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Ik ga op reis en ik 
neem mee...
Zoals altijd als we naar Engeland reizen, 
gaan er enorm veel spullen mee. Zoveel, 
dat we daarvoor speciaal een apart busje 
mee nemen. Zelf neem je natuurlijk 
ook het nodige mee. Het liefst zou je 
alles willen meenemen, maar dat kan 
niet. Zoveel ruimte hebben we niet, en 
onderweg zijn er ook nog plekken waar 
we moeten opletten met de bagage.

Wat je mee neemt, naast een dagrugzakje, 
is één bagagetas. Ja, je hoort het goed. Als 
we vliegen, als we door ondergronds door 
Londen gaan, of eventueel met de trein 
is meer niet handig. Ook mag de tas niet 
te zwaar zijn. Maximaal 15 kilo! En geen 
grammetje meer. En dat kan best lastig De Boekenmarkt

Op zaterdag 21 april houden we een grote 
boekenmarkt op het Raadhuisplein in 
Oosterbeek.
Wat heb je nodig voor een boekenmarkt: 
heeel veeel boeken. Nou, die hebben 
we ook binnen gekregen de laatste 
weken, samen met cd`s, dvd`s, lp`s en 
videobanden.
Op 13 januari zijn we begonnen met 
het inzamelen en daar hebben heel veel 
mensen gehoor aan gegeven en hadden 
we de eerste dag 2 aanhangers en een auto 
vol, de keer daarna ook weer volle bak en 
nu wordt het langzaam aan minder.
Wat moet er met die boeken gebeuren?
Ze worden door een aantal mensen op 
3 middagen per week uitgezocht op 
het soort boek, zoals romans, misdaad, 
thrillers, natuur, dieren, koken, sport 

en nog veel meer en bij elkaar in dozen 
gedaan. Dit gebeurt bij Peter in de kelder. 
Dat is altijd wel gezellig.
Inmiddels hebben we een caravan stalling 
vol met dozen met boeken en in de kelder 
staan er ook nog een hoop, dus we kunnen 
een grote markt houden.
We gaan nog door met inzamelen tot 14 
april, dus er komt nog wat bij.
Wat we verder op de markt hebben zijn 
een plantenkraam, een lp`s, cd`s, dvd`s 
en video kraam, een kraam met eten en 
drinken, een leidingkraam en natuurlijk 
jullie eigen rommelmarkt kraampjes.
We hopen op een grote opkomst van 
bezoekers, mooi weer en een goede 
verkoop van alle spullen en veel 
gezelligheid.

Cadeautips
Je bent op je slaapkamer en de kamer ligt 
vol met kleding, toiletspullen, slaapspullen 
een kussen (die misschien wat aan de 
grote kant is) en niet te vergeten het 
uniform. Voor je ligt de bagagelijst van 
anderhalf a4 groot. Zoals gewoonlijk ben 
je net iets te laat begonnen met inpakken. 
De laatste week voor Engeland heb je nog 
afgesproken met vrienden om lekker te 
voetballen, te game of je bent net terug 

van vakantie met je familie. Nu kom je 
erachter dat de tijd vliegt als je het leuk 
hebt. Daar sta je dan op maandagavond 
16 juli met je handen in het haar. Je hebt 
lichte paniek want je ziet je hele vloer 
vol liggen met je spullen en kijkt naar de 
tas en denkt ‘hoe krijg ik dat ooit in die 
tas’.  Daar komt nog bij kijken dat er een 
aantal spullen ontbreken die wel op de lijst 
staan. Ondertussen hoor je van beneden 
je ouders roepen of het lukt en of je hulp 
nodig hebt. Je roept wat paniekerig naar 
beneden dat het wel gaat terwijl je van 

Save the date!
Noteer deze datum in je agenda: 
zaterdag 29 juni – zondag 1 juli. Dit 
weekend organiseren wij voor jullie een 
voorbereidingsweekend. 

