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• Slaapzak, Slaapmatje* en Kussen
• Pyjama en knuffel (als je die mee wil)
• 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
• Zonnebrandcreme
• 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
• Maximaal 5 euro zakgeld in portemonneetje Met naam     
  erop
• Snoepjes, maar die moeten wel worden ingeleverd
• Spulletjes die met het thema te maken hebben

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

Wat beslist NIET mee mag:

Radio;  spelletjescomputer;  mobiele telefoon; andere 
elektronische apparaten;  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 of onnodig 
overlast op het kampterrein!

Bagagelijst

corvee

Bagagelijst

corvee
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Deze leiding gaat mee op zomerkamp:

• anne-linde
• arno
• Carlijn
• marijn
• martin
• max

iedereen weet dat het van levensbelang is dat superhelden 
goed hun werk kunnen doen. een belangrijk onderdeel 
hiervan is natuurlijk een schoon verblijf. om deze reden 
zullen we jullie vragen om wat corvee taakjes te doen.

De corveetaken van dit jaar zijn als volgt:
Tafel dekken
Tafel afruimen
Vegen
Schoonmaken van het wasgedeelte

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 ook niet in te leveren bij de leiding. Van 
de andere 3,50 euro koop je wat leuks voor jezelf, voor je 
ouders of voor wie je ook maar wat wilt kopen. Ook mag je 
geen energy drinks kopen van het geld.

leiding

corvee

Leiding

corvee

stadstad
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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!

kamprecordskamprecords

'ik lust het niet’'ik lust het niet’
Zoals ieder jaar krijg je een ‘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 een kans, gebruik ‘m wijs!

Dit jaar nemen we fietsen mee op kamp! Ook gaan we af en 
toe lopen. Het is belangrijk om veilig aan het verkeer mee 
te kunnen doen, daarom houden wij ons natuurlijk aan wat 
regels. 
- We lopen of fietsen twee-aan-twee;
- We gaan niet voor de eerste leiding lopen of fietsen;
-  We lopen of fietsen niet achter de laatste leiding;
- We lopen op de stoep en fietsen op het fietspad;
- Bij het oversteken letten we goed op!
- Altijd naar de leiding luisteren.

fietsen meefietsen mee
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1. Maaltijd Zwijgen
Als superheld moet je altijd oppassen dat je je geheime 
identiteit niet verraad. Daarom moet je kunnen zwijgen als 
een graf. Laat zien dat je het in ieder geval een maaltijd 
vol kan houden. 

2. Kampvuuract
Een echte superheld maakt ook een show van zijn goede 
daden. Laat zien dat jij er ook een show van kan maken en 
bedenk een act voor de kampvuuravond. 

3. Knutsel een wapen voor een leiding
Sommige helden hebben superkrachten, sommige helden 
maken een geweldig wapen, sommige helden laten een 
groep kinderen een wapen maken. Knutsel een tof wapen 
voor een leiding en vertel hem/haar wat het doet.

4. Red een leiding 
zelfs leiding kan soms in nood verkeren. Dus help een 
leiding als hij erom vraagt.

5. Ontwerp een held 
Er zijn inmiddels een hoop helden bedacht, maar er zijn 
vast nog andere leuke helden te verzinnen. Bedenk een 
held, inclusief een outfit, achtergrondverhaal, krachten 
en een schuilplaats of hulpje.

6. Heb een kamp record op de laatste dag
Superhelden hebben natuurlijk ook een superkracht. Iets 
waar ze beter in zijn dan alle andere. Zorg dat jij je 
superkracht laat zien en dat niemand het evenaart. 

7. Vind het gouden superhelden masker
Een superheld zonder masker is maar een man in een pak. 
Dus vind dat masker voor dat iemand anders hem vindt! 

kampstandaardkampstandaard
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We beginnen dit jaar op maandag 8 juli. De jongens worden 
verwacht op het clubgebouw van scouting hardenberg. 
het adres van het clubgebouw is: Bosweg 1, 7796 HS 
Heemserveen. We verzamelen daar om 14.00 uur.
U kunt dan de persoonlijke bagage van uw zoon inleveren 
en zijn fiets uitladen. Zodra iedereen er is zullen we het 
kamp openen, we nodigen u uit om hierbij te zijn! Dit duurt 
tot 14.30, daarna maken we een groepsfoto en zullen we 
gaan beginnen aan het kamp.

Op zaterdag 13 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 
zaterdag om 10:30 uur welkom bij scouting hardenberg. 
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 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.

Voor dringende gevallen zijn we tijdens het kamp te 
bereiken op de mobiele telefoons van carlijn en max. 
Mocht u ons niet kunnen bereiken? Spreek dan de voicemail 
in en we bellen u terug.
carlijn: 06-39139032

     max: 06-42567638

vertrek

teken

vertrek

tekenophalenophalen

noodnummernoodnummer
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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.

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

Iedere avond worden de 
kinderen een voor een 
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 de locatie van 
en informatie over de 
mogelijke teken beten.

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

medische zaken

portemonnee

teken rijden

medische zaken

portemonnee

teken rijden



8

woordzoekerwoordzoeker


