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Nieuwsbrief lustrum april 
Bestemd voor ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden 

Voorwoord lustrumcommissie 

Beste ouders verzorgers en andere geïnteresseerden, 

 

Inmiddels kijken we terug op een geslaagde reünie en familiedag in januari en wordt er druk 

gewerkt aan het lustrumkamp! Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle ouders, verzorgers en 

andere geïnteresseerden. 

De lustrumcommissie heeft zich hard ingezet om al een hoop te regelen om het 

lustrum tot een groot feest te vormen. Er staan ook diverse activiteiten op de planning waar 

je in deze nieuwsbrief meer over kan lezen. Met name voor het zomerkamp staan er in deze 

nieuwsbrief een aantal zaken waarover wij u graag informeren. 

Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen via 

lustrum@janvanhoof.nl! Het meest actuele overzicht van het lustrum vind je op 

www.janvanhoof.nl/lustrum, we raden aan om deze pagina af en toe te checken voor 

updates. 

 

Lustrumkamp 
Zoals reeds bekend gaat de gehele Scouting Jan van Hoof van 18 tot en met 25 juli op 

kamp. Een enorme klus! Er zijn een aantal dingen die u moet weten over het lustrumkamp. 

 

Voorbereidingen 

De voorbereidingen gaan door! Eventuele afgelasting wordt enkel door het 

groepsbestuur overwogen als de dan geldende maatregelen dit vereisen. 

 

Locatie 

We zullen afreizen naar Ermelo. Hier is een scoutinggroep gesitueerd met een 

clubhuis met daaromheen ruimte om te kamperen. De bevers en welpen zullen in het 

clubhuis verblijven, de scouts en staf zullen in tenten op het terrein verblijven. Indien 

u dat wenst kunt u hier meer lezen over deze accommodatie. 

 

Financiën 

De kampbijdrage wordt later bepaald. U ontvangt hier informatie over via de leiding. 

 

Aanmeldingen 

Elke speltak inventariseert van zijn/haar leugdleden wie er meegaan. U ontvangt hier 

informatie over via de leiding. 

 

 

 

 

https://www.irmin-taweb.nl/3/verhuur
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Kampreglement 

In verband met de omvang van het lustrumkamp volgt er een apart kampreglement 

zodat hier voor iedereen één lijn in is getrokken. Op die manier kan er geen 

onduidelijkheid ontstaan. Meer informatie volgt via de leiding. 

 

Lustrumkampboekje 

Zoals altijd worden er kampboekjes gemaakt. Dit jaar zal er één kampboekje komen, 

met daarin een aparte paklijst en contactgegevens per speltak. 

 

 Vervoer 

 

  Personenvervoer 

We zullen per touringcar op kamp gaan. De touringcar voorziet in het 

personenvervoer en de bagage. 

 

Materiaalvervoer  

Het materiaalvervoer wordt verzorgd door de lustrumcommissie en de leiding. 

 

Thema 

Er is een centraal thema waar iedere speltak zijn eigen invulling aan kan geven. De 

Jan van Hoof gaat op reis naar de toekomst en diverse themafiguren gaan ons hierbij 

helpen. Er wordt een tijdmachine gebouwd tijdens het kamp waar de speltakken hard 

voor zullen moeten werken. Het volledige themaverhaal volgt later met het 

kampboekje. 

Er wordt gedacht aan een thema onthulling middels één of een serie 

filmpje(s). Op die manier kunnen we het lustrumkamp nóg een beetje meer laten 

leven naast de thema opkomsten. Mocht u het leuk vinden om hierbij te helpen, 

stuurt u dan een berichtje naar lustrum@janvanhoof.nl. 

 

Lustrumkleding 

Er komen lustrum-truien voor de stafleden van de Scouting Jan van Hoof, deze zijn 

helaas niet beschikbaar voor de jeugdleden. 

 Voor de jeugdleden worden lustrum t-shirts gemaakt, dit shirt zit bij de 

kampbijdrage inbegrepen. 

 

 

 

 

Lees verder op de volgende pagina 
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Lustrumactiviteiten 
Naast het lustrumkamp staan er nog diverse andere activiteiten op de planning, hieronder 

vindt u een overzicht. 

- Op 30 mei vindt er een online lustrumactiviteit plaats. Meer informatie volgt. 

- Op 11 juli, de week vóór het lustrumkamp, zullen we gezamenlijk met alle speltakken 

gaan zwemmen indien de situatie dat toelaat. Meer informatie volgt. 

- Geocache, geen vaste datum. Meer informatie volgt. Meer over geocaching kun je 

lezen op www.geocaching.nl als je dat leuk vind. 

- 18 tot en met 25 juli lustrumkamp 

- Eerste of tweede opkomst nieuwe seizoen pannenkoekenfestijn 

 

We hopen dat iedereen in goede gezondheid verkeerd en met veel plezier toeleeft naar het 

lustrumkamp. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, 

dan horen we dat natuurlijk graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De lustrumcommissie 

lustrum@janvanhoof.nl 

www.janvanhoof.nl/lustrum 

 

 

http://www.geocaching.nl/
mailto:lustrum@janvanhoof.nl
http://www.janvanhoof.nl/lustrum

