
Jubileumkamp OPV-Schoonoord 
Beste ouder en beste jeugdlid, 

Komende zaterdag is het zo ver: het 90-jaar jubileumkamp met als thema SCOUTING LEEFT! 

In deze brief tref je de belangrijkste informatie! 

VERZAMELEN 

Het kamp begint om 10.00 uur in Lunteren. De kinderen komen in volledig scoutfit (=bloes en blauwe das) 

naar het kamp. Ze nemen ook al hun bagage mee! Tip:  carpoolen is erg handig!  

LOCATIE 

Dit kamp houden we op het jeugdkampeerterrein in Lunteren. Dit terrein is te vinden aan de Boslaan 95, 

6741 KE te Lunteren. Parkeren kan aan de Boslaan. Auto’s mogen niet het terrein op. Let op: gebruik niet 

het pad naar het clubgebouw van Scouting Lunteren: deze mogen we niet gebruiken.  

AFSLUITING 

We sluiten het kamp rond 15.30 uur. Uw kind kan dan met alle bagage en mooie verhalen weer mee naar 

huis. Graag sluiten we met u het kamp en dit seizoen af. Daarom bent u vanaf 14.30 uur welkom voor een 

kop koffie/thee en een praatje!  

GEZONDHEID 

Zaken rondom de gezondheid kunnen geregeld worden met de eigen leiding. Zij beheren ook eventuele 

medicatie e.d..  

BAGAGE 

Uiteraard neem je wat spullen mee naar dit kamp: 

(handig om te weten: bevers en welpen slapen binnen in het gebouw, de rest slaapt in een tent!) 

- Compleet Scoutfit (bloes en das), deze heb je al aan! 

- Slaapzak, matje (geen veldbedden/matrassen), kussen 

- Slaapkleding 

- Toiletspullen (washandje, handdoek, tandenborstel, tandpasta e.d.) 

- Kleding dat past bij het weer 

- Set reservekleding 

- Schoenen waar je goed op kunt lopen 

- Set kleding waar je lekker in kunt bewegen (en makkelijke schoenen) 

- Regenkleding  

- Zakmes (voor verkenners, padvindsters en RSA) 

- Zaklamp 

- Zitlap – kussentje voor bij kampvuur  

- Denk ook aan warme kleding voor het avondprogramma  

- Elektronica (telefoon, muziekdrager, spelletjes e.d.) laten we thuis!  

- En uitaard een goed humeur!  

KOSTEN 

De kosten voor dit kamp zijn 10 euro. Deze bijdrage kan betaald worden bij de eigen leiding.  

 

VERDERE INFORMATIE 

Meer informatie over het kamp is te verkrijgen via het activiteitenteam via activiteitenteam@opv-

schoonoord.nl of via 06-42206992.  

Speltakspecifieke zaken (afmeldingen, gezondheid e.d.) gaan via de eigen leiding. 

 

Tot zaterdag! 


