WELPEN
NIEUWS
Welpen Scouting Nienoord
IBAN NL79 KNAB 0256 3742 36
Werner Veldman (TL Ochtend)
06-43 84 78 07

welpen@scoutingnienoord.com
www.scoutingnienoord.com

Beste Ouders/Verzorgers,
Uw zoon of dochter gaat dit jaar mee op het Noordelijk Pinksterkamp. Dit beloofd weer een spectaculair kamp te
worden. Met totaal 3500 deelnemers waarvan ongeveer 800 welpen moet het wel gezellig worden. In deze brief vindt u
de laatste informatie over het kamp.

Thema

Bereikbaarheid tijdens Kamp

Het thema voor de Welpen van het 88ste NPK is

Het kamp wordt dit jaar geleid door Mark, Jorieke,

de behekste klok. We zijn als leiding al weken

Annemarie en Werner. Ondersteund door Grieselda

druk bezig met alle voorbereidingen om ons

Brouwer en Maik vd Velde.

terrein gezellig aan te kleden. Het is natuurlijk wel
zo leuk als de Welpen ook een magische outfit

In geval van nood zijn we te bereiken op 06-43 84

hebben voor tijdens het kamp. Voor een paar

78 07 (Werner). Het is voor kinderen niet

euro heb je al een heksenhoed of een leuk pakje.

toegestaan zelf een mobiele telefoon mee te

Een bezemsteel hoeft u niet te kopen want deze

nemen.

gaan we maken tijdens de opkomst van 28 april.

Waar en Wanneer
Net als vorig jaar vindt het Noordelijk Pinksterkamp plaats op het Militair oefenterrein de Marnewaard
(Lauwersoog). De welpen worden vrijdag 18 mei tussen 19:30 en 20:00 uur verwacht. Op maandag 21 mei van
13:00 tot 17.00 uur vind de bezoekersmiddag plaats waar u kunt zien hoe uw kind kampeert tijdens het Noordelijk
Pinksterkamp. Vanaf 16:30 uur kunt u uw kinderen weer mee naar huis nemen.
Vervoer gebeurd in principe op eigen gelegenheid, maar we moedigen carpoolen natuurlijk wel aan. Als we hier in
kunnen bemiddelen dan horen we het graag.
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Paklijst
❖

Slaapzak

❖

Matje

❖ Uniform + Das

❖

Tandenborstel

❖

Kussen

❖ Ondergoed

❖

Tandpasta

❖

Pyjama

❖ Sokken

❖

Kam

❖

Wandelschoenen

❖ Lange broeken

❖

Washandje

❖

Laarzen

❖ T-shirts

❖

Zaklamp

❖

Bord*

❖ Warme truien

❖

Handdoek

❖

Mok*

❖ Regenkleding

❖

2 Theedoeken

❖

Bestek*

❖ Zak voor de vuile was

❖

Thema-kleding

*Voor zie het Bord/Mok/Bestek van een naam met watervaste stift. Nb. Graag geen stenen borden mee geven.
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. Ook zakmessen dienen aan het begin van het kamp
ingeleverd te worden bij de leiding en mogen allen op gezette tijdens onder toezicht van de leiding worden gebruikt.

Zakgeld
Op het Noordelijk Pinksterkamp zijn op het middenterrein een aantal winkeltjes waar de deelnemers wat lekkers, maar
ook scouting gerelateerde artikelen kunnen kopen. Alle welpen mogen 5 euro zakgeld meenemen in een portemonnee
voorzien van naam, wat ze tijdens het kamp kunnen besteden. Dit dient aan het begin van het kamp bij de leiding te
worden ingeleverd. Mochten ze iets duurs willen kopen dan is hier tijdens de bezoekersmiddag alle gelegenheid toe.

Routebeschrijving
Het Noordelijk Pinksterkamp vindt net als andere jaren weer plaats op de Marnewaard. Plan uw route via Zoutkamp
richting Lauwersoog en voor het laatste deel van de route volg de borden “NPK”. Houd er rekening mee dat tijdens
de bezoekers dag op maandag er ook “Vlaggetjes dag” is in Zoutkamp en de doorgaande weg in Zoutkamp is afgesloten.

U heeft om het terrein met de auto te betreden een zogenaamde terreinpas nodig. Deze wordt u via de mail toegestuurd
zodra deze beschikbaar is.

