
Zomerkamp 2022 Scouting kampeerterrein 't Herrendal MOOK

- Dagen verdelen
- grove planning opstellen (wanneer (fiets)hike, activiteiten o.i.d.
- wel/geen onderliggend thema/ spel allemaal over na denken.
- 2 leidingfietsen mee

- materialen die nog geregeld moeten worden?
- brief ouders tav aanmelden zomerkamp hoeveel aanmeldingen/
- Bart gaat niet mee op zomerkamp
- budget
- een insigne op het zomerkamp?
basis insigne in een dag, niet perse met rouleren.
alle theorie in 2 uur ochtend theorie, middag 2 uur. spelenderwijs met insigne bezig zijn.
ergens op de 2e of 3e dag in het seizoen.
herhaling en  dan halen eventueel.

https://herrendal.scouting.nl/nl/excursies

https://herrendal.scouting.nl/nl/recreatie

vertrek met fiets( fietshike?)  naar mook in 2 dagen daar naar toe via overloon.
hanneke gaat het vragen of we in overloon bij een grasveld kunnen slapen bij een vriendin
van hanneke ?
thema?

Hanneke checkt de reservering

jeffrey doet gps mounts fixen 3d printen

https://herrendal.scouting.nl/nl/excursies
https://herrendal.scouting.nl/nl/recreatie


Afdelingen

Weken voorafgaand.
Tijd Activiteit Wie Materiaal

nodig

stookhout regelen - niet nodig, stookverbod

Telefoons opladen + simkaarten Willem Simkaarten

GPS nalopen Jeffrey

Tocht uitprinten (4x) en stafkaarten Koen

Kampboek afronden Hanneke

Laptop meenemen Koen

Vrijdag 22 Juli
Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

19:00 spullen laden op de blokhut allen BE combinatie

Parkeren bij Jeffrey of WIllem thuis

Koelbox uit pivo lokaal halen (achter knieschot) weg

Plank om onder de koelkast te plaatsen



Zaterdag 23 Juli
Willem, jeffrey, Koen

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

9:00 verzamelen + Groepsfoto’s bij
kiosk/gemeentehuis

Camera’s

ToDo Bericht versturen naar ouders, drie gewone
auto of twee grote

Willem

9:10 aanhanger laden met tassen/spullen van de
kinderen
aanhanger laden met fietsen welk naar Uden
moet

wie rijden
Harold? + ?

Aanhanger voor
spullen kids
Grote aanhanger
voor fietsen
(Huib, Pim)
Spanbanden
(willem)

Bericht naar ouders over kampplaats, adres en
ophalen vrijdag

Hanneke

09:30 vertrek richting Uden (+/-40min rijden)
https://www.mastworp.nl/klimpark-uden/klimpar
k-uden

reservering

10:30 Start activiteit in klimbos wie gaat
mee
klimmen

1 extra persoon dient nog bij gereserveerd te
worden

Willem

13:00 inchecken kampterrein (team BE-combinatie)

14:00 Fietsen naar kampplek (2 tot 3 uur fietsen)
https://goo.gl/maps/DnXs9yufSLDsgDqN6
Twee groepen (8 personen)

jeffrey

3 stafleden fungeren ergens als tussenpost Koen/
Jeff/
Hanneke

2 stafleden brengen BE combinatie naar
kampterrein en parkeren deze op gemak
ergens bij kampterrein

Harold/
Willem

17:00 aankomst kampplek + rust momentje

17:15 Uitladen BE-combinatie + inrichten kampplek staf + leden

18:00 tenten zetten scouts

18:30 eten maken simpel, nacho industriebrander

https://www.mastworp.nl/klimpark-uden/klimpark-uden
https://www.mastworp.nl/klimpark-uden/klimpark-uden
https://goo.gl/maps/DnXs9yufSLDsgDqN6


koekenpan
nacho sets van
de blokhut en
tomaat/komkomm
er/sla

19:00 BE-combinatie terugbrengen naar Leende Willem/
Harold

20:00 avondprogramma (havenspel?) Koen

kampvuurtje (stookhout??/

Benodigdheden

- BE-combinatie (vrijdag ophalen, zaterdag terugbrengen)
- GPS (4x)
- GPS klemmen (4x)
- Fietstocht
- Industriebrander
- Koekenpan
- Havenspel , papiertjes
- Havenspel uitleg
-



Zondag 24 Juli
Hanneke en harold
spellen dag eigen terrein.

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

09:00 OOC - opstaan, ontbijt, corvee Allen

10.00 Keukens pionieren per patrouille

Tijd over? Landverovertje op het kampterrein

https://herrendal.scouting.nl/nl/kampterrein-her
rendal

2 staf
spel
uitzett
en

touw en pionierpalen

papier, schaar en stiften
voor landverovertje

Kaart printen van
labelterrein

Krijtbord?