Wat gaan we allemaal doen? Veel 
praktische dingen gaan we dit weekend 
regelen. Iedereen krijgt zijn oranje polo 
en het bestelde swopmateriaal uitgereikt. 
Ook oefenen we klompendans. Op zondag 
is de ‘generale repetitie’: jullie laten aan 
alle ouders zien hoe goed jullie geoefend 
hebben. Ook zetten jullie voor het laatst 
de patrouilletenten op en ruimen jullie de 

kisten in.

zijn, vooral zo’n matje of slaapzak gaat 
snel. Wees er op tijd bij, probeer vooraf al 
een keer je tas in te pakken, dan kom je 
er vroeg achter of je moet gaan puzzelen.

Nu is er nog één ander ding, en dat gaat 
over de spullen zelf. Als we met de trein, 
de EuroStar, gaan, dan moet je opletten 
met het mes dat je meeneemt. Het lemmet 
mag niet langer zijn dan 7.5 cm. Als we 
alleen vliegen, dan kan het natuurlijk 
gewoon in je bagage. En als laatste, wat 
je waarschijnlijk al had gehoord, is dat 
je mobiel niet mee mag. Geen nood, als 
je echt jouw ouders moet bellen, of zij 
jou, dan is de leiding via Marlene altijd 
bereikbaar!

Alles is onder voorbehoud tot we jullie 
het Engelandboekje geven, maar het is in 
ieder geval een goede richtlijn.

andere verkenners in de app hetzelfde 
probleem doorkrijgt. Alleen van de 
leiding krijg je foto’s dat hun tassen gepakt 
en gezakt zijn en er veel zin in hebben. 

Dit scenario is natuurlijk niet optimaal. 
Om te zorgen dat alles wat op de bangalijst 
staat in je tas past hebben wij als leiding 
een paar tips. In Engeland moeten jullie 
je eigen bagage dragen, daarom is het 
verstandig om een grote rugzak of een tas 
met wieltjes te gebruiken. In die tas zit al 
je bagage, dus ook je slaapzak, matje en 
kussen. Mocht je deze spullen nog niet 
hebben zet het dan op je verlanglijstje 
voor je verjaardag of als opa en oma 
nog willen sponseren vraag dit aan ze. 
Tijdens de ouderavond hebben we al een 
aantal artikelen laten zien die handig zijn 
voor Engeland. Nog even kort komen 
de spullen langs die wij als leiding zeer 
aanraden voor Engeland. Als je vragen 
hebt over wat je het beste kan kopen trek 
een leiding aan zijn mouw en vraag om 
advies.

- Een rugzak of een tas met wieltjes
- Een compacte slaapzak, matje en      
(opblaasbaar) kussen
- Een hoofdlampje
- Een compacte toilettas
- Een lakenzak 
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Interview
Zoals jullie weten gaat de OPV van oudsher 
al naar Engeland om daar een 3weekse 
kamp beleven. Veel generaties zijn jullie al 
voor gegaan. De vaders van onder andere 
Sarne, Tim en Sam zijn onder begeleiding 
van Peter naar Engeland geweest. Zo ook 
Ferdinand Koenders (beverleiding), hij 
ging in 2014 als 4e jaars naar Jamboree 
in Engeland. Wij hebben hem een aantal 
vragen gesteld over de reis!
 
Wat vond je het leukst van de eerste 
week? 
Het leukste van de eerste week vond ik 
de Pennine Way en de mijnen. Die twee 
activiteiten waren enorm avontuurlijk, iets 
wat ik met mijn ouders tijdens een vakantie 
eigenlijk nog nooit had gedaan! 

Wat vond je het leukst van het 
internationale kamp?
Het leukst van het internationale kamp 
vond ik de nationale mensen die daar rond 
liepen. Je had op dat kamp enorm veel 
verschillende nationaliteiten waar je lekker 
mee kon praten. Mijn Engels is door het 
kamp veel beter geworden! 

Wat vond je het leukst tijdens de laatste 
week?
De laatste week sliep ik in een gast gezin. 
Daar zat ik samen met een andere jongen 
bij een oude man. Hij had vroeger in een 
cateringbedrijf gewerkt en kon enorm goed 
koken, enorm lekkere ontbijt! scrambled 
eggs, worstjes, Engelse thee, cornflakes; je 
kon het zo gek niet bedenken! 
Hij had trouwens ook enorm veel Engelse 
humor, ik kon lekker met hem praten. 
Eigenlijk veel over onzin maar dat was 
hartstikke gezellig! 

