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Verhaal

Piloot Robert J. Niland is neergestort met zijn helikopter. Laura en Stefan
hebben hier bericht over gekregen. Daarom worden de kinderen en bart I erik en

bram opgeroepen om een "missie" te volbrengen. De kinderen krijgen een
algemenemilitaire opleiding om de piloot te redden uit zijn helikopter. Zijn

positie hierbij is onbekend. Hij wilde voedingspakketten droppenbij de bunker in
steense\.
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Zaterdag 13 augustus 2005 gaan we naar steensel op zomerkamp, we hebben
als thema BIVAK en gaan een Piloot die in steense I in de bossen is neergestort
proberen op te halen. Zondag gaan we in teken van de AMO de kinderen een
opleiding geven om de basis kennis te leren. Hiervoor gaan we trainen met
lopen, trimmen, en natuurlijk rennen met hindernissen. Want stel dat we

onderweg naar de vermiste piloot een hinderlaag en vijanden tegen komen dat
we meteen ons kunnen terug trekken. Ook gaan we soort bunkers bouwen voor
onze bescherming. Maandag gaan we conditie trainen omdat we snel moeten

zijn in alle situaties, daarom gaan we een zoektocht doen met foto's. Ook
hebben sport en spel om goed actief te zijn en dan natuurlijk onze conditie
opbouwen. Ook als het heel slecht weer wordt dat we heel snel een tent op

kunnen zetten. Deze dag worden ze op een punt afgezet en vanuit daar moeten
ze proberen ongezien terug te gaan naar de bunker in steensel. Dinsdag gaan
we heel de dag overleven, we beginnen met vroe~ opstaan en gaan vertrekken
en met allemaal een tochtlopen tot dat we de 1s e post tegen komen en daar
gaan we een eigen rugzakje maken voor de rest van de tocht. Als we weer

aangelopen zijn en onderweg een 2de post krijgen maken we een
wateroversteek. En als we daarmee klaar zijn krijgen ze een kompas die ze

gebruiken om een doorsteek te maken, en daarbij komen we bij een meertje of
riviertje uit daar gaan we vlotvaren. Zijn we op de eindbestemming krijgen ze
een pot met eten en kunnen ze soep klaar maken. Ze krijgen deze avond een
voorlichtingsavond met een video. Woensdag hebben we een lekker dagje uit,
wel veel fietsen maar het is naar leger plaats Oirschot en naar best naar de
Bevrijdende vleugels. We hebben s'avonds een examen die ze allemaal

officieel moeten afleggen, en wordt ook officieel opgestuurd naar de landmacht
en de uitslagen vrijdags doorgegeven. Donderdags gaan we naar de piloot toe
en passen alle dingen toe die we allemaal getraind hebben. We s'morgens zijn
locatie door gekregen en gaan vandaag een plan maken en hem ophalen. En
dan krijgen we de missie die we moesten voeren met verdediging en EHBO en
ook in veiligheid brengen, en dan iedereen bij elkaar roepen dat de missie is
voltooid. Dan bellen dat ze hem op kunnen halen van de landmacht. Vandaag

worden er herkansingen gegeven van het examen en we gaan het vieren dat we
het gehaald hebben. Vrijdags van al dat zware gedoe gaan we ons is lekker

schoon wassen in het zwembad. S'avonds als de ouders de kinderen op komen
halen krijgen ze hun diploma en legitimatie plaatje.

Einde Bivak
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Zaterdag 13 Augustus 2005

De leiding is aanwezig op het kerkplein om de kinderen 10.00uur
op te vangen.

SÜ0Q/~IA twv'tA kC)stwvVV'"
De kinderen komen op het kerkplein, de Öuders krijgen een blaadje•.....,IJ .Hebben we een rustpauze, de lunchpakketjes kunnen hier
benuttigt met de locatie van onze bestemming. Er wordt
natuurlijk een groepsfoto gemaakt en dan kunnen we
vertrekken in groepjes om een fietstocht te gaan volgen.
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lunchpauze, hierbij kunnen de lunchpakketjes benuttigt worden," TWOH'

De leiding moet nu de klok verzetten een UUR TERUG.

Aanvang van de kinderen op de locatie.
De kinderen mogen hun spullen pakken, en alles boven klaar leggen
voor elke avond te slaapbunkeren.

