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Infoblad hulpstaf lustrumkamp 
Sta jij te popelen om als hulpstaf mee te gaan op het Jan van Hoof Lustrumkamp 2020? 

Waarschijnlijk wel als je dit infoblad voor je neus hebt! Alle kaderleden van de Scouting Jan 

van Hoof die geen leiding (meer) zijn, komen in aanmerking om het lustrumkamp van dichtbij 

mee te maken. Meer informatie over het lustrum(kamp) vind je in de nieuwsbrief van april op 

je mail! Alle informatie is ook terug te vinden via www.janvanhoof.nl/lustrum. 

 

De lustrumcommissie gaat er vanuit dat iedereen die meegaat op lustrumkamp op zijn 

manier een steentje bijdraagt om het voor onze jeugdleden nóg een stukje leuker en 

bijzonder te maken dan een normaal zomerkamp. Help jij mee om een ontzettend gaaf kamp 

neer te zetten? Hieronder lees je een aantal suggesties hoe jij dat allemaal kan doen! Kom je 

er niet uit, of heb je een andere suggestie? Schroom dan niet om contact op nemen om te 

overleggen hoe jij jouw rol tijdens het Lustrumkamp voor je ziet! 

 

Ondersteuning speltakken 

Je draait actief een programma mee met een speltak tijdens het zomerkamp. De speltakken 

maken de programma’s en jouw handjes jeuken om aan het werk gezet te worden door de 

leiding. Je biedt suggesties aan de leiding hoe je met jouw inzet en visie een steentje kan 

bijdragen om het programma nét iets specialer te laten uitpakken. Denk aan het opzetten 

van grootse posten langs de wandel- of fietsroutes, of bijvoorbeeld een groot waterspektakel 

op de zwemdag. Jij zorgt er met jouw ervaring als leiding voor dat dit een onvergetelijk kamp 

wordt!  

 

Themastaf 

Op reis door de tijd, natuurlijk hebben we een kolossale tijdmachine nodig! Maar wie gaat die 

opbouwen? Jouw handen jeuken om aan de slag te gaan met de vormgeving van het 

themaverhaal dat de lustrumcommissie jou aanreikt. Denk aan het maken van bijpassende 

thema aankleding, de vormgeving van themafiguren en de scripts van de thema momenten. 

Op deze reis bezorg jij ons een onvergetelijke blik naar de toekomst! 

 

Fourage 

Voedsel inslaan voor 99 man? Voor jou geen probleem! Alle speltakken regelen individueel 

voor de kost, maar het is natuurlijk leuk en gezellig om het inkopen hiervan mét elkaar te 

regelen onderling. Als hulpstaf fourage zorg jij ervoor dat alle kookstaf het onderling met 

elkaar naar de zin heeft, je springt bij naar nodig en je stuurt aan op gezamenlijk inkopen 

doen. Misschien zorg jij er met jouw inzet straks wel voor dat de we niet 3 supermarkten af 

moeten op de zoektocht naar voldoende brood! Jouw levensleuze? Er is geen oprechter 

liefde, dan de liefde voor lekker en gezond eten!  

 

Kampkrant 

Zorg jij er straks voor dat de Lustrumkamp Hoofenier uit de pers komt rollen? Tijdens kamp 

is jouw hoofdkwartier een stukje clubhuis. De printer staat klaar, de inktpatronen zijn 

inbegroot. Gewapend met jouw camera schiet jij alle puike plaatjes en zorg je ervoor dat we 

nog lang na het kamp mogen nagenieten van alle verslaglegging! Er komen nog vele reünies 

waarop jouw slinkse snelheid besproken zal worden. Niets ontgaat jouw oog en jij zorgt 

ervoor dat iedereen dat meekrijgt! 


