
ZOMERKAMP 2017 

INFORMATIE MAIL 

 
 

Het kampeerterrein 
We gaan kamperen in het prachtige Drenthe 
vlakbij het dorpje Dwingeloo. 
Adres: Anserpad 6 7991 SC Dwingeloo 
 

Algemeen 
Op zaterdag 8 juli om 10:30 uur verzamelen we 
op het parkeerterrein achter Bike Center, aan de  
korenmolenlaan. We verdelen de bagage, 
stappen in auto’s van ouders en om 11:00 uur 
vertrekken we! 
 
Zaterdag 16 juli om 11:30 uur verwachten we de 
ouders die ons helpen met de terugreis, op het 
kampterrein. We verwachten om 13:15 uur weer 
terug te zijn in Woerden, bij Bike Center. 
We hopen dat de patrouilleleiders daarna nog 
even willen helpen opruimen op de boerderij. 
 

Aanmelden/bijzonderhedenformulier 
Je kunt je aanmelden via het aanmeldfomulier. 
Geef je bijzonderheden door want we willen naast 
je basisgegevens ook graag weten van eventuele 
allergieën en gebruik van medicijnen. We zijn ook 
nieuwsgierig naar diëten. 
(Misschien heb je dit vorig jaar ook ingevuld. Doe 
dat nu opnieuw want dit is voor ons een goed 
moment om de administratie bij te werken!) 
 
Gelieve de aanmelding en bijzonderheden voor  
1 juli door te geven! 
 
 
 
 
 

Kosten 
De kosten van het kamp bedragen €130,- 
Het kampgeld + eventueel €4,55 aan 
reisverzekering moet voor 1 juli zijn overgemaakt 
op bankrekening NL78RABO0314999361 t.n.v. 
M.W. van Houwelingen 
onder vermelding van Naam verkenner 
+ Zomerkamp 2017. 

 

Reisverzekering 
Er bestaat een mogelijkheid om een 
reisverzekering af te sluiten bij Scouting 
Nederland. Deze verzekering dekt de schade als 
gevolg van verlies/beschadiging van eigendom. 
De kosten van de verzekering bedragen €4,55 
per kind voor de hele week. Je kunt op individuele 
basis meedoen. De kosten worden opgeteld bij 
het kampgeld. 

 

Identiteitsbewijs 
Alle verkenners die ouder zijn dan 14 jaar moeten 
hun legitimatiebewijs meenemen. Graag zou de 
leiding voor vertrek tevens een digitale/kopie 
hiervan in ontvangst nemen. Die kunnen wij dan 
bij onze administratie voegen. 
 

Leiding op kamp/bereikbaarheid 
We zijn gedurende dit kamp mobiel bereikbaar.  
U wordt verzocht dit nummer alleen te gebruiken 
voor dringende zaken. 
Jeffrey Röling     06-44681444 
Marcel Verburg   06-29079088 
Yann de Vos (oudercontact)  06-42578468 
Marieke Houwelingen 
Rowan Zijlstra 
 

Waardevolle spullen, zakgeld, 
mobiel?  
Wij adviseren om geen waardevolle spullen mee 
op kamp te nemen. We gaan er bij verkenners 
van uit dat zij oud genoeg zijn om op hun eigen 
spullen te letten. 
Je mobiele telefoon heb je tijdens het kamp niet 
nodig. Als je je telefoon toch mee neemt dan 
bewaart de leiding deze gedurende het kamp. 
Tijdens dropping/hike hebben de patrouille leiders 
hun telefoon wel bij zich. 
 
De verkenners mogen zakgeld meenemen. Wij 
denken dat €10 genoeg is. 
Voor eten en drinken wordt het hele kamp 
gezorgd. Alleen voor extra versnaperingen (ijsje?)  
of het versturen van een kaartje zullen ze zelf 
moeten zorgen.  

 

z.o.z. 
  



