
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer foto’s op www.jeugdbrandweervlissingen.nl 

  



Maandag 14 Juli 

 

Rond 8.oo uur was iedereen aanwezig voor het vertrek. Na de 

woorden van plaatsvervangend operationeel manager Luigi Bellu 

werd er afscheid genomen van de ouders en werd er richting Ede 

vertrokken. Na een tussenstop kwamen we rond 11.00 uur aan op 

het kampterrein in de bossen. Hierbij viel op dat er een hek rond 

stond tegen de wilde dieren. Als snel lieten deze zich ook zien. 

Toen de container was afgezet werden de tenten opgezet. Ook 

het zwembad, een reddingsvlot, werd opgeblazen en werd later 

gevuld door de brandweer van Ede. Hierna werd er eten gehaald en gekookt. Toen alles weer was 

opgeruimd was er tijd voor eigen invulling. Toen het donker werd verdeelden we de groep in tweeën 

en  werden we op de heide gedropt. Toen beide groepen terug waren werd er nog wat gegeten en 

gingen we richting bed. 

 

Dinsdag 15 Juli 

 

Rond 8.00 uur werd er gezamenlijk ontbeten. Nadat alles was opgeruimd werd er richting Ede 

vertrokken op de fietsen. Aangekomen bij Survival team Ede werd de groep in vieren gedeeld en 

werd er warming-up gedaan. Hierna werd er team spellen gedaan. Er werd onder andere zeiltje 

getrokken, ski gelopen en banden gegooid. Als afsluiter werd alles achter elkaar gedaan en werd het 

winnende team bekend gemaakt. Tussen de middag 

moesten de teams voor hun eigen eten zorgen. Ze kregen 

de opdracht om een “oventje” van stoeptegels te maken 

zodat ze boven open vuur pannenkoeken konden worden 

gebakken. Omdat er niet genoeg tijd was om genoeg 

pannenkoeken voor iedereen te bakken werd er ook nog 

brood gehaald. S ’middags gingen we het survival deel 

doen. Hier gingen de teams over diverse  hindernissen en 

werden er krachtoefeningen gedaan. Na een korte pauze werd er gezamenlijk door een modderig 

parcours gekropen, moesten we elkaar boven het water op een lijn elkaar passeren en gingen we van 

een grote glijbaan. Hierna ging iedereen zich wassen en op de terugweg werden er nog 

boodschappen gedaan voor het eten. Aangekomen op het kampterrein werd er gekookt, door 

sommige groepen zelfs boven het kampvuur, en was er s ’avonds eigen invulling. Rond middennacht 

lag iedereen weer in bed. 

 

Woensdag 16 Juli 

 

Vandaag gingen we naar het ontbijt terug naar het survival team Ede. Hier gingen we laser gamen. 

De groep ging weer in tweeën en de wapens werden na een introfilm uitgedeeld. Eerst werd er als 

team tegen team gestreden en de teams met de minste slachtoffers had gewonnen. Na de 

drinkpauze werd er in de warmte nog twee potjes gespeeld. Bij deze potjes moest je team één 



persoon aanwijzen. Deze persoon moest je dan met je team beschermen en tegelijk moest je op zoek 

naar de persoon van het andere team. Je had gewonnen als die gene was gevonden en was 

“overleden”. Na het laser gamen gingen we weer terug naar het kampterrein waarna er werd 

gegeten. Hierna ging de groep in drieën en gingen we een fietstocht over de heide maken aan de 

hand van vragen. Nadat ook de laatste groep uiteindelijk weer 

terug was gingen we met iedereen in het zwembad. Er was 

namelijk een leider genomineerd om een nat pak te halen. 

Nadat wij allemaal in het water waren gedoken en weer waren 

opgedroogd werden en weer boodschappen gedaan. Nadat er 

was gegeten en weer alles was opgeruimd werden de twee 

assistent jeugdleiders ontgroend. Nadat iedereen weer was 

gewassen gingen we richting bed. 

Donderdag 17 Juli 

 

Vandaag werd er rond 8.00 uur ontbeten. Na het eten werden er nog twee busjes gehaald en werd 

er ook nog oud jeugdlid Peter Kramer opgehaald. Hij zou met ons mee gaan naar Movie park 

Germany.  Nadat we aangekomen waren in het park ging de groep in kleine groepjes door het park. 

Rond 16.00 uur verzamelde we weer bij de uitgang en gingen we weer richting het kampterein. 

Aangekomen gingen er mensen boodschappen doen en werd de frietpan opgestookt. Na het eten 

werd er weer opgeruimd en gingen we toen het donker werd vlaggenroof gespeeld.  

 

Vrijdag 18 Juli 

 

Vandaag gingen we na het ontbijt het kampterrein betalen. De boswachter wilde dat we op een stuk 

heide jonge dennen uit de grond gingen trekken. Na twee uur dennen trekken gingen we weer 

richting kampterrein waarna we de fiets pakte richting een openlucht zwembad in de buurt. Nadat 

weer schoon waren gingen we aan het eind van de middag weer terug richting kamp. Hier 

aangekomen waren de chauffeurs al gearriveerd. Zij hadden ook barbecuevlees meegenomen. Bij de 

barbecue hadden we ook nog een aantal oud leden en de hoofdleider van jeugdbrandweer Ede te 

gast. Na de barbecue werd alles weer schoon gemaakt en werden de fietsen ingeladen en werd de 

kooktent afgebroken. Hierna gingen we richting bed. 

Zaterdag 19 Juli 

 

Rond 7.30 uur was iedereen wakker. Na het ontbijt gingen we het 

kampterrein afbreken. Nadat alle tenten waren opgeruimd werd 

rond 11.00 uur als laatste de vlag naar beneden gehaald en 

vertrokken we richting Vlissingen. Na een tussenstop om te eten en 

tanken kwamen we rond 15.00 uur aan op de kazerne. Nadat de 

bagage uit de container was gehaald ging iedereen weer naar huis. 

 



We willen alle leiders bedanken voor hun inzet voor deze kampweek. Ook willen we alle chauffeurs 

bedanken voor het vervoer. Ook willen we iedereen die op een andere manier dit kamp mogenlijk 

hebben gemaakt bedanken. 

We wensen iedereen een fijne vakantie. 

 

JBWVlissingen 


