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Chamboree 2018
Aankomend Engeland jaar zijn wij te 
vinden op een internationale kamp, 
genaamd Chamboree 2018! Het kamp 
vind plaats van 28 juli tot en met 4 augustus 
onder de wolk van Liverpool in het kleine 
plaatsje Tabley. Aankomende zomer is 
het kleine dorp 4000 Scouts over de hele 
wereld rijker! Scouts uit Great Britain, 
Europa of zelfs uit andere werelddelen 
zullen tijdens het kamp aanwezig zijn! 

Tijdens het kamp worden er enorm veel 
activiteiten georganiseerd.  Door de 
dagen heen ga je acht activiteitengebieden 
langs. Deze activiteitengebieden 
zijn:avontuurlijke activiteit, games en 
teamwork, ontwerp en creativiteit, 
‘off-site visit’, wereldkunst en muziek, 
scouting skills en entertainment. Wat elk 

activiteitengebied precies inhoud komen 
jullie de volgende uitgave te weten!
Chamboree 2018 staat vol in het teken van 
Piraten. Omdat er zo veel scouts tijdens 
Chamboree aanwezig zijn, bestaat het 
grote kamp uit meerdere kleinere sub-
camps. Ieder sub-camp opent elke ochtend 
met het hijsen van de vlag. Of we kunnen 
bij het sub-camp staff  terecht wanneer we 
vragen hebben of onduidelijkheden zijn, 
belangrijk zijn ze dus wel! Maar ze zijn 
vooral heel gezellig, het zijn tenslotte toch 
je buren waar je heel gezellig een cup of 
tea mee kan drinken!
Voor meer informatie kunnen jullie altijd 
terecht bij de website van Chamboree 
2018. De website is http://www.
chamboree.org.uk/. 

Het Logo
Het logo voor Engeland 2018 is bekend, 
en wat voor één! Het logo is helemaal van 
deze tijd. Tijdens de informatieavond voor 
de ouders werd deze officieel onthuld. 
Het logo is behalve leuk als insigne op je 
scoutfit, ook nuttig als promotiemateriaal 
op het internationale kamp. Zo kunnen wij 
altijd met trots laten zien wie wij zijn, the 
OPV from Holland! Met behulp van heel 
veel stickers en het grote promotiebord, 
waarop het logo afgebeeld staat, kunnen 
we overal onze aanwezigheid achterlaten.

De Insignes
De engelandinsignes zijn in de maak. 
Erwin heeft tijdens zijn stage in Peru de 
insignes goedkoop kunnen laten maken. 
Niet alleen fijn voor ons, maar ook nog 
eens goed voor de werkgelegenheid in 

Peru (het zijn namelijk ruim honderd 
stuks!!!). Toch wel zo scoutingwaardig. 
Op onderstaande foto’s zie je een impressie 
van het maakproces en hoe trots Erwin is 
op het eindresultaat. Kompen

Zoals jullie weten lopen we op het kamp 
in Engeland regelmatig op klompen en 
wordt er een klompendans opgevoerd. 
Het is dus belangrijk dat je klompen hebt 
en het liefst zo snel mogelijk. We gaan 
10 februari beginnen met het oefenen 
van de klompendans, eerst gewoon op 
schoenen en als jullie de dans wat kennen 
op klompen. Het mogen nieuwe klompen 
zijn of oude, maar ze moeten wel goed 
passen. Je hebt de standaard klompen die 
al beschilderd zijn, maar het leukste is als 
je ze zelf een mooi ontwerp en kleurtje
geeft.

Sparen
Voor Engeland hebben we natuurlijk geld 
nodig, en zoals eerder verteld mikken wij 
dit jaar op een bedrag van €28.500. Da’s 
een flink bedrag, en daarvoor sparen we 
natuurlijk hard. Dat begon meteen het 

