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De welpen en scouts gingen dit jaar samen op kamp naar het mooie Ommen. Op het veldje 
Purmerend werd het terrein mooi ingericht zodat niet alleen iedereen goed en lekker kon 
slapen, maar ook de anderhalve meter afstand tussen de leiding gewaarborgd kon worden. 
De leiding had, voordat de kinderen gebracht werden door de ouders, het kampterreintje al 
een beetje ingericht. Op zondag werden de kinderen gebracht en zochten de leden eerst 
allemaal een plekje uit om hun bed te installeren en op te maken. Daarna was het tijd om 
het terrein te ontdekken en lekker te ravotten! Om 6 uur was het tijd om te gaan eten: echte 
kampmacaroni! Mmmmmmm!   
  
Helaas werkte het weer dit kamp niet helemaal mee. Het regende veel en was erg vochtig. Het 
zonnetje heeft zich niet zo heel vaak laten zien! Toch kon er nog genoeg gedaan worden: 
vlagveroveren, badmintonnen en frisbeeën, een tipi om het kampvuur bouwen zodat iedereen 
droog ko zitten en lekker Weerwolven met de hele groep. Ook is er een dropping gelopen, waar 
niet alle scouts en welpen om stonden te juichen. Maar het hoort erbij en de bikkels hebben het 
goed volbracht! De laatste avond was natuurlijk bonte avond, met leuke toneelstukjes van de 
leden en een lekkere verrassing: patat en frikadellen! Zaterdag was het kamp alweer 
voorbij: inpakken en wegwezen dus. Moe maar voldaan sliepen de leden en leiding die 
avond weer lekker in hun eigen bedje.  
  
De corona maatregelen van Scouting Nederland schreven voor dat er een heuse ‘kampbubbel’ 
gecreëerd werd: je mocht dus niet in contact komen met andere groepen en je mocht het terrein 
eigenlijk ook niet af. Maar Ommen heeft genoeg te bieden om je een week op het kampterrein te 
vermaken, dat hebben onze scouts en welpen wel laten zien!  
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De Karel Budde Stam mocht toch nog op kamp dit jaar! Helaas lukte het niet om naar een 
labelterrein te gaan, dus belandden ze op een camping in Ootmarsum. Daar sloten ze samen hun 
laatste jaar in deze samenstelling af: na de zomer vliegen vier KBS leden over naar de Hylke van der 
Zee-stam. Het beloofde dus een gezellige boel te worden! En dat was ook zo. Geheel volgens de 
coronaregels werd er voor ieder lid een aparte tent opgezet. Om toch bij elkaar te kunnen zitten 
hadden ze een overkappinkje gemaakt waar ook onder gekookt werd, want ja: geen labelterrein is 
ook geen piopalen! De week bestond uit het ontdekken van de omgeving en samen gave spellen 
spelen. Er werd een bierbrouwerij bezocht waar de KBS-leden een rondleiding kregen. Ook werden 
er diverse terrasjes bezocht, stond er een middagje strand gepland, werd er uiteraard gebarbecued, 
en zochten de leden door middel van opblaasbare badjes de verkoeling op het kampeerterrein op. ’s 
Avonds was het rond het kampvuur natuurlijk ook weer erg 
gezellig, en na vijf dagen zat het zomerkamp van 2020 er 
dan toch echt op. Afgepeigerd kwamen de KBS-leden terug 
en er moest eerst maar eens gedoucht en bijgeslapen 
worden..   
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De HvdA-stam, beter bekend als de BOB-stam, gaat niet elk jaar op zomerkamp. Sterker nog, ze gaan eigenlijk nooit 
op zomerkamp. Toch besloten deze helden een weekendje met elkaar te gaan kampbubbelen in Dwingeloo. Niet 
iedereen had door dat met ‘bubbelen’ de door Scouting Nederland voorgeschreven kampbubbel bedoeld werd, 
maar dat mocht de pret niet drukken!  
  
In een colonne van auto’s naar Dwingeloo dus, waar binnen een paar uurtjes het kampterrein opgebouwd was en 
het kampvuurtje brandde. Helaas waren de BOB leden zo fanatiek dat een van de meegebrachte bijlen het niet 
overleefd heeft. Onder het genot van een versnapering werd er genoten van het mooie weer, waar ze het 
ontzettend mee troffen. Chef Riemer verzorgde het eten, dat ouderwets op het kampvuur gemaakt werd. En wat is 
het een topper: midden in de nacht kreeg hij het voor elkaar om de lekkerste nacho’s ooit te maken! Helaas heeft 
niet iedereen hiervan kunnen genieten. Twee leden lagen al lekker vroeg onder de wol en hebben de lekkerste 
nacho’s ooit helaas niet meegemaakt.  
  
Een dagje zwemmen een middagje op het terras stond voor zaterdag op het menu, en op zondag was het dan echt 
tijd om weer in te pakken! Daar kan menig scout nog wat van leren: het hele terrein werd binnen anderhalf uur 
schoon en leeg opgeleverd. ’s Avonds werd, volgens traditie, het kamp nabesproken onder het genot van een pizza 
van San Marino. En alles op anderhalve meter afstand natuurlijk!  
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WIST U DAT... 

...…de zomerkampen gelukkig wel door mochten 
gaan dit jaar?  
…dat alleen mocht als de richtlijnen van Scouting 
Nederland in acht genomen werden?  
…dit nog verrassend goed ging?  
…de welpen en scouts samen op kamp zijn 
geweest?  
…zij in de zogeheten ‘kampbubbel’ moesten 
blijven?  
…het traditionele zwembaddagje dit jaar dus geen 
onderdeel was van het zomerkamp?  
…zij het wel heel leuk hebben gehad in Ommen?  
…de KBS naar een camping in Ootmarsum is 
geweest?  
…zij daardoor helaas geen keukentafel hadden?  
…de HvdZ-stam wèl een keukentafel had gemaakt?  
…de lekkerste nacho’s ooit gemaakt zijn door 
Riemer tijdens het kamp van de HvdZ-stam?  
…twee leden van de HvdZ-stam deze helaas gemist 
hebben omdat ze vroeg op bed lagen?  
…de lekkerste nacho’s ooit later nog een keer 
gemaakt zijn, maar dat toch niet hetzelfde was?  
…de opkomsten na de vakantie weer beginnen?  
…5 september het Start en Overvliegspel gehouden 
wordt?  
…het scoutingjaar dan officieel begonnen is?  

…de scouts er na de vakantie twee nieuwe leiding 

bij hebben? 