Wat vond je de gekste Engelse gewoonte? 
Overal dronken de Engelse de typisch 
Engelse earl gray tea. Het was enorm 
sterke thee die op het begin eigenlijk niet 
zo lekker was. Ik heb hem eerst met veel 
suiker moeten leren drinken voordat hij 
echt lekker was!

De Gastgroep
We hebben sinds een aantal weken 
contact met een Engelse scoutinggroep; 
The Gorse Covert Scouts, ook bekend 
onder de naam ‘9th Warrington East’. Het 
zal jullie niet verbazen dat deze groep 
uit Warrington komt, een grote stad van 
200.000 inwoners precies tussen Liverpool 
en Manchester in. Een groot voordeel 
aan deze locatie is dat het op slechts een 
half uurtje rijden ligt vanaf The Royal 
Cheshire Showground, het terrein waar 
Chamboree zal worden gehouden. Na de 
Home Hospitality zijn we dus lekker snel 
op Chamboree! 

De Gorse Covert Scouts tellen ongeveer 
90 leden, en zijn zoals ze zelf zeggen ‘a very 
large group’. Een eigen clubhuis hebben 
ze niet, maar ze draaien hun opkomsten 
in een schoolgebouw. Kijk, zo kan het 
natuurlijk ook. Ze zijn vastbesloten 
om voor ons allemaal een gastgezin te 
vinden, en we hopen natuurlijk dat dat 
gaat lukken! Tot die tijd kunnen jullie 
vast een beetje kennis et ze maken via het 
wereldwijde web.

Check hier hun website: 
http://gorsecovertscouts.org.uk/
Ze hebben ook facebook!: 
https://www.facebook.com/
gorsecovertscoutgroup/

The Pennine Way
De Pennine Way, iedere verkenner die 
een keer mee is geweest naar Engeland 
zal deze looptocht zijn hele leven niet 
vergeten. Er zijn ploegen geweest die 
hebben gelopen in de regen en die denken 
dan nog altijd terug aan de moddermassa, 
de blubber, de vuile kleren, maar toch voor 
alles de voldoening dat de tocht onder 
zulke slechte omstandigheden toch is 
volbracht. Ploegen die beter weer hadden 
(de laatste 3 Engelandkampen) spreken 
liever over de prachtige landschappen, het 
omhoogklimmen via een ruige beek, het 
springen over de brede veengeulen of het 
lange, eindeloze stuk op het einde.
En Peter? Die denkt vooral aan die keer dat 
hij met een ploegje was verdwaald door 
een kapot kompas en uren na de laatste 
patrouille doodmoe, maar beretrots dat ze 
het toch gehaald hebben terugkwam bij de 
bus…

Voor ons als leiding is het dan ook bijna 
nooit een vraag of we de Pennine Way 
weer in ons programma zullen opnemen. 
Iedere verkenner moet zo’n belevenis 

Materiaal
Een Engelandkamp werkt natuurlijk 
niet zonder degelijk materiaal. Dankzij 
de hulp van een aantal ouders zijn er 
al flinke stappen gezet om alles weer 
piekfijn in orde te maken. De tenten zijn 
gecontroleerd en weggebracht naar de 
reparateur, dus we kunnen in ieder geval 
droog slapen. Ook hebben we een aantal 
nieuwe opbergkoffers, waarvan er al één 
is omgetoverd tot stevige EHBO-koffer, 
en een andere tot gereedschapskoffer. 
Beide zullen (hopelijk niet al te vaak) 
goed van pas komen in Engeland. Ook 
zijn alle bijlen weer opgeknapt, zijn de 
keukendaken weer netjes gemaakt, en is al 
het keukengerei gesorteerd en aangevuld. 
Er staan nog een paar klussen op de 
agenda, en we kunnen nog een paar dingen 
gebruiken. Mocht iemand thuis nog 
oerdegelijke, lichtgewicht vouwstoelen 
hebben liggen die niet meer gebruikt 
worden, dan kunnen wij ze misschien 
goed gebruiken. Ook keukengerei en nog 
goed bruikbare koekenpannen zijn nooit 
weg. Nog eventjes doorklussen!