Het verhaal, waarom zijn wij zo???? Laura en Stefan

We gaan eerst een BAH BON maken, dan gaan we
Eten!! We zullen erge honger hebben dus kookstaf doe je best.
Na het eten de groepjes indelen voor het corvee!!

De BIVAKCOMPETITIE.

W.e gaan ev~ntjes lekker de bossen in en e~n paar ~pelletjes doen:
DIeren geluidenspel S4Sf~ br i3.ebvÜdo2J'
Gaan we lekker bij het kampvuur zitten, lekker zingen en een paar
spelletjes. W \e, \:>~ ',k .

+/- 22.00uur Gaan de kindertjes naar hun slaapbunker toe.
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Benodigdheden:

Briefjes ouders, de locatie en het adres en noodnummer.
foto toestel.
Fietstocht
Lunchpakketje
Een bal voor in de middag pauze.
BahBon papier.
Dieren geluiden spel.
Kampliederen. .

J~\~Js·~t)
~~\~
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Zondag 14 Augustus 2005

Deze dag staat in het teken van het AMO

8.00uur O.O.C (opstaan, ontbijt, corvee)

9.15uur We gaan vandaag de kinderen wat laten weten wat een AMO
betekend,

De Algemene Militaire Opleiding (AMO)
Duur 3 maanden, hierin krijg je alle algemene militaire basisvaardigheden -
zoals schieten, exercitie en kaartlezen - aangeleerd. Deze opleiding is alleen
voor hen die nog geen of onvoldoende militaire ervaring hebben.

Een afstand rennen.

", Tochtlopen,kaartlezen
\:

12.00uur
Hindernissen

Eten, Waar we een plaats hebben afgesproken.~kk\\~J

Thema spel (spullen verzamelen om de bunker te verslaan)

veneraai ~

B\ sergant
bunker~o .f'2.

