
 
 
 

Gouda, 20 november 2022 
Betreft: laatste informatie weekendkamp november 2022 
 
 
Beste ouders/verzorgers,        

Volgende week vindt het weekendkamp van de welpen-jongens plaats. In deze brief ontvangt 
u de laatste informatie over dit weekendkamp. 

Vervoer van kinderen 

Op de zaterdagmiddag hebben we een externe activiteit gepland. Op de heenweg is het 
vervoer geregeld, maar voor de terugweg zoeken we een aantal ouders die wat kinderen (en 
leidingleden) kunnen vervoeren. De locatie voor deze activiteit houden we nog even geheim, 
maar is binnen Gouda. De reistijd zal dus max. 15 minuten zijn. 

We zoeken ouders die om 17:00 tijd hebben om kinderen te vervoeren. Heeft u tijd om even 
voor ons heen en weer te rijden? Dan kunt u dit aangeven via dit formulier. Alvast bedankt 
voor de hulp! 

Praktische details 

Zoals eerder aangegeven vindt het weekendkamp plaats op ons eigen clubhuis op 
GOUDasfalt. We starten zaterdagochtend 26 november om 10:00. Vanaf 09:45 zijn de 
kinderen welkom om hun bagage af te geven. ’s Middags zullen we met de kinderen een 
externe activiteit ondernemen, dus we verzoeken iedereen om in de groene welpenblouse 
gebracht te worden. Daarmee kunnen we de groep makkelijk herkennen in de stad. Zondag 
27 november om 14:00 kunnen de kinderen weer opgehaald worden op ons eigen clubhuis. 

Eigen bijdrage 

Er is een kleine eigen bijdrage van €11 vastgesteld voor het weekendkamp. Deze kunt u 
betalen via dit betaalverzoek. 

Bereikbaarheid op kamp 

Mocht u tijdens het kamp contact willen opnemen met de leiding, dan kan dat via: 

06-5777 8518 (Kilian) 
06-5885 2415 (Maarten) 

Bagage 

Op de volgende pagina bevindt zich de bagagelijst voor het weekendkamp. Zou u op alle 
spullen die meegaan op kamp de naam van uw kind willen zetten? Dit geldt ook voor de 
tassen/losse matjes etc. 

Praktische details nogmaals op een rijtje: 

- Tijden: zaterdag 10:00 t/m zondag 14:00 

- Datum: 26 & 27 november 2022 

- Locatie: Ons eigen clubhuis op GOUDasfalt 
 

Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen door een mailtje te sturen aan de leiding. 

Met vriendelijke groet, 

De welpen-jongens leiding  

https://forms.gle/2WEbTU6Ho1pTRcFM6
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=bOyNmIyhoXoeU8SX4cqwd0DpQOhyKv4e


Bagagelijst weekendkamp 2022 

  
Uniform (compleet; blouse, das)  
Slaapzak  
(Schuimplastic) matje  
Kussen  
Eventueel knuffel  
Pyjama 

 Jas 

 Regenkleding (optioneel, zie weersverwachting) 

 2 T-shirts  
2 lange broeken  
2 warme truien  
2 paar sokken  
2 stuks ondergoed  
Toiletspullen (o.a. tandenborstel, tandpasta etc.)   
Eventueel brillenkoker/lenzenvloeistof 

 Eventueel een paar slippers  
1 handdoek  
1 paar schoenen 

 Medicijnen (indien nodig) 

 

• Dit alles zoveel mogelijk in één tas.  (Geen vuilniszak!) 
• Graag tas labelen met naam erop. 
 
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 spelcomputers, smartwatches of mobiele telefoons. 
• 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? 
 


