Betreft: Zomerkamp te Bloemendaal
Gouda, 25 juni 2022
juni 2013

Aan alle ouders/verzorgers van onze Welpen,

Met deze brief willen wij u de laatste informatie geven van de bekroning van dit scoutingjaar,
de ultieme scoutingactiviteit, namelijk het zomerkamp. Uit voorgaande brieven heeft u al
vernomen dat het Welpen zomerkamp dit jaar gehouden zal worden van zaterdag 9 t/m
zaterdag 16 juli.
Luizen
Twee jaar geleden hebben wij op kamp last gehad van luizen. We verzoeken alle ouders om
uw kind voor kamp goed te controleren op deze beestjes.
Vervoer
Hieronder is de auto indeling weergegeven. Alle ouders die extra kinderen meenemen,
krijgen de betreffende adresgegevens t.z.t. gecommuniceerd. We zien alle kinderen op
zaterdag 9 juli graag om 17:30 op het kampadres. Op zaterdag 16 juli zien we alle rijdende
ouders graag ’s ochtends om 11:00.
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Het kampadres:
Scouting Elswoutgroep
Bergweg 3
2061 KB Bloemendaal
Het is leuk om een kaartje te sturen.
Eigen bijdrage
Jaarlijks is er een kleine eigen bijdrage vastgesteld om het volledige zomerkamp betaalbaar
te maken. Net als de afgelopen jaren staat deze vastgesteld op €40,-. De eigen bijdrage kunt
u betalen via dit betaalverzoek.
Verzekeringen:
Voor iedereen is een reis- en bagageverzekering via Scouting Nederland afgesloten.
Wat betreft ziektekostenverzekering gaan we er van uit dat iedereen zelf daarvoor
verzekerd is.
Kampstaf:
De leiding regelt tijdens het kamp het volledige reilen en zeilen. Ze maken programma’s,
bedenken een thema, regelen vervoer, etc. Tijdens het zomerkamp is de leiding als volgt
vertegenwoordigd:
Scoutingnaam:
Mang
Mysa
Shere-Khan
Jacala
Bagheera

Naam:
Maarten Vis
Madelief Borghouts
Kilian de Graaf
IJsbrand Kloosterman
Yorick Hordijk

Aanwezig:
Hele week
Hele week
Hele week
Hele week
Hele week

Kookstaf:
De kookstaf ondersteunt de leiding door het koken en boodschappen doen over te nemen.
Dit zijn oud-leidingleden die nog graag jaarlijks een week op kamp willen gaan. Ze zijn als
volgt vertegenwoordigd:
Scoutingnaam:
Baloe
Warre

Naam:
Nils Flinterman
Erwin Stalder

Aanwezig:
Hele week
Hele week

Bereikbaarheid tijdens kamp:
In dringende gevallen zijn wij tijdens het zomerkamp te bereiken op de volgende
telefoonnummers:
•
•

06-588 524 15
06-538 745 06

Met vriendelijke groet,
De Welpenleiding

Maarten Vis (Mang)
Madelief Borghouts (Mysa)

Bagagelijst zomerkamp 2022
Uniform (compleet; blouse, das, dasring) en evt. JvH groeps T-shirt
Slaapzak
Matje (liever geen dikke luchtbedden)
Kussen
Eventueel knuffel
Pyjama
Lange broek(en)
3 extra T-shirts, eventueel meer
Warme trui
Extra korte broek(en)
8 paar sokken
8 stuks ondergoed
Toiletspullen (o.a. tandenborstel, tandpasta etc.)
Zonnebrand
Aftersun
Eventueel brillenkoker
2 handdoeken
1 grote handdoek (stranddoek)
1 paar laarzen
Wandelschoenen (raden we heel erg aan)
Sportschoenen
Slippers
Zwemkleding (zwembroek/bikini/badpak)
Regenkleding
Geadresseerde en gefrankeerde lege enveloppen voor de te verzenden kaarten
Leesboek
Zaklamp
Dagrugzakje
Oude theedoek (welke niet meer terug naar huis hoeft)
Bidon of drinkfles (met naam gemarkeerd)
Wit t-shirt (om te kunnen versieren op kamp)

● Dit alles zoveel mogelijk in één tas. (Geen vuilniszak!)
● Graag tas labelen met naam erop.
● Graag kleren etc. ook labelen met naam of initialen.
Ervaring van vorige kampen leerde ons dat er veel kinderen niet wisten wat ze
precies meegenomen hadden. Wilt u daarom samen met uw kind de tas inpakken?
We raden aan om oude kleding mee te geven en deze duidelijk met naam te
voorzien. (Zet in alle kledingstukken in ieder geval de initialen!)
Geen:
- Elektronische spullen zoals; spelcomputer/ mobiele telefoon etc.
- Geld, snoep en/of drinken. (Leiding zorgt voor voldoende eten/drinken/snoep
etc.)
- Breekbare spullen zoals: Horloges etc.
Medicatie
Gebruikt uw kind medicijnen? Wilt u deze dan inleveren bij de leiding met een
schema wanneer en hoeveel uw kind moet innemen?