12:30 Lunch + corvee broodje knakworst Allen

13.30 Burchtenspel
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/
k2/item/233-burchten-spel

sieseltouw?
kids zelf zakmessen
stok kaarten.
x aantal voorwerpen (à
la levend kwartet)

15.30
Vrij spelen of losse spellen:

- kat en muis
- drie is te veel
- britse bulldog
- chinese muur
- kangoeroetikkertje
- buskruit
- belgisch verstoppertje
- levend steen-papier-schaar

17:00 koken, eten en corvee

19:00 Jongens tegen de meisjes:

- op het matje
- letterpakkenspel
- liedje uitbeelden
- liedjes raden met de pan
- verjaardagsspel ik hou van holland?

Document met
opdrachten en vragen.

letterpakken

21:00 kampvuur
met liedjes? of weerwolven

https://herrendal.scouting.nl/nl/kampterrein-herrendal
https://herrendal.scouting.nl/nl/kampterrein-herrendal
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/233-burchten-spel
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/233-burchten-spel


22.00
-
22.30
? als
het
donke
r
wordt
?

Smokkelseinspel
https://nl.scoutwiki.org/Smokkelseinspel

Stok kaarten en per 2tal
minimaal één werkende
zaklamp

Tine melden of later dan 10 uur kan komen
en/of wel of niet nodig is.

u

https://nl.scoutwiki.org/Smokkelseinspel


Maandag 25 juli

Willem, jeffrey, Koen

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

08:0
0

OOC - opstaan, ontbijt, corvee Allen

09:1
5

Patrouilletenten. 2 extra tenten meenemen Scouts

09:5
0

Drinkflessen vullen en snackies (sultana
ofzo)

10:0
0

vertrek hike maandag
Kinderen vertrekken in groepjes van 4 om
de 10 min.
Kampterrein wordt bewaakt door onze
kampstaf. Tine/Joze?
Posten worden bemand door twee
stafleden.

Koen Tochten
Kompas
Navigatie
Kaarthoekmeters

Lunchpost op post ..
Sowieso jerrycan in elke auto.

Allen eten/drinken

Camping de Leigraaf
Ketelstraat 5
Groesbeek,  6562 LG
024 397 59 45

https://www.campingdeleigraaf.nl/

17:0
0

verwachte aankomst

18:0
0

Koken - gasfornuizen meenemen, pasta
maken.
Macaroni koken, gehakt bakken met
groentes en tomatensaus aan toe voegen

Kids Gasfornuizen
Klaptafel
Klapbanken
Patrouilletenten
Lantaarns

19:0
0

Corvee

20:0
0

Avondprogramma n.t.b.

22:0
0

Slapen

https://www.campingdeleigraaf.nl/




Dinsdag 26 juli
excursie dag
Jeffrey en willem

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

07:00 OOC - opstaan, ontbijt, corvee
Tenten en spullen inpakken

Allen

09:00 Teruglopen naar herrendal via gps

11-12 terugkomst op kampterrein

12:00 Lunch + corvee 
Tassen klaarmaken met zwemspul

Allen

13:00 vertrek naar activiteit (45-60min fietsen) -10min
fietsen

https://www.outdoorgennep.nl/outdoor-activiteiten/

Sisaltouw (paar bollen)

Vlotvaren (2-3uur); veld met activiteit en
barbequen, terugfietsen met XXL skelters.

21:00 Terugrijden met de kids

kampvuur en naar bed



Woensdag 27 juli (mogelijk switchen met donderdag)
Hanneke en Koen

Tijd Activiteit Wie Materiaal
nodig

09:00 OOC - opstaan, ontbijt, corvee Allen

10:30 Ontgroening.
Lijst van ontgroeners:
Harold, Tim H, Rover, Raff, Roos, Femke, Indi, Kjell, Max,
Niene, Dewi, Daan, Marijn,
Plan bedenken met de overige leden/staf

12:00 Lunch + spullen pakken voor middagprogramma

12:45 vertrek met fiets naar mookerplas (goed weer).
1 auto met extra spullen (parkeerkosten)

13:00 mookerplas bij lekker weer?
https://www.leisurelands.nl/nl/ontdek-recreatiegebieden-l
eisurelands/mookerplas
Vooruitzicht is 27 graden, dikke prima (d.d.13-07-22)
wellicht wel even grenzen/regels afspreken met zn allen
om te voorkomen dat kinderen kwijt zijn of ergens
verdwijnen.