jaar na het vorige Engelandkamp, en 
gaat door tot de laatste geldactie van dit 
jaar. Tot nu toe hebben de acties boven 
verwachting gedaan, dus bedankt voor 
jullie inzet. Voor de oliebollen mikten we 
op €1000 winst, maar dat is maar liefst 
€1450 geworden!
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De Heenreis
Spannend! Dinsdagochtend 17 juli 
begint jouw reis naar Engeland! Op het 
Raadhuisplein zeg je je ouders, broertje 
en/of zusje en andere familieleden gedag 
en daar ga je dan: op naar Engeland! 
Op het Raadhuisplein zal je een grote 
touringcar zien staan. Deze brengt ons 
in een uur of drie, via België, naar Calais. 
In deze Franse havenstad stappen we op 
de veerboot naar Engeland. In Calais kan 
je trouwens ook (niets als voetpassagier) 
de trein naar Engeland nemen. Dankzij 
een 38 kilometer lange tunnel onder de 
zee door kan je met de trein Engeland 
bereiken. Maar helaas: wij gaan met de 
boot;) 
Met P&O Ferries varen we in zo’n 1,5 uur 
naar Dover. Er varen meerdere soorten 
schepen. Eén van de grootste schepen is 
de Spirit of Britain: een schip waar 2.000 
passagiers en ruim 1000 auto’s op passen. 
Het zal best druk zijn…. 

Tijdens de reis is er genoeg om je te 
vermaken. Er zijn winkels, een Starbucks 
en wanneer Engeland in zicht komt kan je 
buiten uitkijken naar de witte krijtrotsen 
van Dover. 
 

Krijg je al zakgeld op de boot? Jazeker! 
Peter en Mark geven je op de boot de 
eerste ponden. 
Wanneer de boot aankomt in Engeland 
staat er een bus voor ons klaar: die brengt 
ons rechtstreeks naar het kampeerterrein 
in Londen. England, here we come! 

We moeten echter nog steeds een flink 
bedrag om op onze doel te komen. Dus 
we zetten hard in op de boekenmarkt. Dit 
is voor ons allen een kans om flink wat 
geld te verdienen, en voor jullie om aan 
je zak- en kampgeld te werken. Daarnaast 
kun je ook nog zelf aan de slag om meer 
te verdienen. Misschien een heitje voor 

karweitje. Nog wat grote klussen die 
gedaan moeten worden? Dat verdient 
een beloning. In de buurt, bij mensen de 
auto of fietsen wassen. Of statiegeld op 
de flessen verzamelen. Er zijn veel dingen 
die je kan doen om zo snel mogelijk de 
spaarkaart vold te sparen.

De Heenreis
De 1e week van onze Engelandreis, voor 
veel mensen hét hoogtepunt van de hele 
reis. Een week met elkaar rondtrekken 
door de mooiste streken van Engeland, 
kennismaken met de typisch Engelse 
cultuur, lekker kamperen op prachtige 
kampeerterreinen en natuurlijk veel 
activiteiten! De voorbereidingsgroep 
(Tijmen, Erwin, Mark en Peter) zijn druk 
aan het uitzoeken wat de leukste dingen 
zijn. Een aantal zaken staan al vast:

- we gaan vanuit Oosterbeek met de bus 
naar Calais en vervolgens met de boot 
naar Dover
- we gaan in ieder geval naar Londen
- we zullen zeker een volle dag gaan lopen, 
waarschijnlijk een dagafstand van de 
beroemde Pennine Way
- Natuurlijk duiken we met complete 
uitrusting een oude mijn in
- Dit jaar  nieuw en bovendien heel 
spectaculair: we gaan Gorge Scrambling 
doen

De komende updates gaan we jullie iedere 
keer iets vertellen over onderdelen van 
de 1e week. Deze keer een toelichting op 
Gorge Scrambling!

Gorge Scrambling of in het Nederlands: 
Kloofwandelen!

De beste manier om deze activiteit te 
beschrijven, is een rivieravontuur. Met een 
ervaren gids trek je door een steile kloof 
langs de loop van de rivier op verschillende 
manieren. Dit kan betekenen:
- klauteren over rotsen
-naar beneden glijden door 

stroomversnellingen;
- drijven in snel stromende glijbanen en 
golven;
- watervallen beklimmen; en
- springen in poelen met diep water.

De groep wordt opgedeeld in die kleinere 
groepen, ieder met een eigen instructeur. 

Natuurlijk krijg je allemaal een wetsuit, 
een helm en een reddingsvest aan. Last van 
het koude water zul je dus niet hebben!!!!
Als je sommige stukken eng vindt kun je 
ook langs de kloof over het pad lopen, je 
kunt dus moeilijke stukken overslaan!
Je hoeft zelf alleen maar een jas mee te 
nemen om in de kloof te dragen en wat 
droge kleren voor na. Het evenement 
eindigt in een leuke pub, zodat je lekker 
kunt eten en opwarmen bij het vuur.
Dit wordt een leuk spannend dagje!!!!!

