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 WOORDJE VAN DE LEIDING 
 

Beste ouders, Welpen en andere geïnteresseerden, 

Nog twee weken naar school en dan is het weer zomervakantie! Dit betekend dat we 

zoals ieder jaar de eerste week van de schoolvakantie op zomerkamp gaan met de 

Welpen. De leiding is al een hele tijd druk gaande met alle voorbereidingen om ook 

dit jaar weer voor iedereen een geweldig leuk, actief en vooral gezellig zomerkamp te 

organiseren. Met dit boekje willen we jullie alvast voorzien van alle belangrijke 

informatie en als dat nog nodig zou zijn, u en uw kind warm te maken voor het 

hoogtepunt van het seizoen: het zomerkamp! 

Wat we allemaal precies gaan doen houden we nog even geheim maar het thema 

mogen we al wel verklappen: “Survival” Wat ons allemaal staat te wachten tijdens dit 

spannende kamp is nog een verassing maar we zouden het heel leuk vinden als alle 

kinderen vooraf proberen om wat gepaste themakledij bij elkaar te verzamelen! 

We hopen alvast dat de Welpen (en ouders) evenveel zin hebben in het zomerkamp 

als de leiding! 

 

De kampleiding, 

Rens Brugmans 
Mario Wiedeman 
Maikel de Vries 
Denise van de Vossenberg 
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 PRAKTISCHE ZAKEN 

DATA EN TIJDEN 

Het welpenkamp begint dit jaar op zondag 8 juli en eindigt op vrijdag 13 juli. We 
verwachten de Welpen zondag 8 juli om 16.00 uur op de kamplocatie. Vrijdag 13 juli 
om 12.00 uur mogen de Welpen weer opgehaald worden op de kamplocatie. 

 

KAMPLOCATIE 

Voor het zomerkamp reizen we dit jaar af naar Oosterbeek. Ook dit jaar hebben we 
weer een blokhut gehuurd van een andere Scoutinggroep welke is voorzien van alle 
gemakken zoals toiletten, douches, een grote keuken en een aparte slaapzaal. 

De exacte locatie van de blokhut is al volgt: 
OPV – Schoonoord 
“Trappershof” 
Borsselenweg 39 
6862 BH Oosterbeek  

Voor de digitale lezers kun je hier al vast wat foto’s zien van de blokhut:  
https://www.opv-schoonoord.nl/verhuur/trappershof/  

Het is dit jaar helaas niet mogelijk om kaartjes te sturen naar onze Blokhut, omdat de 
locatie geen brievenbus heeft. Het is echter wel mogelijk om digitale kaartjes te 
versturen naar ons mailadres: welpen@mgrbekkersgroep.nl. We zullen de e-mail elke 
dag controleren op leuke nieuwe post. 

Verder ligt de ingang van de blokhut links langs de manege, er zal dus een stukje over 
het fietspad gereden moeten worden. 

 

 
  

https://www.opv-schoonoord.nl/verhuur/trappershof/
mailto:welpen@mgrbekkersgroep.nl
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OUDERBIJDRAGE 

De ouderbijdrage voor het kamp bedraagt dit jaar € 50, -. We willen jullie vriendelijk 
verzoeken de ouderbijdrage vóór zaterdag 30 juni over te maken op 
rekeningnummer: NL91 RABO 0109 1038 23 samen met de vermelding: 
“Welpenkamp – Naam van uw kind”. 

CONTACT VOOR EN TIJDENS HET KAMP 

Hebt u voorafgaande aan het kamp nog vragen, dan kan je deze uiteraard stellen aan 
de Welpenleiding. Omdat de leiding overdag op school zit of aan het werk is 
verzoeken we jullie wel om ’s avonds te bellen.  

Ouders die tijdens het kamp dringend contact willen opnemen met de leiding kunnen 
hiervoor onderstaande telefoonnummers van de Welpenleiding gebruiken. 

 

Welpenleiding: 

Rens Brugmans   tel. 06 – 34 27 78 68 
Mario Wiedeman  tel. 06 – 57 57 80 82 

Maikel de Vries    

Denise van de Vossenberg  

  



Pag. 6 

 DAGINDELING 

ZONDAG 8 JULI 
Middag: Welpen verzamelen om 16.00 uur op de blokhut in Oosterbeek.  

Avond: Het Kampavontuur kan nu eindelijk beginnen! Tijd om een onderkomen te 

bouwen.  