soldaat majoorVJ· ~ ..
~~~.

Hutten, bunkers, bescherming bouwen. (in groepjes van 4)

14.00uur

16.00uur

Scouting Riethoven
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17.30 uur De boekjes uitdelen waar informatie in staat over het examen wat ze
af moeten legen. vlcko ioX\.c\n-îDcl--J~;,. '-".1 v. 6'iol""",,,~-~.

18.00uur Na deze zwaredag, zullen ze wel honger hebben gekregen!!
Dus gaan we lekker eten.

19.30uur De BIVAKCOMPETITIE.

20.15uur Volleybal + Balspel ! volleybalnet en volleybal! ~C\.

20.45uur Bossen in! sluipspel I-löefot ~ f'1'-eoLu.fc. .

21.30uur de kinderen hebben tijd om hun boekje te leren voor het examen eh
kunnen daarna lekker bij het kampvuur gaan zitten.

22.30uur Zullen ze moe zijn die kinderen, dus gaan ze lekker naar hun slaap
bunker om te rusten en lekker te dromen over de volgende dag.

Benodigdheden:

Uitleg op een blaadje wat AMO precies betekend. 'T,ès ei/~t
Een parcour uitzetten. f-.t~deY y\'\ç~0h

Meterpaaltjes
Groot zeil
Een heel lang touw
Grote balken
Dik lang touw ~ tos~.
De kaart van steensel met allerlei punten waar ze naar toe moeten.
Kompas
Tocht technieken
Thema spel (spullen verzamelen om de bunker te verslaan) ~
Hout voor de hutten. MCB P lOM .
Hamers
Spijkers
Pellets MCB
Boekje voor het examen.
Volleybalnet
Volleybal
Kaarsjes en zaklampen sluipspel
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Maandag 15 augustus 2005

8.00uur O.O.C (opstaan, ontbijt, corvee) (En ook een lunchpakketje)

9.30uur Gaan we als een gecamoufleerde op de fiets naar veldhoven.

10.00uur We gaan in 't city centrum een zoektocht doen naar foto's. En
misschien een winkelspel maar dat is nog niet zekers.

12.30uur We gaan naar de kinderboerderij, en eten daar onze boterhammen
op die we s'morgens gesmeerd hebben.

13.30uur Gaan we terug naar onze basis in de Steensel !'

14.15uur Beginnen we met SPORT EN SPEL.
We hebben basketbal, trefbal en voetbal. We houden
een scorelijst bij van de groepen.

~~!~
15.45uur We gaan nu DE slagbal met hindernissen doen bij de blokhut dus,

klimmen en klauteren en ook tijgeren en zo. Dus dat wordt super
afzien.

16.45uur Leermoment voor het examen en dan mogen ze hutten afbouwen en
onze basis beter beveiligen.

17.15uur Gaan de grote slaaptenten opzetten, voor de
volgende nacht lekker in te slapen.

18.00uur lekker genieten wat de kookstaf voor ons heeft gemaakt, daarna
natuurlijk de corvee en gaan we naar het
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????????

We gaan de kinderen op een plaats droppen en vanuit
daar moeten zij ongezien door vijanden die rondrijden
naar de plaats van bestemming lopen en krijpe~. 1

Oe~.
uiterlijk 23.00 dat het kan worden, want dan worden er
auto' s ingezet om de kinderen op te halen. Dus we
hebben het dan niet gehaald.

19.30uur De BIVAKCOMPETITIE.

20.00uur

Eventj es kampvuur en dan lekker naar bed want ze zullen moe
zijn en helemaal uitgeput van zo'n zware dag.

Benodigdheden:

Foto zoektocht in het city centrum
Voetbal
Exstra ballen
Pionnen
Hindernissen voor de slagbal
2 grote tenten
een plaats waar de dropping plaats vind
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Dinsdag 16 augustus 2005

Dit is in teken van een overlevingsdag

8.30uur O.O.C (opstaan, ontbijt, corvee)

10.00uur Gaan we:

tochtlopen ( hierbij worden bij de 1ste post
rugzakjes gemaakt) van broeken zie kopieën
Een wateroversteek ( Dit is de 2de post)
Bij de 3de post komt er kaart en kompas bij. Scouts vragen.
Bij de 4de post hebben we een stuk vlotvaren op de run.

16.00uur komen we terug op de blokhut en hebben ze de tijd om even op hun
zelf te komen, ze kunnen eventj es douchen en leren voor hun
examen.

17.00uur Iedereen krijgt de kans om vragen te stellen over het informatie
boekje.

17.30uur gaan we lekker eten want ojeeeeeeee we hebben honger.

19.00uur Gaan we iets knutselen met thema bivak.

20.3 ouur We gaan de bossen in voor spelletjes

Dodende straal
Iemand verstopt zich in het bos, met op enkele meters afstand van hem een fluit. De leden
proberen op deze fluit te blazen zonder gezien te worden. Als ze gezien worden, roept de
bewaker hun naam. Ze keren dan terug naar een afgesproken punt. Variante: probeer dit spel
ook eens in een donker bos, maar geef de bewaker dan wel een zaklamp.

Dassenjacht
Iemand neemt de dassen van iedereen en stopt die in zijn broek, zodat er nog een eind uithangt.
Hij gaat lopen in het bos en verstopt zich. Op een teken van de leiding, mag de rest hem gaan
zoeken. Als ze hem vinden, proberen ze hem een das af te nemen. Ze mogen hem echter niet
tegenhouden. Als het hert geen dassen meer heeft is het spel gedaan en kan er een nieuw worden
aangeduid(bijvoorbeeld diegene met de meeste dassen)

Lichtjesspel