Nieuwe Leiding
Hello! De verkenners hebben er weer een 
nieuwe leiding bij, en omdat de meeste 
van jullie mij nog niet zullen kennen leek 
het ons handig om mij hier kort voor te 
stellen. Mijn naam is Anne Verdurmen, ik 
ben 17 jaar en ik studeer bouwkunde op 
de HAN (hogeschool Arnhem Nijmegen), 
ik speel saxofoon bij de KHO en ik zit al 
op scouting sinds de welpen (toen nog 
kabouters). Ik ben nog niet lang leiding 
bij de verkenners, maar hoop dat het een 
leuk Engeland jaar gaat worden!



3

Bear Grylls
Zijn echte naam is Edward Grylls en hij 
is 43 jaar. Hij is een Brits bergbeklimmer, 
militair avonturier, schrijver, televisie 
presentator en motivatie trainer.

Hij is bekend van verschillende survival 
programma`s op Discovery Channel, 
waaronder Ultimate Survival, worst case 
scenario en escape from hell.

Sinds juli 2009 is hij chief scout, hoofd 
van de scouting-jeugdbeweging in Groot 
Brittanie. In het programma ultimate 
survivor word hij gedropt in afgelegen 
gebieden met meestal alleen een zakmes, 
een vuursteen en een fles water. In de 
programma`s laat hij zien wat eetbaar is. 
Bear Grylls heeft samen met Gerber een 
Gerber Bear Grylls-lijn opgezet met daarin 
verschillende messen, basic survival kit, 
ultimate kit, een cantee( drinkfles met 
pan), een multitool en machete.   Enkele 
survivaltips: 

- een rivier kan leiden naar de weg naar 
de bewoonde wereld (op de savanne tegen 
de stroom     
  in, elders op de wereld met de stroom 
mee)
 - water moet gekookt en gefilterd worden 
(het moet stromend helder water zijn en 
er moeten
    diertjes in/bij de rivier leven.
- maden en andere insecten kunnen als 
voedsel dienen.
- Een (hoog) punt kan een goed overzicht 
van de omgeving geven.                                     
- Slaap in de jungle nooit op de grond, 
tenzij je je bed wil delen met slangen, 
schorpioenen en mieren.
- Het is belangrijk om tijdig aan het 
opzoeken van een schuilplaats te beginnen 
voordat het donker wordt.   
Op You-Tube kun je allerlei filmpjes van 
Bear Grylls vinden.

Planten
Olá, hallo, ciao of zoals ze aan de andere 
kant van de plas zeggen Hello. Hier even 
een update van Chef planten over de stand 
van zaken. De afgelopen tijd ben ik al druk 
bezig geweest met het stekken en zaaien 
van de meest prachtige flora uit mijn tuin. 
Zo heb ik al stekjes van verschillende 
soorten stokrozen en vlinderstruiken. 
Daarnaast moet de chef planten ook 
goed eten en tijdens het koken van een 
verrukkelijke pasta stuitte ik op een rode 
paprika. De zaadjes van deze paprika heb 
ik ondergestopt onder een laagje aarde. 
Ondertussen heb ik al 30 paprikaplantjes 
voor de rommelmarkt. 

Mijn vraag aan jullie is om ook te beginnen 
met zaaien, stekken en kweken en om aan 
aan vrienden, familie en buren te vragen 
om hetzelfde te doen. Want alleen samen 
kunnen we een mooie en succesvolle 
plantenstand vullen. Wanneer je zelf geen 
groene vingers hebt gebruik dan je ogen 
goed en kijk om je heen wie dat wel heeft 
en schakel die personen in. 

