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Scouting zomerkamp 2017
Kampboekje
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V O O R W O O R D
Beste welp,

Hier is die dan: Het zomerkampboekje speciaal voor jou!
Eindelijk kan je dan samen met papa of mama gaan lezen over het 
zomerkamp van dit jaar!

Op zaterdag 15 juli  is het dan zover en verzamelen we op het 
scoutinggebouw in Apeldoorn. Maar voordat het zover is kan je eerst 
lekker in dit boekje lezen over het wie-wat-waar-hoe en waarom van 
het meest leuke en het meest spannende van het scoutingjaar.

In het boekje staat onder andere een lijst met spulletjes die je mee 
moet nemen. Verder staat er ook wat in over het programma en 
over het thema. 

Ook kan je iets lezen over de ik-lust-het-niet-kaart. Dat is vooral 
handig voor de kinderen die dit jaar voor het eerst op kamp gaan. 
Ook staan er leuke spelletjes in dit boekje!

Het wordt dit jaar een heel spannend kamp, want het leven van een 
politieagent staat nooit stil. Dus bereid je voor op een geweldige 
week!

Tot slot hopen wij dat je er net zoveel zin in hebt als wij! We gaan 
er weer een geweldig kamp van maken en hopen natuurlijk op erg 
mooi weer!

Alvast veel plezier met het doorlezen.

Tot zaterdag 15 juli,

Carlijn, Marijn, Max, Silvan, Arno en Anne-Linde

Kan je je herinneren toen we eerder dit jaar een weekendkampje 
hadden en je heel veel vette dingen hebt geleerd om de politie te 
helpen? 

Deze zomer heeft de politie jullie hulp weer nodig, helemaal in 
Apeldoorn. Je gaat veel extra dingen leren om spannende mysteries 
op te lossen tijdens het kamp en misschien zelfs wel om in het 
dagelijks leven mensen te kunnen redden! 
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WAT GAAN WE DOEN?
Het leven van een politie agent staat nooit vast. Gaan we vandaag 
een boef vangen? Of gaan we een gebouw doorzoeken naar sporen? 
Je weet het nooit! Daardoor kunnen we dus ook nog niet melden hoe 
het kamp eruit komt te zien.

Een paar dingen die we sowieso gaan doen zijn zwemmen, naar de 
stad en we gaan een spannend avondspel doen! 

B A G A G E L I J S T
• Slaapzak, Slaapmatje* en Kussen
• Pyjama en knuffelbeest (als je die hebt)
• Minimaal 2 handdoeken
• Washandje en zeep / shampoo
• Tandenborstel en tandpasta
• Eventueel andere verzorgingsspullen 
• Kam of borstel
• Onderbroeken en sokken
• Lange en korte broeken
• T-shirts
• Trui(en)
• Extra paar schoenen (laarzen zijn handig) (denk er aan dat er 
ook dichte schoenen moeten zijn!)
• Regenjas en gewone jas
• Zonnebrandcrème
• Petje en/of zonnebril 
• Volledig Scoutfit (blouse en das)
• Zwemkleding en zwemspullen (evt. duikbril of speelgoed)
• Rugzakje (die je mee kan nemen tijdens het lopen)
• Zaklamp
• Leesboekje en/of spelletje
• Zak voor vuile was
• Zakdoek
• Waterpistool en andere waterspulletjes
• Maximaal 5 euro zakgeld in portemonneetje met naam erop
• Spullen voor de bonte kampvuuravond
• Eventueel fototoestel
• Snoepjes, maar die moeten wel worden ingeleverd. 
• Spulletjes die met het thema te maken hebben
• Cd’s met leuke liedjes (naam er op!)

* GEEN veldbedjes! Ook (grote) luchtbedden zijn niet handig

Wat beslist NIET mee mag:
Radio; mp3-speler; spelletjescomputer; mobiele telefoon; andere 
elektronische apparaten; zakmes, meer dan 5 euro.

De leiding beslist of iets wel of niet mee mocht. Als het ons 
onverstandig lijkt dat de welp het materiaal bij zich houdt nemen 
wij het in en krijgt hij het na het kamp terug. Dit doen we in verband 
met beschadiging!
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De leiDing

ontgroening

kampstanDaarD

kamprecorDs 

Deze leiding is dit kamp aanwezig:

Max Cuppen
Carlijn Kollen
Arno Huibers

Marijn van Dijk
Silvan Ahlers

Anne-Linde Munsterman

Marijn, Silvan en Anne-Linde zijn dit jaar voor het eerst welpenleiding. 
Daarom zullen zij ontgroend gaan worden tijdens het kamp. Bedenk 
maar vast leuke ontgroeningsopdrachten!

