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Beste Scouting 4daagsekamp deelnemers,
Dat dachten wij als kernteam ook: Eindelijk! Daar zijn ze weer!
Het was een feest om iedereen weer te mogen begroeten. Op
het VIP klonk het telkens gemeend: Goed je weer te zien. Ook als
een externe loper zijn/haar deelnemerskaart kwam halen of een
medewerker meldde zich aanwezig: het 4daagsekampgevoel was
er weer!
In deze laatste nieuwsbrief van het 34e kamp een terugblik. Nog
meer foto’s staan er in de Scouting 4daagsekamp app!

Afscheid Leo Wolf als bestuurslid
Dit jaar nam Leo Wolf afscheid als bestuurslid. Hij heeft zich vele jaren ingezet voor
ons kamp. De laatste jaren was teamleider Posten. Samen met André Huls en Willo
Bakker zorgde hij voor de vergunningen van de staanplekken van de posten en allerlei
andere zaken die met het runnen van verzorgingsposten hoort.
Tijdens de openingsceremonie werd Leo in het zonnetje gezet en kreeg hij een mooie
medaille als dank voor alles.
Willo Bakker neemt het stokje van hem over.

Ervaringen van onze deelnemers
Van een aantal lopers weten we hoe ze dit kamp ervaren hebben. Daar zat veel lof voor de posten en het
voetverzorgingscentrum bij. Fijn te horen! Als er bij jou nog feedback voor ons leeft, deel dit dan met ons:
info@4daagsekamp.nl Dit mogen ook kritisch noten zijn. Daar waar we het anders/beter kunnen, willen we
dat ook graag weten.

Evaluatiepunten medewerkers
Op 25 september hebben we de evaluatie van het 34e Scouting 4daagsekamp. We kijken dan terug naar
hoe het gegaan is. Wat ging er goed? Wat kan beter? Waar zitten de leerpunten? Alle medewerkers zijn
hiervoor uitgenodigd. Als je punten hebt voor deze vergadering, mail ze dan naar Frédérique:
info@4daagsekamp.nl . Zij zet jouw punt op de agenda.
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Cijfers

Dit zijn de cijfers van het wandelevenement. Ook het 4daagsekamp kent uitvallers. Dit jaar waren dat er 13
lopers/externe lopers die helaas hun kruisje niet mochten ophalen.

Cursus wandelletsel gegeven op het kamp
Ook dit jaar was er op de maandag een activiteit voor de EHBO-ers. Omdat er nu gewerkt
wordt met een landelijk veldnorm, zijn onze blarenprikkers opgeleid volgens de laatste
richtlijnen van Oranje en Rode Kruis. Theorie was thuis al bekeken en werd in de cursus
door instructeur Marcel nogmaals verteld, afgewisseld natuurlijk met oefenen in de diverse
plakwijzen en voetdelen. Vooral kleine of kromme tenen blijken dan een uitdaging. Met
volle energie en kennis zijn onze blarenprikkers daarna aan de slag gegaan, op post en
kampterrein.

Goed doel: lopers van Make- a- Wish maakten gebruik
van onze post in Beers
Make-a-Wish zette in juni een advertentie in een regio krantje dat ze voor de
vrijdag op zoek waren naar een post voor hun lopers. Het kernteam zag deze
advertentie en samen met de teamleider posten werd de samenwerking
opgezet. Gekozen werd voor de post in Beers.
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15 lopers hebben onze post aangedaan en geholpen. Goed uitgerust en verzorgd konden de lopers van
deze organisatie weer verder, op weg naar de finish. Door de Vierdaagse te lopen, zamelden zij geld in voor
dit goede doel: voor ernstig zieke kinderen een wens in vervulling laten gaan. Zo komen en het zieke kind
en de betrokken familie weer op krachten en maken ze een blijvende herinnering die een levenslang
meegaat. Het Scouting 4daagsekamp is blij deze lopers op deze manier geholpen te hebben.

4daagsekamp en Corona
Op het 4daagsekamp was een Covid-protocol. Hiervan hebben we bericht in de
vorige nieuwsbrief. Helaas is het protocol nodig geweest. Voor 2 mensen was dit
op maandag heel vervelend dat ze positief testten en naar huis moesten. Naar
beiden is een hart onder de riem gestuurd die gewaardeerd werd.

