Expeditie Stavast
30 juli t/m 3 augustus
Het is alweer bijna zover! We gaan op kamp! Dit kamp staat in het teken van een
grote expeditie. We krijgen als groep verschillende missies die we samen moeten
uitvoeren. Als de missie geslaagd is, krijgen we daar luxe producten voor terug zodat
ons kamp steeds comfortabeler wordt.
We hebben ons kamp opgeslagen op scoutingterrein ‘Achter de Berg’. We zitten er
middenin het bos met ook nog een meer en een visvijver erbij. Een perfecte locatie
dus voor een expeditie.
We nemen de skelters, crossfietsen, trampoline en ook enkele hengels mee (vind je
het leuk om te vissen en heb je een vispas, neem die dan mee). We hebben voor
iedereen een bed dus je hoeft niet je eigen luchtbed/ matje mee te nemen. Wel graag
je eigen kussen en slaapzak of dekbed meenemen.
Ouders die zelf hun kind komen brengen worden op maandag om half 5 en op
vrijdag om 11 uur verwacht.
Het beloofd een super gezellig kamp te worden!
Groetjes Bas
Maandag
Tijd
16.30
18.00
18.45
19.30
Dinsdag
Tijd
9.00
10.30

13.00
14.30
18.00
19.30

Activiteit
Aankomst
Eten: broodje gezond en broodje knakworst
Koffers uitpakken en bed opmaken
Het gebied verkennen middels een avondwandeling

Activiteit
Ontbijt
Na het ontbijt maken we ons klaar voor de eerste challenge. We maken
namelijk een stormbaan die jullie als groep allemaal moeten zien te
doorstaan.
Lunch
Missie stavast. Jullie worden gedropt in een onbekende stad en moeten
daar allemaal missies uitvoeren.
Eten: pasta bolognese
Kinderen vs begeleiders. Vanavond gaan jullie de strijd aan met de
begeleiders. Jullie zijn natuurlijk in de meerderheid maar dat wil niet alles
zeggen. Zijn jullie samen bijvoorbeeld ook sterker met touwtrekken of
beter in ballon trappen?

Woensdag
Tijd
Activiteit
9.00
Ontbijt
10.30
Bij mooi weer gaan we lekker zwemmen bij een afgraving. Bij slecht
weer kiezen we voor het golfslagbad in Oss
18.00
Eten: Pasta spinazie
19.30
De fik erin. Eerst krijgen jullie allemaal uitleg hoe je zelf vuur kunt
maken met een firesteel. Daarna gaan jullie dit zelf proberen, maar niet
alleen maar om vuur te krijgen. Er zijn namelijk een aantal touwen
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gespannen. Aan ieder touw hangt een luxe product, zoals chips en
frisdrank. Als het je gelukt is om vuur te maken dan kun je met je vuur
het touw doorbranden. Het product valt dan naar beneden en is voor
jullie.
Donderdag
Tijd
Activiteit
9.00
Ontbijt
We splitsen de groep in tweeën. De ene helft doet eerst het
ochtendprogramma en daarna het middagprogramma. De andere groep
doet eerst het middagprogramma en daarna het ochtendprogramma.
10.30
Deze ochtend gaan we te fiets op missie. Jullie krijgen een plattegrond
mee en moeten met de fiets bij een aantal punten zien te komen. Iedere
aanwezigheid op zo’n punt levert jullie luxe producten op.
13.00
Lunchen
14.30
Skiet maar op…. Bij deze activiteit kunnen jullie met behulp van pijl en
boog schieten allerlei luxe producten bemachtigen. Op het schietbord
zitten namelijk allemaal afbeeldingen van lekkere luxe producten zoals
koekjes en snoepjes. Als je er een raakt dan win je deze voor je hele
groep.
18.00
Eten: frietjes met salade
19.00
spullen opruimen, douchen en tas inpakken
19.30
Hopelijk hebben jullie goed je best gedaan en hebben jullie voor
vanavond een heus kampvuurpakket verdient met hout, vuur,
brooddeeg, knakworsten en het weerwolven spel. Alle ingrediënten voor
een super gezellige en lekkere kampvuuravond.
Vrijdag
Tijd
9.00
9.30
10.00
11.00

Activiteit
Ontbijt
Spullen inpakken
Potje voetbal of een spelletje
Ontvangst ouders of vertrek naar huis

De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen:
• Jas
• Kleren
• Toiletspullen
• 3 handdoeken
• Zwemkleding en zwemtas
• Stevige schoenen
• Reserve schoenen,
• Regenkleding
• Voldoende (warme) reservekleding, (bedenk dat je nog als eens keer nat kunt
worden en dus behoorlijk wat kleding bij je moet hebben)
• Kussen
• Slaapzak of dekbed
• luchtbed of matras hoef je niet mee te nemen

0412-795284

www.stavast.nu

info@stavast.nu

Het adres is:
Scoutcentrum Achter de Berg
Achter de berg 14-16
5388 TS Nistelrode
Je kunt je auto op het parkeerveld parkeren, dan door de ingang met slagboom lopen
en ongeveer 20 meter rechtdoor de asfaltweg volgen, vervolgens zie je rechts een
informatiebord, vuilnisbak en bordje Dassenveld. Loop daarin want daar zijn wij.
Ons adres is:
Stavast
Loo 36a
5388SB Nistelrode
Kvk 04037380
Tel 0412-795284
Bas 0620903202
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