ZOMERKAMP 2020
Waar en Wanneer
Dit jaar vindt het Zomerkamp plaats op Scouting Labelterrein in Dwingeloo. De Welpen worden woensdag 8 juli
tussen 11:00 en 11:30 uur verwacht (!let op dit is een vast tijdsslot) op zaterdag 11 juli om 12:30 uur kunt
u, uw zoon of dochter weer ophalen in Dwingeloo. Halen en Brengen gaat volgens het Kiss & Ride principe, u mag als
ouder het kampterrein dus niet betreden. Het adres van het terrein is Anserpad 6 in Dwingeloo.

Thema: Heel Nienoord Bakt!

Bereikbaarheid tijdens het kamp
Het zomerkamp voor de Welpen wordt dit jaar vanuit
Nienoord

voor

de

welpen

geleid

door

Grieselda,

Annemarie, Mark, Jorieke, Silke en Werner. In geval van
nood zijn we te bereiken op 06-43 84 78 07 (Werner).
Het is voor kinderen niet toegestaan zelf een mobiele
telefoon mee te nemen.

Dat belooft een smakelijk zomerkamp te worden. Hou jij
van taart dan is dit het zomerkamp voor jou, maar we
doen het natuurlijk wel lekker primitief boven het
kampvuur in de houtoven.

Paklijst
Slaapzak
Matje
Kussen
Pyjama
Wandelschoenen
Slippers
Uniform +Das

Ondergoed
Sokken
Lange Broeken
Korte Broeken
T-shirt
Warme Truien
Regenkleding

Tandenborstel
Tandpasta
Kam
Washandje
Handdoek
Douche Gel/Shampoo

Bord
Beker met Deksel
Bestel
4 Theedoeken
Zaklamp
Werkhandschoenen
(voorzien van naam)*

* De werkhandschoenen zijn een aanvullende eis van het Labelterrein en zijn bedoeld voor tijdens het gebruik van
handkarren, hout halen, ect. Bord/Beker/Bestek zijn voor het hele kamp voor persoonlijk gebruik, vanuit de leiding
worden deze niet beschikbaar gesteld.
Verder mag iedereen een zak snoep mee nemen. Net als tijdens voorgaande kampen wordt het snoep aan het begin van
het kamp ingenomen en hier wordt tijdens het kamp van getrakteerd.
Alle welpen mogen 10,00 euro zakgeld meenemen in een portemonnee voorzien van naam, wat ze tijdens het kamp
kunnen besteden bij de Scoutshop op het Kampterrein. Dit dient aan het begin van het kamp bij de leiding te worden
ingeleverd. Ook een zakmes mag mee, maar alleen gebruikt onder toezicht van de leiding en wordt door de leiding
bewaard.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke Groet, De Welpenleiding.