Om even concreet te worden ben ik, chef 
planten, opzoek naar het volgende:
- Vaste planten voor in de tuin of stekken 
daarvan. Het is slim om dit pas in het 
voorjaar te doen wanneer de vaste planten 
weer naar boven komen, maar houdt het 
in ieder geval in je achterhoofd. 
- Kamerplanten.  Deze zijn terug van 
weggeweest en de meeste planten kun je 
stekjes van maken. 
- Kruiden. Begin alvast met het zaaien of 
stekken van kruiden zodat we verkoopbare 
plantjes hebben tijdens de rommelmarkt
- Groente en fruit plantjes.  Natuurlijk 
alles wat je in een moestuin kan zetten ga 
dat zaaien en stekken.
Tip pak de uitlopers van aardbeien en stop 
ze in een potje. Of zoals ik heb gedaan 
stop gewoon zaadjes van groente en fruit 
in de grond en kijk wat omhoogkomt. 
- Eigen invulling. Als je zelf nog ideeën 
hebt dan juich ik die alleen maar toe. Kijk 
bv. eens of je een plant kan krijgen uit je 
avocadopit of je ananas. 

Ik dank u alvast hartelijke voor uw 
medewerking. Mocht u vragen hebben 
aan chef planten mail dan gerust naar. 
luc@opv-schoonoord.nl 

PS. De tip van de week. Praat goed naar 
je planten en geef ze genoeg aandacht en 
liefde. 

De Molen
Tijdens het internationale kamp willen we 
opvallen. En dan niet gewoon door onze 
indrukwekkende aanwezigheid, maar 
ook door het feit dat we Nederlanders 
zijn. We beseffen dat zelf niet zo, maar 
buitenlanders vinden ons Nederlanders 
héél interessant en vreemd. De hele week 
zullen we dus ons best doen om aan 
iedereen te laten zien waar we vandaan 
komen, met onze klompen, vlaggen, 
kaas...en onze pionierskills! 
Om de toegang tot ons kampterrein extra 
indrukwekkend te maken bouwen we een 
heuse molen, groot genoeg om onderdoor 
te lopen. In het midden van ons kamp, 
op de open plek tussen alle tenten in, 
komt een vlaggenmast. en niet zomaar 
een vlaggenmast, maar een zwevende 
vlaggenmast! De vlaggenstok staat rechtop 
zonder de grond te raken, supertof dus. 

En bovenin wappert natuurlijk vol trots 
de Nederlandse driekleur.
Met deze bijzondere bouwwerken in 
ons kamp zal het niemand ontgaan dat 
we uit Nederland komen, en we trekken 
gegarandeerd veel bekijks.
Nou alleen nog zien dat we ergens 
piopalen vandaan halen...
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English Breakfast
Één van de meest bekende gerechten uit 
Engeland is een “Full English Breakfast”. 
Hoewel het gerecht niet erg geschikt 
is voor mensen op een dieet, is het wel 
erg lekker om dit recept een keer uit te 
proberen!

Ingrediënten (2 personen)

• 4 varkensworstjes
• 4 grote champignons, of 8 kleine
• 2 kleine tomaatjes
• 4 strookjes spek
• 400 gram witte bonen in tomatensaus
• 4 eieren
• 2-4 sneetjes brood om te toasten
• Zout en peper

Bereidingswijze

• Was de champignons en snijd ze in 
vieren. Was de tomaten, verwijder het 
topje en snijd ze in vieren. Neem dan 
een grote pan en bak hierin de worstjes, 
champignons en tomaten tegelijk gaar op 
middelhoog vuur in ongeveer 10 minuten. 
Schuif alle ingrediënten naar de zijkanten 
van de pan en leg in het midden het spek. 
Bak deze totdat ze lekker knapperig zijn 
(2-3 minuten).
• Doe de witte bonen in een sauspan en 
verwarm ze zachtjes, maar laat ze niet 
koken.
• Breek de eieren in een schaal en klop 
ze even door elkaar heen, waarbij je de 
dooiers breekt. Verhit dan een pan op 
middelhoog vuur en bak hierin de eieren. 
Roer ze regelmatig even om, doe er zout 
en peper bij naar smaak en zet het vuur uit 
zodra de eieren gestold zijn (bak ze niet te 
lang door!)
• Doe het brood in de toaster. Zijn ze klaar, 
dan kun je gaan opdienen. Leg op elk bord 
2 worstjes, de helft van de champignons, 
tomaten, spek, de eieren en de witte 
bonen. Elk bord wordt voorzien van twee 
sneetjes toast, licht beboterd. Verder kun 
je er saus bij gebruiken, zoals bijvoorbeeld 
ketchup.