MAANDAG 9 JULI 
Ochtend:  Zou het onderkomen de nacht hebben overleefd? Tijd om dat te 

controleren. 

Middag: Bosspel.  

Avond: Lekker eten en bij het vuur zitten. 

DINSDAG 10 JULI 
Dag:  Tijd om “op Survival” te gaan. 

Avond: Spannende activiteit waar je nog vies bij kan worden ook (en daarna lekker 

douchen). 

WOENSDAG 11 JULI 
Dag:  Tijd om wat verkoeling op te zoeken in de ‘bosmeren’. 

Avond: Een zware proef en daarna tijd om bij te komen. 

DONDERDAG 12 JULI 

Om de week af te sluiten hebben we deze dag een leuke activiteit buiten de deur 

voor jullie geregeld, wat het is, is natuurlijk nog verassing maar het wordt vast heel 

leuk en interessant! En s ’avonds hebben we een super gave disco met bonte avond 

om nog een avondje helemaal uit ons bol te gaan zonder papa en mama!  
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VRIJDAG 13 JULI 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Vandaag worden we al om 12.00 

uur opgehaald dus moeten we vroeg uit de veren. Na een stevig ontbijt zullen we 

beginnen aan het opruimen en inpakken van onze spullen. 
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 BAGAGELIJST 

 

Kleding: 

 Perfect uniform – deze doen we aan als we van de blokhut weg gaan zodat 
we als Scouting groep herkenbaar zijn! Een compleet uniform bestaat uit: 

o Groene Welpen blouse 

o Groepsdas 

o Spijkerbroek 

o Als het warm weer is mogen de Welpen ook het grijze Bekkers T-
shirt met das als uniform dragen. Heb je nog geen Bekkers T-shirt 
dan kun je deze bij het brengen van uw kind bij de leiding kopen 
(kosten € 7,-). Helaas zijn veel voorkomende maten wel op, we 
hopen na de zomervakantie weer een voorraad te hebben. 

 Ondergoed (minimaal 6 maar liever een paar extra) 

 Sokken 

 T-shirts 

 Dikke trui(en) 

 Lange en korte broeken 

 (stevige) schoenen waarmee een tocht gelopen kan worden 

 Slippers 

 Regenjas 

 Zwemspullen 

 Tas voor de zwemspullen 

 Themakleding (voor Bonte Avond) 
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HYGIENE  

 Douchezeep / shampoo 

 Tandpasta 

 Tandenborstel 

 Washandjes 

 Handdoeken 

 

SLAAPGERIEF:  

 Slaapzak 

 Matje of luchtbed (met pomp!) liever geen veldbedjes 

 Kussen 

 Zaklamp  

 Pyjama  

 Knuffelbeer 

 

ALLERLEI ANDERE DINGEN: 

 Medicijnen (gelieve deze bij het brengen van uw kind aan de leiding te 
geven!) 

 4 theedoeken 

 Bord, beker en bestek is NIET nodig (hier zorgt de leiding voor) 

 Adressen van familie, vriendjes, oma’s en opa’s om een kaartje te sturen 

 Zonnebrandcrème 

 Strips/boek/voorleesboek 

 Stok voor Marshmallows (indien je deze hebt) 

 Zakboekje (indien je deze hebt) 

 Goed humeur!!! 
  



Pag. 10 

WAT MAG ER ZEKER NIET MEE? 

 Geld en andere waardevolle spullen 

 Zakmes 

 GSM / Mobieltje. In geval van nood kunnen de ouders hun zoon/dochter 
bereiken door naar de leiding te bellen. 

 Spelcomputers en Tablets 

 Snoepgoed mag, maar wordt wel gedeeld met de anderen kinderen! (graag 
snoepgoed in een aparte plastic tas doen en bij het brengen aan de leiding 
geven. Wij zorgen dan dat dit ook eerlijk onder de kinderen wordt verdeeld). 

 Zonnebanken, schotelantennes, kopieermachines, milieuboxen, Huisdieren. 
 

TIP! Voorzie ALLE kleding en persoonlijke spullen van de NAAM van uw kind: van 

washandje en onderbroek tot schoenen! Uit ervaring blijkt dat we altijd gevonden 
voorwerpen overhouden of spullen per ongeluk in de tas van een ander kind 
belanden.  