eigenlijk 1 x in zijn leven meemaken, 
vinden wij. En dus gaan we ook dit jaar 
met z’n allen de beroemde Pennene Way 
lopen!
Maar wat is die Pennine Way nu 
eigenlijk? Op internet vind je de volgende 
informatie:

De Pennine Way is het oudste 
langeafstandspad (Long Distance Path) 
van Engeland. Het pad loopt door de 
Pennines, het middelgebergte dat van 
midden Engeland tot noord Engeland 
midden over het eiland loopt. Het 
oorspronkelijke idee voor een doorgaande 
wandeling door de Pennines werd in 1935 
door de wandelaar en journalist Tom 
Stephenson in de Daily Herald beschreven. 
Het pad werd in 1965 geopend en daarmee 
was het  eerste Long Distance Path (nu 
noemt men dat een National Trail) in het 
Verenigd Koninkrijk een feit. 
Het pad verbindt Edale (gelegen in het 
Peak National Park tussen Manchester 
en Sheffield) met Kirk Yetholm (net 
over de Schotse grens) De totale lengte 
van de wandeling is 429 km. De route 
is gemarkeerd zoals alle National Trails 

met een “eikeltje” en is op stafkaarten 
aangegeven. Daarnaast staan op kritieke 
punten handwijzers van hout. Ondanks 
deze markeringen zijn er regelmatig 
mensen die verdwalen, zeker als het slecht 
weer is.

Als je de hele Pennine Way wilt lopen ben 
je ongeveer 3 weken onderweg, want echt 
lange afstanden kun je in dit zware terrein 
niet afleggen 
Wij lopen de 1e etappe van de Pennine 
Way, het stuk tussen Edale en Snake 
Road. Je loopt door het gebied van de 
Dark Peaks, een deel van het Peak District 
National Park. De naam Dark Peak komt 
van de donkere kleur van het veen. Een 
ruige, open hoogvlakte met glooiende 
heuvels dat bij Kinder Scout (636 m) zijn 
hoogste punt bereikt. De hogere delen van 
de route gaan vaak over flagstones, deze 
paden zijn gemaakt om erosie tegen te 
gaan en vergemakkelijken het volgen van 
de route. Toch heeft je naast de markering 
een goede kaart en/of route¬beschrijving 
nodig en ook een goed werkend kompas 
(zeker in mist) om je looprichting te 
bepalen.

Deze etappe meet een afstand van 
ongeveer 12 km. Je loopt per patrouille 
met daarbij 1 of 2 man leiding. Als je op 
de Snake Road aankomt staat de bus op 

Stonehenge
Engeland heeft bloeiende cultuur en heeft 
veel culturele hoogstandjes, één van deze 
culturele hoogstandjes is Stonehenge. 
Hoewel we tijdens het Engeland kamp er 
alleen langs rijden is het misschien wel 
leuk om te weten waarom Stonehenge 
nou zo bijzonder is. Hoewel er geen 
zekerheid is voor de functie van de 
35m grote cirkel van stenen ,zijn er 
wel archeologen die theorieën hebben 
gemaakt over de oorsprong en de functie 
van het monument. Archeologen van 
de Universiteit van Sheffield denken dat 
het origineel als een begraafplaats voor 
heersers en andere leden van een elite 
familie is gebouwd. In 2008 was er echter 
een andere vinding. Volgens een groep 
Engelse archeologen was het complex 
een gezondheidscentrum. Deze Engelse 
archeologen dateerde de bouw van 
Stonehenge op 2300 voor Christus, wat 
300 jaar later is dan de archeologen van de 
Universiteit van Sheffield hadden geschat. 
Maar zelfs lang onderzoek te hebben 
gedaan over Stonehenge is er nog steeds 
geen duidelijkheid over wat de precieze 
functie van de cirkel was.

ons te wachten. Op naar de douche!!!!