De leiding verkleedt zich eng/spannend. De leiding heeft een zaklamp met een gekleurd
cellofaanpapiertje ervoor. Zo hebben ze allemaal een andere kleur. Ze laten elke minuut heel
kort hun lichtje zien. de kinderen lopen in groepjes van ongeveer vijf (waarvan er maar een een
zaklamp heeft). De groepjes proberen zo snel mogelijk alle kleuren te vinden en af te laten
kruisen op hun kaartje. Natuurlijk gebruikt de leiding hun maskers om ze eens flink te laten
schrikken!
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21.30uur Lekker bij het kampvuur zitten liedjes zingen en een lekker stukje
paperkoek zal er wel in gaan.

22.00uur Allemaal lekker gaan slapen.

Benodigdheden:

Tocht uitzetten, met de posten.
Oude broeken
Een soort touw over water spannen
Kaart en Kompas gebruiken
~iUliiïii! Phwifi pilIltG;;tïï2fiióliiiî" töu~
BJaun c bafteR
ltiiiits:eFsp uilen-
De spelletjes
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Woensdag 17 augustus 2005

8.3ouur gaan we O.O.C. (opstaan, ontbijt, corvee)
we moeten ook een lunchpakketje smeren voor s'middags

10.00uur

http://www.wingsofliberation.nl
Ook naar Best, naar het Museum De bevrijdende vleugels.

Museumpark
Bevrijdende Vleugels

Wings of Liberation
Bespreken
Bespreken kan telefonisch (0499-329722), per fax (0499-329930) ofper brief.
Minimaal 4 weken vooraf, i.v.m. het inroosteren van gidsen en overig personeeL

Toegangsprijzen
De toegangsprijs bedraagt € 2,75 per leerling. Docenten en begeleiders gratis.

Rondleiding
Inhoud: De duur van de rondleiding ongeveer is ongeveer 2 uur

• Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog (1930-1945)
• Uitleg over binnen- en buitencollectie
• Audio-visuele presentatie van Operatie Market Garden eniofDe

Bevrijding van Nederland

17.00uur We weten niet hoe laat we terug zijn maar, de kookstaf gaat al
eerder terug om het eten klaar te maken.
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Donderdag 18 augustus 2005

8.00uur O.O.C (opstaan, ontbijt, corvee)

9.30uur PRAKTIJK EXAMEN

1 je begint bij een streep en moet naar een streep toe
rennen.maar wel voor de PIEP weer gaat.

2 Kijk test je moet de seinen van de vlag zien te ontcijferen.
3 Hindernisbaan (autobanden) Cf~.
4 Tijgeren S::ore~st

S'morgens krijgen we telefoon van Ministerie van Defensie
die meld dat ze de locatie hebben gevonden van de piloot.
Maar er is 1 probleempje dit is in vijandelijk gebied, dus al die
trainingen zijn niet voor niets geweest.

Misschien een echt brief van Defensie en kijken wanneer de
post komt in steensel, kunnen we s'morgens ons plan maken
om die s'middags uit te voeren

We hebben post gekregen van de koerier dat ze satelliet
beelden hebben waar de piloot ligt. Hij is nog in leven en
hebben signalen ontvagen. We gaan onze missie voeren en
proberen de piloot dus zo vlug mogelijk te gaan helpen.

Iemand regelen die heel deze missie gaat voeren bijvoorbeeld een oud militair!!
-r . C
. I(Q)I\k.. ~Jclevs
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Vlaggen Sein Spel
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Vrijdag 19 augustus 2005

8.00uur O.O.C (opstaan, ontbijt, corvee)

10.00uur spelletjes!!! Vrijetijd

11.00uur naar het zwembad

17.o ouur friet geen corvee

19.00uur De ouder kommen de kinderen halen.
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~e\angrijketelefoonnulJJlJJe ~&••
Alarmnummer
Ambulance/brandweer/politie, telefoon 112
Zonder sirene: telefoon (0900) 8844

Dierenambulance De Kempen
telefoon (0497) 57 40 30

Dokterspost

EERSEL
Mortel 1
5521 TP Eersel
0900 1232020
(ook dienst voor Bergeijk in 'oneven weekenden?

VELDHOVEN
Kerkakkerstraat 150
5504 GS Veldhoven
0900-1232024

Tandarts

K M van der Kooi

Minerva BV

Schadewijkstr 11
5521 HO EERSEL
Tel: 0497-512757
Fax: 0497-514996

Nieuwstr 19
5521CA Eersel
Tel: 0497-512102



Zwembad De Albatros
Postakkers 8
5521 AT Eersel (0497) 51 3000

Museum Locatie

Museumpark Bevrijdende Vleugels, Sonseweg 39,5681 BH Best,
Nederland
Nabij hectometerpaal 2.8
Postbus 89,5680 AB Best
Tel 0499-329722



Dag verdeling voor de leiding

Zaterdag 13 Augustus 2005 Bart en Erik

Zondag 14 Augustus 2005 Bram en Laura

Maandag 15 augustus 2005 Stefan en Erik

Dinsdag 16 augustus 2005 Laura en Stefan

Woensdag 17 augustus 2005 Bram en Bart

Donderdag 18 augustus 2005 Allemaal

Vrijdag 19 augustus 2005 Bart en Erik
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Dag verdeling voor de leiding
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~

Zondag 14 Augustus 2005 Bram en Laura

Maandag 15 augustus 2005 Stefan en Erik

Dinsdag 16 augustus 2005 Laura en Stefan

Woensdag 17 augustus 2005 Bram en Bart

Donderdag 18 augustus 2005 Allemaal

Vrijdag 19 augustus 2005 Bart en Erik