Cadeautjes gekregen
Dit jaar hebben we 2 prachtige prikborden gekregen met daarop het
4daagsekamplogo. Zo kunnen we de mededelingen beter en mooier ophangen.
Dank je wel Sonja!
Maar er was ook een speculaascake van onze Britse loper Sue. En waren er meer
blijken van waardering voor het feit dat er weer een 4daagsekamp was.

Post van het 4daagsekamp
Velen komen al jaren naar het 4daagsekamp. Sommigen waren ooit loper en zijn
nu medewerker geworden. Anderen bekijken per jaar wat ze doen: lopen of
helpen. Dit jaar hebben we ook mensen moeten missen. Soms zit het gewoon
even niet mee. Dan helpt het als er een kaartje gestuurd wordt.
We mochten ook leuk nieuws ontvangen! Op de laatste dag werd bekend dat bij
2 medewerkers een zoon geboren was. Op vrijdagavond werden er beschuit met
muisjes uitgedeeld. We wensen de trotste ouders en familie veel geluk!
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Medewerkers bedankt!
We zijn blij met al onze medewerkers. Ze zorgen, verzorgen,
wekken, staan vroeg op, gaan lang door, maken schoon,
scheppen op, geven raad, enz., enz. Elk jaar bedanken we ze en
geven elke medewerker een speldje. Deze is gelijk aan de
jaarbadge. Voor velen een nieuwe voor de verzameling.
Van onze trouwe lopers/deelnemers Martijn en Cindy was dit
jaar ook een presentje voor elke medewerker. Ook dit werd
zeer gewaardeerd!
Een enkele medewerker was er niet bij de sluiting. Zij krijgen dit
toegestuurd.

Impressie van het kamp en de posten
In mei hebben we moeten besluiten om maar 4 posten langs de route te hebben. Dit moesten we doen
omdat we te weinig medewerkers hadden om 5 of 6 posten te bemannen. Maar dat mocht de pret op de
posten zelf niet drukken! Hieronder een impressie. Nog meer foto’s in de scouting app!
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Sinterklaas in juli?
De 2e wandeldag was de dag van Groesbeek. Was het de eerste dag behoorlijk warm, deze dag gaf alle
lopers een fikse plens op de kop. Het zorgde voor veel natte schoenen die te drogen werden gezet. En dat
zette een aantal mensen aan het denken: Sinterklaas. Er werden kleurplaten geprint, door een aantal
mensen ingekleurd en gedichtjes geschreven. Ook werden de schoenen gevuld met wat lekkers. Menig
loper of medewerker kon deze actie wel waarderen!

Gevonden voorwerpen
Hieronder de foto’s van de gevonden voorwerpen die naar het VIP zijn gebracht en zaterdag nog niet terug
waren bij de eigenaar. Kijk er even naar. Zit er iets van jou bij? Doe dit vóór eind augustus. Daarna wordt
het naar de kledingcontainer gebracht. Mail naar: info@4daagsekamp.nl
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Das-ring met eigen naam: ook dit jaar weer verkocht op het VIP
Ook dit jaar was hier weer vraag naar en zijn er verschillende besteld en gemaakt door Marijke
Bakker. Ook volgend jaar is dit weer mogelijk.

Sponsering
De catering wordt verzorgd door Le Bateau Catering. Le Bateau gelooft niet in
eten en drinken als voedsel, maar als beleving en bereidt alles zoveel mogelijk
op locatie zodat we kunnen rekenen op vers en kwalitatief goed eten.
DVS brandbeveiliging en Evenementenveiligheid: van hen mochten we de
brandblussers lenen. Ze waren overal op het terrein zichtbaar. Gelukkig niet nodig
gehad. Dank aan Albert Oosten voor het ophalen en wegbrengen van de
brandblussers.

Kalender
25 september

Evaluatie Scouting 4daagsekamp voor medewerkers.
Start: 13.00. Sophiaweg 450 in Nijmegen.

1 febr 2023

Inschrijving 35e 4daagsekamp weer mogelijk. Check
onze website 4daagsekamp.nl
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