kompassen 
● Kaarthoekmeters 
●  

 
 

Boodschappen benodigd: 
● Kippensoep uit blik 
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● Pita broodjes 
● Knoflooksaus 
● Cocktailsaus 
● Krop sla 
● Tomaten 
● Komkommer 
● Druiventros als toetje 
●  
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Maandag 

(prehistorisch tijdperk oftewel de peulen plukkers) 
08:30: ooc 
09:13: eerste persoon die over poepen begint bouwt de hudo oftewel houd uw darmen open 
:) 
09:30: uitleg kampthema: Flintstones op reis 
09:45: start ochtendprogramma 
10:00 workshops op 2 of 3 plekken 
Knopen leren, houten schijven brandmerken, instructie houtsnijden (materiaal?), fluitkoord 
knopen,  
Alternatief: ster schommel pionieren 
12:30: lunchpauze 
13:30: start middagprogramma 
13:40: Vertrek richting Kasteel Heeze (let op: terrein staf benodigd: 1 eigen staf) 
14:00: Persoonlijke rondleiding in kasteel Heeze. Rondleiding +/- 1,5 uur. 
16:00: terugfietsen naar kampplek 
16:30: aankomst kampplek + uitrusten 
17:00: start avondeten maken 
Avg + soep + pudding (iets prehistorisch) 
19:00: doorgaan met workshops 
20:45: drinken en hapje bij kampvuur 
21:30: vertrek vanuit kampplek naar de heide 
22:00: aankomst op plek, start uitleg avondspel (sluipspel o.i.d.) 
22:10: start spel 
22:30: affluiten spel 
22:40: teruglopen richting kamp 
23:00: afsluiten bij kampvuur, water drinken.. 
23:30: slapen want het is z’n godsgruwelijke vermoeiend kamp…. 
 

Materiaal benodigd: 
Zeil en palen voor hudo 
Houten schijven 
Touw 
Eventueel materiaal workshop 3 
Fiets 
2x brood en 1x avondmaaltijd 
Zaklampen voor sluipspel  
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Dinsdag  

tijd van de Pioniers, de ontdekkingreizigers 
pionieren + meer / avonds klimclinique bij neoliet 
08:30 OOC 
10:00 start ochtendprogramma.  
09:30 vertrek van 1 leiding met ri Riethoven om aanhanger te laden of aanhanger dient 
vooraf al klaar te staan. Terugkomst voor 12 uur 
12:00 vertrek richting pioniers ontdekkers plek 
Pionier idee: zwemvlot pionieren, genoeg voor 1 vlot i.v.m. tonnen/palen/touwen 

- 1 staf blijft achter op kampplek 
- Tijdig tussendoor wisselen, om de anderhalf uur 

12:40 aankomst plek 
13:00 start pionieren - lunch tussen pionieren door 
14:00 hopelijk is opdracht klaar en kunnen we chillen 
15:00 hopelijk is opdracht klaar en kunnen we chillen 
16:00 hopelijk is opdracht klaar want we gaan afbreken 
16:30 terug lopen ri kampplek 
17:00 uitpuffen op kampplek 
17:30 pioniers maken snel simpel voedsel. Soep met broodjes hamburgers en vers fruit 
19:00 vertrek ri Eindhoven 
19:50 aankomst in Eindhoven bij Neoliet Eindhoven Zuid. 
20:00 start clinique 
21:30 einde klimmen, afsluiten, terugfietsen. Let op: reflecterende hesjes nodig 
22:30 terugkomst bij tenten. 
23:15 slapen 
 

Materiaal benodigd: 
8x Witte Paal 
4x Blauwe ton 
1x rol sisaltouw 
4x Rode palen 
Platen ter afdekking 
Refelcterende hesjes 
 

Boodschappen lijst: 
Soep 
Hamburgers 
Broodjes 
Fruit 
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Saus 
Sla 
Toetje 
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Woensdag  

Middeleeuwse spelen dag 
8:30 OOC 
10:00 Middeleeuwse thema spellen 

- Speerwerpen 
- Schild en zwaardvechten (plastic foam) 
- Optioneel: ster schommel pionieren 
- Martelflexibiliteit op de mega twister 

11:30 Lunch 
12:00 vertrek richting prehistorisch dorp 
+/- 8-9km fiets (40min) 
13:00 rondlopen bij prehistorisch dorp 
15:45 verzamelen bij eindpunt P.dorp 
16:00 terugfietsen naar heeze 
16:45 terugkomst 
17:00 Start koken  
Zelf groentesoep maken 
Wortel, prei, bouillon, fermacelli, gehakt, 
Pannenkoekenbakken 
19:30 aankomst bezoekers  

- Koffie klaarzetten 
20:00 Start avondprogramma Middeleeuws feest/bezoekersavond/bonte avond 

- Carcasonne in het groot uitwerken 

Materiaal benodigd 
● Fiets 
● Auto  
● Carcason uitgewerkt in het groot: Koen 

 

Boodschappen benodigd 
● Pannekoekendeeg 
● Wortels 
● Prei 
● Fermacelli 
● Selderij 
● Peterselie 
● Gehakt 
● Spek 
● Appelstroop 
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● Poedersuiker 

Donderdag:  

zwemmen in geldrop 
10:00 OOC + maken lunchpakketten 
11:30 Vertrek naar zwemmen 
12:30 Lunch bij zwembad 
13:00 zwemmen 
16:00 einde zwemmen 
16:30 vertrek zwembad 
17:00 Zelf winkelen voor avondeten + ontgroening 
18:00 Avondeten 
19:30 Voorbereiding Ontgroening 
 

