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2 Woordje van 

 de leiding 
Beste ouders, Welpen en andere geïnteresseerden,

Nog even en dan is het weer zomervakantie! Dit betekend dat we zoals ieder 
jaar op zomerkamp gaan met de Welpen. Dit jaar is een beetje een bijzonder 
jaar. Door alle gebeurtenissen rondom het Coronavirus is ook het zomerkamp 
een beetje anders dan normaal.
Hierdoor gaan we iets minder lang op kamp en zijn de programma’s iets anders 
dan jullie van gewend zijn. Toch gaan we er een geweldig zomerkamp van 
maken, dat weten we zeker! Wat we allemaal precies gaan doen houden we nog 
even geheim, maar we hebben enorm leuke programma’s in het verschiet. Met 
dit boekje willen we jullie alvast voorzien van alle belangrijke informatie en een 
beetje voorbereiden op alle leuke dingen.

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

De kampleiding,

Rens Brugmans
Christy van Asperdt
Maikel de Vries
Stefan van Diessen
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 3 Praktische 

 zaken 

Data en tijden
Vanwege de Corona maatregelen willen we de aankomsttijden spreiden. We 
verwachten de Welpen dan ook dinsdag 14 juli tussen 15.00u en 16.00u. Op 
vrijdag 17 juli tussen 19.00u en 19.30u mogen de Welpen weer gespreid  
opgehaald worden op de kamplocatie.
Tijdens het halen en brengen willen we vragen aan alle ouders om buiten te 
blijven, afstand tot elkaar te bewaren en niet te lang te blijven hangen.

Kamplocatie
Voor het zomerkamp reizen we dit jaar af naar Maria Hoop. 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 locatie van 

de blokhut:

Scouting Jeanne d’Arc 

Annendaalderweg 39a

 6105 AR  Maria Hoop
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Contact voor en tijdens het kamp
Heeft u voorafgaand aan het kamp nog vragen, dan kan je deze uiteraard  
stellen aan de Welpenleiding. Omdat de leiding overdag 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 Welpen- 
leiding gebruiken.

Welpenleiding:
Rens Brugmans   tel. 06 – 34 27 78 68
Christy van Asperdt  tel. 06 –17 42 84 08
Maikel de Vries   tel. 06 – 52 62 52 00
Stefan van Diessen  tel. 06 – 27 40 04 99
 

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.
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4 Dagindeling

Dinsdag 14 juli
De welpen verzamelen tussen 15.00 en 16.00 uur op de blokhut in Maria Hoop.
Het kampavontuur kan nu eindelijk beginnen! Om te weten te komen waar 
we nu eigenlijk terecht zijn gekomen gaan we eerst maar eens de omgeving 
verkennen. Hebben we een leuk terrein om iets te bouwen?

Woensdag 15 juli
Zouden de kinderen de nacht hebben overleefd? Tijd om dat te controleren.
Overdag gaan we eens kijken of onze welpen goed kaarten kunnen lezen?
En als we s’avonds toch dicht bij het bos zijn.......   
een bosspel is altijd leuk!

Donderdag 16 juli
Vandaag gaan we iets leuks doen waarbij  je lekker vies kan worden.
En s ’avonds hebben we een super gave bonte avond om nog een avondje 
helemaal uit ons bol te gaan zonder papa en mama! Na zo’n lange dag is een 
kampvuurtje nooit verkeerd.

Vrijdag 17 juli
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. We beginnen de dag dan 
ook met het opruimen en inpakken van onze spullen. ‘s Avonds worden we 
tussen 19.00 en 19.30 uur opgehaald. We hebben dus nog een hele dag om toffe 
spellen te spelen. 
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Zoek de weg naar de tent
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5 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,-).
• Ondergoed  en sokken (minimaal 4 maar liever een paar extra)
• T-shirts
• Dikke trui(en)
• Lange en korte broeken
• (stevige) schoenen waarmee een tocht gelopen kan worden
• Slippers
• Regenjas
• Zwemspullen
• Tas voor de zwemspullen
• Verkleedkleding (voor Bonte Avond)

Hygiëne
• Douchezeep / shampoo
• Tandpasta
• Tandenborstel
• Washandjes
• Handdoeken

Slaapgerief
• Slaapzak
• Matje of luchtbed (met pomp!) 
       liever geen veldbedjes
• Kussen
• Zaklamp 
• Pyjama 
• Knuffel
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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)
• (Bord) Spellen (leuk voor een regenachtige dag)
• Goed humeur!!!
 

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).

• Zonnebank, 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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  6 Tips van de 

Leiding
Gebruik van medicijnen
Medicijnen kunt u inleveren bij de leiding. Doet u bij deze medicijnen een dui-
delijk 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.

Hygiene
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 verscho-
nen. 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.
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 7 Afspraken 
 tijdens 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 kamp-

boekje 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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 8 Eten 
tijdens 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 nasi 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.
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 9 Kleurplaat
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10 Voor de 
Thuisblijvers

Contactgegevens tijdens het kamp
Rens Brugmans   tel. 06 – 34 27 78 68
Christy van Asperdt  tel. 06 –17 42 84 08
Maikel de Vries   tel. 06 – 52 62 52 00
Stefan van Diessen  tel. 06 – 27 40 04 99
 

Adresgegevens 
Scouting Jeanne d’Arc 
Annendaalderweg 39a
 6105 AR  Maria Hoop

Postadres
Een fysieke kaart sturen is helaas niet mogelijk.
Wel 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.



Teken hier jezelf op kamp 

Ik ga op kamp!!