(14.30-
17.00)

binnen zwemmen bij slecht weer,
https://www.meerval.com/ 1 uur  fietsen
21x 6.50

Binnen zwemmen bij slecht weer:
https://www.sportbedrijfbergendal.nl/tarieven 20 minuten
fietsen
16x 4,70 en 5x 5,20.

17:30 terugkomst op labelterrein

18:00 start klaarmaken avondeten

20:00-
22:00

Avondprogramma n.t.b. Mogelijk ook in overleg met de
kiddos. spelletjes avond, sociale avond met andere
groepen o.i.d.
Datenight met …?

Alternatief: Warrig ploegenspel Koen

https://www.leisurelands.nl/nl/ontdek-recreatiegebieden-leisurelands/mookerplas
https://www.leisurelands.nl/nl/ontdek-recreatiegebieden-leisurelands/mookerplas
https://www.meerval.com/
https://www.sportbedrijfbergendal.nl/tarieven


Donderdag 28 Juli
insigne dag
allen

Houtbewerking & Stoken Veilig & Gezond

Isa Femke

Pleun Raff

Evy Indi

Nadya Marijn

Rover Niene

Roos Tim

Dewi Kjell

Max Daan

Tijd Activiteit Wie Materiaal
nodig

09:00 OOC Allen

10:00 Insigne veilig en gezond: gedeelte veilig
Zie los document over het insigne.

Hanneke
en willem

- spiekbrief
met
regels/afspr
aken
- plaatjes
van wonden
en beten
- Verband,
tekentang,
Gifzuiger.
spiekbrief
met
regels/afspr
aken

10:00 Zakmestechnieken leren doen
proefstok maken als herhaling

12:00 Lunch

15:00 Beide insignes: Veiligheid omtrent vuur



Uitleg over verschillende typen vuur geven en ook
daadwerkelijk deze vuren op bouwen.
Tevens minicursus hakken met kleine hakbijl om zo
stokken klein te maken. Let wel alleen onder
toezicht van staf mag er gehakt worden.

16:00 Insigne veilig en gezond: gedeelte gezond Hanneke
en willem

- zeep :)
-
(avond)eten

18:00 Eten

19-20:00 Max gaat naar huis Jeffrey

Veilig en Gezond basis
veilig:

● De veiligheid in acht te nemen tijdens het pionieren, hakken/zagen en kampvuur
● Eenvoudige eerste hulp te kunnen verlenen bij veelvoorkomende zaken (kleine

schaaf- en snijwonden en eerstegraads brandwonden) en een aantal andere te
kunnen herkennen (brandnetels, insecten- en tekenbeet)

● Te weten wat de regels en afspraken zijn met betrekking tot de veiligheid buiten het
clubhuis (samen uit, samen thuis / hesjes bij een tocht etc.)

gezond
● Een gezonde maaltijd samen te kunnen stellen
● Te kunnen benoemen waar je op moet letten ten aanzien van hygiëne (persoonlijke

hygiëne, voedselhygiëne en een schone omgeving)
Veilig en Gezond verdieping
Veilig

● Te weten hoe te handelen in geval van brand
● Eenvoudige eerste hulp te kunnen verlenen bij insecten- en tekenbeten en als

iemand gestoken is door brandnetels
● Een mitella, polsverband en vingerverband aan te kunnen leggen
● Te weten aan welke vier punten je moet denken bij het verlenen van eerste hulp

Gezond
● Een gezonde maaltijd te kunnen bereiden
● Te weten wat de gevolgen van ongezonde voeding zijn



Vrijdag 29 Juli
Harold en Koen

Tijd Activiteit Wie Materiaal
nodig

09:30 OOC (uitslapen) iedereen

11:00 Inpakken spullen
- Patrouilletenten eerst afbreken

11:00 BE-combinatie ophalen in Leende Willem/H
arold

Auto heen/terug

11:30 spel tussendoor - nader te bedenken

12:30 Middageten - warme maaltijd bereiden keukens/gasfor
nuis

13:15 Corvee, kisten inladen (netjes), keukens
afbreken

14:00 Sterschommel pionieren
Leiding dient bescherming rondom de boom aan
te brengen en mastworp bovenin aan te leggen

Trap
6 rode palen
dik touw
pioniertouwen
Tapijttegels

16:00 Rondje lopen richting oorlogsbegraafplaats,
Uitkijktoren Mookerschans

16:00 Friet halen in tussentijd

17:00 Snacks bakken op de grote koekenpan
(frikandellen)

Koekenpan
Industriebrande
r

18:00 potje weerwolven ofzo

19:00 kinderen worden opgehaald.

Na ophalen blijft de staf slapen op het
kampterrein. Tot 10:00 mogen we op het terrein
blijven.


