
Op de kalender
19/25 juli Zomerkampen
17 juli  t/m 29 augustus Geen draaien i.v.m. zomervakantie
4/5 september Eerste keer draaien nieuwe seizoen
26 september Overvliegen

Zomerkampen
De zomervakantie is begonnen dus dat betekent: zomerkampen! De meeste van onze 
speltakken zijn deze week op kamp. Alleen de pivo’s en de stam gaan volgende week en 
de bevers hebben hun logeerweekendje al achter de rug. Wat ze allemaal gaan beleven is 
natuurlijk nog een verrassing maar we lichten een  klein tipje van de sluier op.  
Via twitter en facebook kun je nog meer lezen en zien over de kampen.

Steun Scouting Rijen!
De hele maand juli zijn de ingeleverde emballagebonnen bij de Jumbo in Rijen voor  
Scouting Rijen. Dus lever je lege flessen in bij de Jumbo en stop dan je bonnetje in de bak 
naast de automaat! De opbrengst hiervan komt ten goede aan onze groepskas, daarvan 
kunnen we weer leuke dingen doen en nieuwe materialen kopen

Bevers
De bevers gaan nog niet op zomerkamp. Ze mogen wel elk jaar een nachtje komen logeren 
bij Lange Doener. Dit jaar was het erg warm tijdens het weekendje. De leiding had daarom 
een mooi zwembad gebouwd. Toen ze bij het zwembad kwamen zat er een echte  
zeemeermin in. Ze was erg verdrietig want ze wilde ook wel eens benen hebben.  
William en Merijn tilde de zeemeemin uit het water en toen ze opgedroogd was kreeg  
ze vanzelf benen. Ze heeft de hele dag met de bevers mee kunnen spelen.  
De volgende ochtend lag er een schatkistje in het zwembad. Er zat voor elke bever een  
armbandje in met een schelpje; achtergelaten door de zeemeermin die weer terug naar  
de grote zee was.

Welpen Riki Tikki Tavi
Dit jaar zullen we met de meiden van de RTT naar Maarn gaan om daar te gaan helpen. 
Want hulp kunnen ze daar bij de Burcht wel gebruiken. Want wat voor Verrassing hebben ze 
daar bij Scouting Ridder Fulco? Wij van de RTT gaan er voor zorgen dat voor vrijdagavond 
dit mysterie is opgelost!
Wat nemen we mee op kamp.....moed, goede manieren, behulpzaamheid en de meiden 
moeten trouw kunnen zijn. Samen met dit alles gaat het weer een heel tof kamp worden  
en zullen wij de klus klaren!
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Pivo’s
Ook wij, de pivo’s, gaan dit jaar natuurlijk op zomerkamp. Het kamp blijft natuurlijk het 
hoogte punt van het jaar en dat willen wij zeker niet missen. Dit jaar gaan we onze groep 
riching het plaatsje St. Joris-Weert in België. Dit ligt in de buurt van de prachtige  
studentenstad Leuven. We gaan met onze groep van 17 pivo’s leuke educatieve en  
sportieve activiteiten doen.  Zo hebben wij bijvoorbeeld Walibi World, kickbike en kanoën 
op de planning. Een leuke week wordt het zoiezo wij als kampcommisie hebben in ieder 
geval heel veel zin in deze geweldige week. Laat het zomerkamp maar komen. 

Welpen Bagheera
De welpen Bagheera gaan dit jaar op de fiets naar Gallië om het op te nemen  
tegen de Romeinen.

Of ze de Rpmeinen kunnen overwinnen weten we als het kamp weer is afgelopen.  
Jullie horen van ons.