Er komt een groot vel te hangen in het gebouw waar iedereen 
records kan opschrijven.
Als je een record wel vestigen dan moet je naar een van de leiding 
komen. Deze zal je record beoordelen. Misschien dat jij wel de 
meeste spekjes in je mond kan krijgen? Of kan je heel lang op je 
handen staan? Laat het maar zien. Let wel op, anderen kunnen je 
record verbreken en dan komt hij op de lijst te staan! 
Daag elkaar lekker uit!

Ook is er op het kamp een kampstandaard. De winnaar krijgt een 
winnaarstafel!

1. Maaltijd Zwijgen
Als politie moet je goed stil kunnen zijn. Om dit te oefenen ben je 
met je nest tijdens een avondmaaltijd stil. 
 
2. Kampvuuract
Politie houdt wel van een lolletje, samen leuke dingen doen en een 
beetje entertainment. Om hier aan mee te doen voer met je nest 
een kampvuuract op tijdens de Bonte Avond.

3. Houd de burgers op de hoogte van het onderzoek
Teken een kaart en schrijf er een bericht op voor iemand van 
scouting(niet je ouders)! Laat weten wat je allemaal hebt gedaan en 

wat je van het kamp vindt!
 
4. Help een ander
Als politieman heb je de taak om anderen te helpen waar het kan. 
Ga samen met degene die jij geholpen hebt naar je nestleiding.
 
5. Betrap iemand op criminele activiteiten en meld dit
Zie je iets wat niet mag, of gebeurt er iets anders? Maak er dan 
melding van!
 
6. Bedenk een activiteit
Bedenk een kort spelletje die we tussendoor kunnen spelen. Het 
moet wel in thema zijn.
 
7. Breek een kamprecord
Er worden op het kamp records gevestigd. Minimaal de helft uit je 
nest moet een record hebben gevestigd!
 
8. Vind de gouden pistool!

‘ik lust het niet’ kaart

De staD

Zoals ieder jaar krijg je één ‘ik lust het niet’ kaart. Deze kaart kun je 
inleveren bij de leiding als je het avondeten ECHT niet lust. Dan zal 
de leiding een andere maaltijd voor je regelen. 
Als je deze hebt ingeleverd krijg je ‘m niet meer terug, je hebt dus 
maar één kans, gebruik ‘m wijs!

Natuurlijk gaan we ook weer de stad in en mag je leuke en lekkere 
dingen kopen. Dit jaar mag je 5 euro meenemen. Dit moet in een 
portemonneetje zitten met je naam er op. Papa of mama geven aan 
het begin van het kamp het portemonneetje aan de leiding en die 
geven het weer aan jou als het nodig is.
Dit jaar spreken we het volgende af: van de 5 euro mag je 1,50 euro 
gebruiken om snoepjes te kopen in de stad. Deze snoepjes hoef je 
dan niet in te leveren voor het winkeltje. Voor de andere 3,50 euro 
koop je wat leuks voor jezelf of voor papa of mama of voor wie je 
ook maar wat wilt kopen. Ook mag je geen energy drinks kopen van 
het geld. 
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corvee

afspraken voor het lopen

bezoekersavonD

Ook dit jaar gaan we weer met iedereen opruimen. De corveetaken 
van dit jaar zijn als volgt:

Tafel dekken
Tafel afruimen

Vegen
Schoonmaken van het wasgedeelte

Dit jaar nemen we geen fietsen mee. We kunnen alles lopend of met 
auto’s regelen. Als we gaan lopen dan houden we ons natuurlijk aan 
wat regels, de belangrijkste zijn:
- We lopen twee-aan-twee
- We gaan niet voor de eerste leiding lopen
- We lopen niet achter de laatste leiding
- We lopen op de stoep
- Bij het oversteken letten we goed op!
- Altijd naar de leiding luisteren

Op zondagavond komen er wat gezellige scouting vrienden langs. 
Samen met hen zullen we er een leuke avond van maken vol 
gezelligheid, warme chocomelk en spelletjes!
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politie
woorDzoeker 
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rebus 
Weet jij deze geheime code te ontcijferen?

Tot ziens bij het 
zomerkamp! 