 

Tevens willen we vragen om alle spullen in één handige opbergtas mee te geven. De 
blauwe IKEA tassen en vuilniszakken raden wij af om te gebruiken. Deze zijn heel 
handig om alles in te stoppen maar helaas niet zo handig voor de kinderen om alle 
spullen gedurende het kamp bij elkaar te houden. 
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 TIPS VAN DE LEIDING 
 

GEBRUIK VAN MEDICIJNEN 

Medicijnen kunt u inleveren bij de leiding. Doet u bij deze medicijnen een duidelijk 
briefje waar deze voor dienen, de dagelijkse dosering en of uw kind zelf ook rekening 
houdt dat hij deze in moet nemen en wat eventueel de gevolgen kunnen zijn bij het 
niet innemen van deze medicijnen. 

 

HYGIËNE 

Dit is ook een zeer belangrijk onderdeel op een zomerkamp. Wij letten er dan ook 
zorgvuldig op of de kinderen zichzelf goed wassen en regelmatig verschonen. Zorg 
voor voldoende verschoningen voor de hele week en laat het kind zelf mee helpen 
inpakken zodat hij weet wat er allemaal is meegenomen. 

 

POST 

De kinderen vinden het natuurlijk heel leuk om een kaartje te krijgen op het kamp. 
Helaas is het bij het gebrek aan een postadres dit jaar niet mogelijk om een fysiek 
kaartje te sturen. Wel is het mogelijk om ons een e-card of e-mail te sturen. Dat kan 
naar welpen@mgrbekkersgroep.nl. 

mailto:welpen@mgrbekkersgroep.nl
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 AFSPRAKEN TIJDENS HET KAMP 

 

Een leuk kamp kan niet zonder een aantal afspraken. Onderstaande afspraken zijn 
dan ook heel belangrijk tijdens het kamp en iedereen dient zich hier aan te houden. 

 

☺ Wees aardig voor elkaar en sluit niemand buiten! We gaan met zijn allen op 
kamp en het moet voor iedereen leuk zijn (ook voor de leiding) 

☺ Als de leiding iets aan het uitleggen is dan ben je stil en luister je. Het is niet 
beleefd als je hier dan door heen gaat praten. 

☺ Niet zeuren, dat is namelijk al de taak van de leiding  ;-) 

☺ Je hoeft niet telkens te vragen wat we gaan doen. Dit staat in het 
kampboekje en zal ook iedere dag op het kampbord komen te staan.  

☺ Ga voorzichtig en netjes om met de spullen van jezelf en die van anderen. 

☺ Neem geen geld en/of mobile telefoon mee. Dit heb je niet nodig tijdens het 
kamp. 

☺ Geniet van het kamp en wees vrolijk, positief en sociaal! 
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   ETEN TIJDENS HET KAMP  

 

 

Wat zou een kamp zijn zonder… lekker eten!! 

 

We hebben dit jaar weer een bekwaam team van 
erkende Scouting koks opgetrommeld die ervoor zullen zorgen dat: 

➢ Er elke ochtend een stevig ontbijt op tafel staat!  

➢ De macaroni bijna even lekker is als die van thuis! Of zelfs lekkerder ☺ 

➢ Heimwee onmogelijk gemaakt wordt door allerlei lekkere dingen…! 

➢ Iedereen energie heeft voor 2! 

 

Mag uw kind bepaalde dingen niet eten of drinken (zoals melkproducten) of lust 
hij/zij sommige dingen gewoon echt niet, geef dit vooraf even aan bij de leiding. 

  



Pag. 14 

 KLEURPLAAT 
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 VOOR DE THUISBLIJVERS 

CONTACTGEGEVENS TIJDENS KAMP: 

Rens Brugmans  tel. 06 – 34 27 78 68 
Mario Wiedeman tel. 06 – 57 57 80 82 

ADRESGEGEVENS: 

OPV – Schoonoord 
“Trappershof” 
Borsselenweg 39 
6862 BH Oosterbeek 

POSTADRES: 
Een fysieke kaart sturen is helaas niet mogelijk. We is het mogelijk om e-mails en 

digitale kaarten te versturen naar welpen@mgrbekkersgroep.nl.  

 

 

TIP! Knip of scheur deze bladzijde uit het boekje, dan heeft u alle gegevens bij de 

hand. 

 

mailto:welpen@mgrbekkersgroep.nl

