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Daar zijn we weer. Alweer een jaar voorbij, en de zomervakantie begint, dus gaat Jong Nederland 

Siebengewald weer op Kamp. Joehoeeee… Ditmaal is de bestemming Egchel geworden. Ofja het 

terrein waar we zitten is van Jong Nederland Egchel. Maar het terrein ligt in Helden. Of zoals ze hier 

zeggen “Helje”. Een wijs man zei vandaag…. De kinderen zijn de Helden van Egchel!! 

Het begon deze ochtend zoals alle andere zaterdag ochtenden met kamp. De een is wat zenuwachtig 

en is bijna niet bij de Klaproos te krijgen, en de ander staat zo te stuiteren, en kan niet wachten om 

te gaan. Aangezien we bijna half Limburg door moesten rijden om het kampterrein te vinden, 

hebben we besloten om dit jaar per bus naar het terrein te gaan. Het Siebengewalds kwartiertje trad 

in werking want we vertrokken iets na 10.00uur met enige minuten vertraging richting Egchel. 

Vanuit de bus werd er naar al ouders gezwaaid. De laatste traantjes werden weggepinkt door de 

ouders. Onderweg werd er uitgebreid gezongen…. Hondje van de bakker, we zijn er bijnaaa etc. De 

busrit verliep verder goed. 

Eenmaal aangekomen op het terrein stonden er al wat tenten klaar. Tegenwoordig is er een 

bouwploeg met heel veel sterke mannen daarin en die zetten een en ander al klaar. Scheelt ons een 

hoop tijd.  Mannen bedankt !! Normaliter moest men altijd bijkomen van de helse fietstocht, ditmaal 

was iedereen fitter dan fit. De Vendels werden bekend gemaakt, en op de aangewezen plek begon 

iedereen gelijk de tenten te bouwen. Op een stok na, of verkeerd tentdoek, stonden de tenten vrij 

vlot. En kon men aan de eettafel beginnen. De kleinere kinderen kregen natuurlijk hulp, maar 

hebben met bewondering gekeken naar de gesjorde eettafels. Elk vendel heeft een aparte tafel bij 

hun tent. De oudere jongens en meisjes die proberen we zoveel mogelijk hun gang te laten gaan. 

Maar ook die hebben nog af en toe hulp nodig. Het kampterrein begon langzaam vorm te krijgen. 

Ondanks de hitte, werd er goed doorgewerkt door de kinderen en leiding.  

 

Een wel verdiende maaltijd stond er dan ook tegen de avond op het programma. Vooraf een 

tomatensoepje en Broodje hamburger/knakworst stond op het hoofdmenu. Het was heerlijk en de 

kinderen hebben lekker gesmikkeld. Natuurlijk was dit ook de eerste echte test of de eettafel wel 

stevig genoeg was voor het hele vendel. Nou bij Vendel 5 dus niet!!! Dit zijn de oudere kinderen, die 

het merendeel zelf sjorren. Na een eerste waarschuwing van KRAKK bleven ze nog rustig zitten, maar 
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bij de 2de KRAKKKK, zaten ze toch echt op de grond. Uithuilen en opnieuw bouwen jongens en 

meisjes!!! 

 

Toen iedereen zijn buikje vol had, was het nog even tijd om alles verder op te bouwen. Maar 

aangezien de zon langzaam onder ging. Was het ook tijd voor het welbekende avondspel. Dieren 

(lees: leiding) zoeken in het bos. De eerste avond gaan we altijd per spelvendel het bos in. Het bos 

een beetje leren kennen, wat vooral belangrijk is voor de “kleinere” kinderen. Toen alle beesten 

waren gevonden in het bos, was het wassen en naar bed. De nachtwacht werd voorgesteld, Marcel 

Kempkens en Joris Bleeck hadden deze nacht wacht. Ze moesten al gauw aan het werk. Nora Smits 

was door haar bed gezakt. Maar een beetje provisorisch, weer terug in elkaar gezet, en het bed was 

weer als nieuw. De een was gemaakt en toe kwam de andere weer aanzetten. Mijn bed is kapotttt… 

Ravi Sanders. Maar ducktape doet wonderen….  

Verder zijn er nog wat opmerkelijke dingen gebeurd, die zeker kampkrant waardig zijn. Lieke 

Wilmsen heeft een foto van haar en haar vriend boven het bed geplakt. Als die niet goed slaapt. 

Johan van Elsbergen kwam in aanraking met de HUDO deur. Gevolg was een kleine bloedneus. Nu 

we het toch over de HUDO (Houdt uw darmen open) hebben. Dario Gramser was in het HUDO gat 

gevallen. Gelukkig voor hem was het nog leeg van SJITTTT. Volgende keer beter opletten Dario!! 
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De eerste dag zit erop en was geslaagd. Zondag staat in teken van spelletjes. En wie weet 

waterspellen…..       

 

Tot morgen allemaal !! 