Tenslotte nog een gedichtje over de 
Pennine Way, geschreven door de 
beroemde heer Wainwright, de man die 
het eerste wandelgidsje van de Pennine 
Way maakte.
The Pennine Way offers you the experience 
of a lifetime,
which is not to say that it offers you 
continous enjoyment.
It is a tough, bruising walk and the 
compensations are few.
You do it because you want to prove to 
yourself that you are man enough to do it. 
You do it to get it off your conscience.
You do it because you count it a personal 
achievement.
Which it is, precisely”

Clearwell Caves
Verkenners met claustrofobie moeten 
dit stukje maar even niet lezen. Ergens 
halverwege de eerste week hijsen we ons 
namelijk in oranje overalls, doen we de 
veel te ruime laarzen aan, zetten we een 
witte helm met oud rood stof op ons 
hoofd en hopen we dat de lamp die op 
de helm zit blijft vastzitten. En we hopen 
vooral dat ie licht blijft geven. Zonder 
licht zijn we verloren. We gaan namelijk 
die dag onder de grond: we gaan een oude 
ijzermijn bezoeken! Dit is al jaren een 
van de spectaculairste activiteiten van de 
Eerste Week en mocht dit jaar daarom ook 
niet ontbreken! Ergens in het zuiden van 
Wales (ja, je komt nog eens ergens deze 
reis!) ligt een enorm stelsel van gangen, 
gegraven door kinderen (en kleine 
volwassen mannetjes). Vroeger moesten 
kinderen van jullie leeftijd gewapend 
met kaarsen, emmers en een pikhouweel 
de mijn in om de waardevolle ijzerertsen 
uit de grond te halen. Ze kregen dan 12 
kaarsjes mee: voor elk uur dat ze moesten 
werken eentje. Was de laatste op? Dan 
moesten ze in het donker naar buiten zien 
te kruipen. Kinderen, kleine volwassenen 
en Oempa Loema’s werden daarom maar 
al te graag gebruikt in dit loodzware werk. 
Hoe kleiner en wendbaarder je was, hoe 

beter je op de smalle en voor grotere 
mensen onbereikbare plekken in de mijn 
te komen. Pure kinderarbeid natuurlijk, 
maar wij gaan deze mijn geheel vrijwillig 
in! 

De Clearwell Caves zijn een beetje anders 
dan andere mijnen die je misschien 
weleens bezocht hebt toen je op vakantie 
was. Zoals bijvoorbeeld in Limburg. Daar 
zijn de gangen kaarsrecht en loopt er een 
spoortje om de mijnkarretjes voort te 
duwen en om naar beneden te gaan stap 
je daar in een lift. Maar deze ijzermijn lijkt 
misschien wel meer op een grottenstelsel, 
waar de verschillende kamers (zoals de 
grotten in de mijn genoemd worden) soms 
met elkaar verbonden zijn door piepkleine 
gangetjes. Klauterend op handen en 
voeten en soms zelfs tijgerend op je buik, 
zul je door gangetjes komen die soms zo 
klein zijn dat ze door de mijnwerkers naar 
dieren zijn vernoemd. Zo is er het Rabbit 
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Hole, dat ter grootte vergelijkbaar is met 
een konijnenholletje. Er is het Mousehole: 
zo klein dat er eigenlijk alleen muizen 
doorheen kunnen. Dit klinkt heel klein, 
maar de ervaring leert dat de meeste 
verkenners heelhuids weer boven zullen 
komen (en de leiding trouwens ook…). 
Weliswaar onder het rode stof, maar we 
komen weer boven. Toen we in 2006 deze 
mijn bezochten stond ook het Wormhole 
nog op het programma. Dat gangetje was – 
je raadt het al – precies groot genoeg voor 
wormen. Er was alleen één verkenner die 
dacht dat ie er wel doorheen paste, maar 
vast kwam te zitten. Die hebben we dan 
ook achter moeten laten. Sindsdien is het 
Wormhole verstopt en hebben we andere 
manieren moeten bedenken om van onze 
vervelende verkenners af te komen. 

Maar maak je geen zorgen: we verdelen de 
groep onder in kleine groepjes en er gaan 
ervaren gidsen mee. Die gidsen trainen 
zichzelf door zonder lampen de grotten in 
te gaan. Ze nemen dan genoeg eten mee 
voor een paar dagen en gaan in die tijd op 
zoek naar gangen die ze nog niet kennen. 
Zo groot is het dan ook: je kunt 6 dagen 
in het gangenstelsel zijn, zonder ook maar 
een keer dezelfde gang te nemen. Gelukkig 
kennen onze gidsen die allemaal!

Meer informatie op: http://www.
clearwellcaves.com/