Hike 
Tijdens het kamp gaan we een hike lopen! Deze 
wandeltocht is door de patrouilleleiders en leiding 
uitgezet tijdens het voorbereidingsweekend.  
Een goede rugzak (plusminus 60 liter) is handig 
en wandelschoenen waar op je een flink eind kunt 
lopen zijn ook belangrijk.  
We merken dat verkenners vaak met oude 
sportschoenen op kamp gaan, hiermee kunnen 
ze moeilijk een hike lopen. Ook laarzen of 
sandalen zijn hiervoor niet geschikt! 
  

Fietsen 
Neem een goed werkende fiets mee! Dus 
verlichting, banden, ketting, remmen zijn in orde. 
 
We zijn nog wel op zoek naar een transport 
mogelijkheid voor de fietsen heeft u of kent u 
iemand die ons daarbij kan helpen horen wij het 
graag. 
 

Douchen 
Op het kampterrein zijn toiletten en douches 
aanwezig. 
 

Kampdoop 
De scouts die dit jaar voor 't eerst mee gaan op 
zomerkamp krijgen een kampdoop. Dit is een 
spannende gebeurtenis waarbij je moet 
vertrouwen op de oudere verkenners die je door 
een serie van beproevingen leiden. Leuk! 
Neem je hiervoor een extra setje oude kleren 
mee? 
 

Gala avond? 
Een plechtige avond, neem je mooiste scouting 
kleren mee! 
 

zamiverko.scowo.nl/@zamiverko 
Bent u nieuwsgierig naar wat wij op kamp doen? 
Kijk dan af en toe op onze website en Twitter-
pagina.  
Hier zullen gedurende het kamp foto's en 
verhalen geplaatst worden! 

o zamiverko.scowo.nl 
o twitter.com/zamiverko 

 
Foto's 
De kampfoto’s worden door de leiding gemaakt 
en komen na het kamp op onze website. 

 

T-shirt 
Geef bij het aanmelden je T-shirt maat door zodat 
je een kamp-shirt krijgt dat goed past! 

 

 

 

 

Jumbo “Dagje uit munten” 
Voor een activiteit dit zomerkamp zijn we op zoek 
naar Jumbo “Dagje uit munten”. Lever deze in bij 
een van de leidings. Hoe meer hoe beter :D 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(paklijst op de volgende bladzijde!) 
 

 

https://zamiverko.scowo.nl/
https://twitter.com/ZaMiVerko


Enkele mysterieuze foto’s 

 
 

 

 

 

Paklijst 
o Gala kleding (misschien gaan we aan 

avondje uit! Stropdas/hoge hakken!) 
o Identiteitsbewijs 
o Lunchpakket voor zaterdagmiddag 
o Uniform + das (aan bij vertrek) 
o Matje (geen luchtbed) + slaapzak 
o Een fles/bidon die tijdens het kamp 

opnieuw gevuld kan worden 
o Een kleine rugzak voor een dagje uit 
o Regenkleding 
o Zonnebrand 
o Pyjama  
o Toiletartikelen (tandenborstel, kam, zeep) 
o Medicijnen (graag even doorgeven aan 

leiding) 
o Wandelschoenen 
o Hike rugzak (plusminus 60 liter) 
o Extra paar schoenen 
o Lange broeken 
o Korte broeken 
o Warme truien 
o Luchtige T-shirts 
o Sokken 
o Ondergoed 
o Oude kleding + schoenen 
o Zwemkleding + Opblaasspullen 
o Pet/hoed 
o Zaklamp 
o Zakmes (handig hout snipperen bij 

kampvuur) 
o Handdoeken + washandjes 
o Theedoeken (je moet echt zelf de afwas 

doen!) 
o Bord, mok en bestek (als deze nog niet in 

je patrouillekist zitten natuurlijk) 
o Voorbereiding: Ideeën en spullen voor je 

bonte avond act 
o Spelletjes en/of een leesboek 
o Tas voor de vuile was 
o Muggenspul (deet) 
o Goed humeur 
o En niet te vergeten: iets lekkers voor de  

leiding ;-) 
 
 
 
 

Zet je overal je naam op? 
 


