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I N H O U D S O P G A V E V O O R W O O R D
Beste ouder,

Hier is hij dan: de ouderversie van het kampboekje, speciaal voor u!
In dit boekje staat veel informatie over het zomerkamp.
Dit jaar zijn we in Apeldoorn en maken we gebruik van het clubgebouw 
van de Scouting Hertog van Gelre groep. 

Op zaterdag 15 juli is het dan zover en verwelkomen we u in het 
clubhuis. Maar voordat het zover is kunt u eerst lekker in dit boekje 
lezen over het wie-wat-waar-hoe en waarom van het meest leuke en 
het meest spannende kamp van het scoutingjaar.

Alvast veel plezier met het doorlezen.

Tot zaterdag 15 juli!

Groetjes,
Arno, Max, Carlijn, Silvan, Marijn en Anne-Linde
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VERTREK lIVE VERslag

OPHalEN REacTIEs

NOODNUMMERs

THEMaKaMPBOEKJE KINDEREN

lEIDINg

We beginnen dit jaar op zaterdag 15 juli. De jongens worden 
verwacht op het clubhuis in Apeldoorn. 

We verzamelen daar om 10.00 uur. U kunt dan de persoonlijke 
bagage van uw zoon inleveren. Zodra iedereen er is zullen we het 
kamp openen, we nodigen u uit om hierbij te zijn! Dit duurt tot 
11.00, daarna maken we een groepsfoto en zullen we gaan lunchen 
met de jongens.  

We zullen dit jaar ook weer  proberen een ‘live’ kampverslag 
bijhouden. U vindt het live verslag onze speciale pagina. Deze is 
te vinden via: www.opv-schoonoord.nl en dan doorklikken naar 
‘zomerkamp’. We hopen dit jaar het verslag voor elkaar te krijgen, 
we kunnen dit echter niet garanderen omdat onze webmaster niet 
altijd bereikbaar is.   

Op woensdag 19 juli is het kamp weer afgelopen. De kinderen 
hebben dan een heerlijk kamp achter de rug. Of ze het thuisfront 
ook hebben gemist moeten we nog zien!

We willen het kamp gezamenlijk afsluiten met alle ouders, broertjes, 
zusjes en noem maar op. Daarom bent u deze woensdag om 10:30 
uur welkom in Apeldoorn.  We zullen dan samen met de welpen 
kort laten zien wat we hebben gedaan en dan mag uw zoon zo rond 
11.00 uur mee naar huis om in de auto gedetailleerd te kunnen 
vertellen wat hij heeft gedaan (of om te slapen)!

Het is de bedoeling dat u zelf de bagage mee naar huis neemt. 
Mocht dit problemen geven dan horen wij dat graag van tevoren! 
Dan kunnen we kijken naar een oplossing.

Wij willen u verzoeken dit jaar geen reacties achter te laten op 
de website of kaartjes te versturen, dit omdat het heimwee kan 
opwekken bij uw kind.

Uw zoon zal zelf ook een kampboekje krijgen met daarin allemaal 
gegevens. Het is wel verstandig om het boekje van uw kind te 
lezen, daar staat nog veel meer informatie in. De boekjes zijn ook te 
downloaden via de website.
Het zomerkampboekje van uw zoon moet worden meegenomen 
naar het kamp. 

De volgende leiding is dit kamp aanwezig:

Max Cuppen
Carlijn Kollen
Arno Huibers

Marijn van Dijk
Silvan Ahlers

Anne-Linde Munsterman

Voor dringende gevallen zijn we tijdens het kamp te bereiken op 
de mobiele telefoons van Max en Carlijn. Mocht u ons niet kunnen 
bereiken? Spreek dan de voicemail in en we bellen u terug.

Max:   06-42567638
Carlijn: 06-39139032

Dit jaar hebben we niet zomaar een thema... Tijdens het 
weekendkampje eerder dit jaar hebben de kinderen verschillende 
vaardigheden opgedaan. Deze vaardigheden gaan we nodig hebben 
om mysteries op te lossen tijdens het kamp!

De kinderen worden namelijk door de commisaris van de Nederlandse 
politie gevraagd om de politieagenten in Apeldoorn te ondersteunen. 

Als uw zoon leuke politie gerelateerde voorwerpen heeft mag hij 
deze, voorzien van naam, meenemen!
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MEDIscHE zaKEN TEKEN cONTROlE

zaKgElD

sPUllEN

RIJDEN

VRagEN

Wanneer u het medische formulier op internet nog niet heeft 
ingevuld verzoeken wij u dat per direct te doen. Zo hebben wij de 
juiste gegevens van uw kind! Invullen kan via:
http://tinyurl.com/medisch-formulier

Deze link is al eens eerder gemaild. 

Mocht uw zoon tijdens het zomerkamp medicijnen moeten gebruiken 
dan verzoeken wij u om die medicijnen in een plastic zakje te doen 
en deze aan Max te geven. Stop in het zakje ook de beschrijving van 
inname en schrijf op het zakje duidelijk de naam van uw zoon. Max 
zal tijdens het kamp alle medische zaken regelen.

Andere medische zaken kunt u bij vertrek ook aangeven. 

Iedere avond worden de kinderen één voor één gecontroleerd op 
teken. Wanneer we een teek vinden wordt dit opgeschreven en 
houden we het in de gaten. Aan het einde van het kamp ontvangt u 
een brief met informatie over de mogelijke teken beten. 

Dit jaar mogen de kinderen 5 euro meenemen naar het kamp. Wij 
vragen aan u om dit in een portemonneetje te doen met daarop de 
naam van uw zoon. U moet het portemonneetje op de zaterdag van 
vertrek bij de leiding inleveren. Wij bewaren het geld en de kinderen 
krijgen het geld in de stad terug. Zo verkomen wij zoekgeraakt geld!

Hebt u nog spullen voor ons? Dan horen wij dat graag. We zijn altijd 
opzoek naar praktische knutselspullen en (buiten)speelmateriaal. 
Dit jaar zijn we speciaal op zoek naar spullen die te maken hebben 
met de politie. 

Dit jaar vragen we u uw kind zelf te brengen en op te halen van het 
kamp! Als dit problemen veroorzaakt horen we het graag!

Misschien heeft u na het lezen van dit boekje en van het kampboekje 
van uw zoon toch nog dringende vragen. Dat kan. Neem dan contact 
met ons op via de mail (wolvenhorde@opv-schoonoord.nl) of 
contacteer de leiding via de telefoon. 

Wij wensen u en uw gezin 
een fijne en zonnige 

vakantie toe!
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We verblijven dit jaar in Apeldoorn, in de ‘scoutburcht’ van de Hertog 
van Gelre groep. Het adres van ons kampterrein is:
Polderweg 4, 7327 GX Apeldoorn

U wordt hier zaterdag 15 juli om 10 uur verwacht om uw zoon te 
brengen.
Woensdag 20 juli zal om 10:30 uur de sluiting van het kamp zijn, 
waarna uw zoon weer mee naar huis mag.

ADRES KAMPTERREIN