Materiaal benodigd: 
Zwemkleding 
Buget voor winkelen 
2 broodmaaltijden 
 

Boodschappen lijst 
Alles wat we te kort komen voor 2 broodmaaltijden 
Spullen voor ontgroening 
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Vrijdag: 
9:00 OOC 
10:00 Ontgroening 
12:00 Lunch 
13:00 Start opruimen kampterrein 
16:00 einde kamp/terugtocht fiets 
 

Materiaal benodigd: 
Aanhangers voor alle spullen. 
Spullen ontgroening 
2 broodmaaltijden 
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Materiaallijst 
- Groene tent 
- Hamer 
- Haringen groene tent 
- Scheerlijnen groene tent 
- Zeilen groene tent 
- 4 patrouilletenten (magazijn) 
- Klaptafels 
- Klapbanken 
- Stoelen (4 stuks..leidingstoelen) 
- Patrouillekisten 
- Touwenkist 
- 1x gele pionierpaal 
- 8x witte pionierpalen 
- 4x rode paal 
- Lampen (magazijn) 
- 4 jerrycans 
- Scoutsvlag 
- Thermoskan 
- Theepot 
- Gieter 
- Zonnebrand 
- Schop 
- Grondboor 
- Schragen/tafelbladen 

 
 
 
 
Afmeldingen: 
Marijn, Alexander en Renske 
 
Aanmeldingen 
Abel, Chris, Ilse, Jan, Koen S, Robbert, Karlijn, Sjors, Gijs, Koen C, Joran, Melinda, Tijn, 
Jens 
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Hike zomerkamp 2019 

Route Indeling 
Zaterdag 
Startpunt: kerkplein Riethoven 
Startpunt -》 post 1: strippentocht 
Post 1 -》 post 2: kompasroute 
Post 2 -》 post 3: doorsteek 
Post 3 -》 post 4: bolletje pijltje route 
Post 4 -》 post 5: oleaat 
 
Zondag 
Startpunt: labelterrein malpische bergen 
Startpunt -》 post 1: kompasroute 
Post 1 -》 post 2: coordinaat met als uitdaging de indianenbrug 
Post 2 -》 post 3: oleaat 
Post 3 -》 post 4: kruispeiling 
Post 4 -》 strippentocht 

Hike groepen 
 

Groep 1 Chris Sjors Koen S Jan 

Groep 2 Tijn Gijs Koen C Joran 

Groep 3 Jens Robbert Abel  

Groep 4 Ilse Karlijn Melinda  

 
 

Hikeregels 
De tocht-regels zijn een paar simpele regels die je dient te respecteren tijdens de  
tocht. 

● Blijf met je groep bij elkaar; 
● Draag je uniform zoals het hoort; 
● Loop aan de linkerkant van de weg, zodat je op de weghelft loopt van het  

tegemoetkomend verkeer; 
● Ben te allen tijde beleefd en net tegen mensen; 
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● Laat geen afval achter; 
● Houd de natuur in ere; 
● Als je (denkt dat je) fout bent gelopen, loop dan terug naar een punt waarvan  

je zeker wist dat je goed zat, en probeer het nog een keer; 
● In geval van nood gebruik de noodenvelop. Open maken van de envelop heeft zware 

gevolgen, wees je bewust van de keuze die je maakt. Op elke post dien je je envelop 
te laten zien. Opengemaakt envelope dienen te worden ingeleverd. Hierop ontvang 
je een nieuwe. 

● Eigen wegen en opritten tellen niet mee (tenzij vermeld op de tocht). Paden  
die d.m.v. een slagboom voor gemotoriseerd verkeer zijn afgesloten, worden  
wel als paden meegerekend; 

● Teken de tocht wanneer je een stafkaart hebt in op de kaart; 
● Aangekomen op een post ontvang je de volgende gedeelte van de tocht 
● Op elke post is er mogelijkheid om je waterfles te vullen 
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Recepten 
 
Groentesoep met ballen 
 
Ingrediënten 
    8½ el verse peterselie 
    4¼ beschuit 
    1300 g half-om-halfgehakt 
    2¼ el Zaanse mosterd 
    4¼ middelgroot ei 
    8½ winterpeen 
    4¼ prei 
    215 g verse selderij 
    1050 ml basis voor kippensoep 
    4¼ liter kraanwater 
    64 g witte snelkookrijst (variaties mogelijk) 
 
    Snijd de peterselie fijn. Kruimel de beschuit fijn en meng het kruim met het gehakt, de 
mosterd, het ei, de helft van de peterselie, peper en zout. Draai er gehaktballetjes van. 
Schrap de winterpeen en snijd de boven- en de onderkant eraf. Snijd ze in stukken van 5 cm 
en daarna in dunne reepjes. 
    Was de prei, snijd in stukken van 5 cm en snijd deze in de lengte doormidden. Snijd de 
selderieblaadjes fijn en de selderietakjes in kleine stukjes. Leng de basis voor kippensoep 
aan met het water en breng aan de kook. 
    Voeg de rijst toe en laat de soep 5 min. doorkoken. Voeg nu de soepgroenten en de 
gehaktballetjes toe, laat het geheel nog 10 min. doorkoken. Breng op smaak met peper en 
zout en bestrooi de soep vóór het serveren met de rest van de peterselie. 
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