RSA
#Allez zunne, oallemolle goed? 
Ook de RSA325 gaat op kamp, en wel naar het buitenland!! Amai…we gaan op dn vélo naar 
het altijd spannende, uitdagende, exotische en verrassende land van de patattenvreters…. 
BELGIE. We zijn bovendien in de gelukkige omstandigheid dat het dorp van de pompoen-
pateters ons kan herbergen. 
Wat we precies gaan doen in welk thema steekt nog nie op een jûûnpelle, t is zeker dat we 
het gjistug zullen hebben, veel spellen en spelletjes zullen doen, hoge rielen en diepe dalen 
zullen hebben, naar beestjes gaan zoeken, hamburgers meej juin gaan bakken op Frank z’n 
nieuwe speeltje en zullen genieten van Andrew z’n kookkunsten, want wat zij klaarmaken 
es van lekt min luptje en we zullen dus eetn lik nen dikkedelver. Daarnaast kunnen vast 
weer de bijzondere geluiden van Daisy aanhoren en we mogen sowieso Ciska in de watten 
leggen. We hebben ‘r goesting in! Voor nu salu, en tot laterkes, RSA325

Expeditie: #468
De Stam-groep  van scouting Rijen gaat dit jaar weer eens een keer de grens over. De 
bestemming van “Expeditie: #468” ligt ergens in het mooie Oostenrijk. Onze expeditie leidt 
ons dit jaar door het Alpen gebergte waar het ons met allerlei activiteiten zal beproeven. 
We gaan niet alleen omhoog de bergen in, maar ook omlaag, de lokale grotten in. Om bij 
te komen van dit allemaal wordt er ook een dagje uitgetrokken om cultuur te snuiven in de 
geboorte stad van Wolfgang Amadeus M.. Onze expeditie zal vertrekken op 16 augustus en 
weer terugkeren op 23 augustus.

Het meertje bij de 

overnachtings plaats
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Welpen Baloe
De baloe meisjeswelpen gaan dit jaar weer op de fiets op zomerkamp en zullen op zondag 
de 19 e een fietstocht maken naar Alphen. Vanuit deze lokatie zullen we op avontuur gaan. 
Dit keer gaan we op zoek naar de tovenaar van Alph met Doortje en dat belooft iets  
speciaals te worden. Leuke, Gekke en spannende dingen gaan we beleven. Wat? dat zeggen 
we natuurlijk niet, dan moet je maar komen meemaken. Als het allemaal goed afloopt dan 
komen de ouders jullie op vrijdagavond weer ophalen.

Scouts
De scouts gaan dit jaar met drie groepen gezamenlijk op kamp. Ze zijn uitgenodigt door 
Kleine John en Robin Muts. Ze hebben hulp nodig want het is onrustig in de bossen van 
Sherwood. De Vrolijke Volgelingen van Robin zijn niet allemaal meer te vertrouwen.  
Gelukkig is broeder Tuk altijd in de buurt om goede raad te geven. Voorheen klopte ze ook 
regelmatig bij Moriana aan voor advies of speciale kruidenthee, maar het is niet duidelijk 
aan welke kant zij staat. Dit geldt ook voor de nar van Koning Richard. De scouts gaan de 
uitdagingen aan om de Vrolijke Volgelingen te helpen.

Welpen Chil
Welpen Chil zijn in Zeist. Ze staan onder een waterdicht contract bij Rita. Dat lijkt goed te 
gaan, maar nu gebeuren er toch bijzonder dingen. Er is heel veel afval en Nellie de kantine-
juffrouw is verdwenen. Gelukkig zijn de welpen er om de wereld te gaan redden.

Kiezeltjes
Wist je dat:

Prettige vakantie en een gezellige Kampperiode.
Het groepsbestuur wenst iedereen een gezonde en leuke kampweek toe.   
Ook voor de vakantie : Geniet ervan en kom gezond weer terug.  

Het Groepsbestuur

• De welpen Chil en Riki Tikki Tavi tijdens 
het zomerkamp samen gaan zwemmen.

• Welpen Bagheera de gouden sikkel van 
Panoramix terug hebben gevonden

• De rsa op kamp de werelberoemde  
Toelie van Frank gaan eten.

• De bevers het tijdens de hittegolf van 
begin juli erg koud hadden.

• De scouts dit jaar maar liefst 5 jarigen  
op kamp hebben.

• De pivo’s en de stam met de auto  
op kamp gaan.

• Welpen Baloe tijdens het kamp alle 
scouts op bezoek krijgen.

• We elkaar na de zomerkampen op  
4/5 september weer terugzien.


