


Onze stafleden zetten zich allemaal 

vrijwillig in om uw kind een leuke, onver-

getelijke kampweek te bezorgen. Dat 

doen zij met meer dan 100% inzet! U 

zult dus begrijpen dat dit veel van hun 

vraagt.  Wij stellen het dan ook zeer op 

prijs als u op de momenten dat het kan 

ons een handje wilt helpen. 

Medicijnen 

Indien uw kind medicijnen ge-

bruikt, ‘s nachts opgenomen moe-

ten worden of anderszins speciale 

aandacht behoeft, neemt u dit 

dan voor het kamp op met de lei-

ding van de speltak van uw kind. 

Lever de medicijnen op de dag 

van vertrek ook in bij de leiding, 

zodat zij kunnen toezien op het 

innemen van de  medicijnen.  

Zorg dat de naam van uw kind en 

de  instructie op de medicijnen 

staat. 

 

Bagage 

Zoals ieder jaar worden onze 

kampspullen en bagage ook dit 

jaar weer met een vrachtwagen 

van de firma Saan naar de kamp-

terreinen gebracht. In verband 

met het inladen van deze vracht-

wagen moet de bagage van tevo-

ren worden ingeleverd. Het is 

overigens handig om handbagage 

(zoals bijvoorbeeld een lunchpak-

ket of regenpak) apart te houden 

en op zaterdagochtend mee te 

nemen. 

 

Voor de Rowans en Sherpa’s geldt 

dat de bagage op de dag van  

vertrek kan worden meegenomen.  

 

Wij stellen het op prijs als u ons 

een handje komt helpen met het 

inladen van de vrachtwagen.  

 

Data zullen nog bekend worden 

gemaakt. 

1.  

ER IS BEPERKTE RUIMTE VOOR 

BAGAGE. DUS KOFFERS/

TASSEN MOGEN MAXIMAAL 

DE AFMETING VAN 60 BIJ 35 

CM HEBBEN. UW KIND MAG 

GEEN TWEEPERSOONSLUCHT-

BED VOOR ZICHZELF ALLEEN 

MEENEMEN. 

2.  

GEEF UW KIND GEEN SPULLEN 

MEE ALS MP3-SPELERS, 

CAMERA’S, MOBIELTJES, 

AANSTEKERS ETC. DE STAF 

ZAL HET INDIEN NODIG IN-

NEMEN. WIJ NEMEN GEEN 

ALGEMENE  INFORMATIE 

NB: 



Vertrek 
Alle speltakken houden 

dit jaar hun zomerkamp 

van zaterdag 5 juli  tot 

en met zaterdag 12  juli.    

Alle kampgangers en uit-

zwaaiers  worden zater-

dag 5  juli om uiterlijk 

8.30 verwacht bij het 

Scoutinggebouw.   

De kinderen uiteraard in 

hun Scouting Diemen – 

polo of trui !     

 

Zorg dat u op tijd 

aanwezig bent. 

 

Parkeren 
Wij verzoeken iedereen 

nadrukkelijk om bij het 

Scoutinggebouw alleen 

op de daartoe bestemde 

plekken te parkeren 

(niet op stoepen, in 

plantsoenen e.d.) om de 

overlast voor de buurt 

zo veel mogelijk te be-

perken. Als het niet 

noodzakelijk is kom dan 

liever niet per auto.  

Wilt u ons naar het 

zomerkamp rijden, 

of weer komen opha-

len, dan kunt u zich 

opgeven bij de lei-

ding (mits u een  

inzittenden- 

verzekering heeft).  

Als u ons wegbrengt 

of komt halen ver-

zoeken wij u drin-

gend geen andere 

mensen (familie,  

kinderen, enz.) mee 

te nemen, omdat elke 

plaats nodig is. Kin-

deren mogen alleen 

op de achterbank, 

tenzij ze twaalf jaar 

of ouder zijn.  

 

Tijdens kampweek 

In de kampkrant en 

in de informatie van 

de speltakken is een 

telefoonnummer op-

genomen waar u in 

geval van nood naar 

toe kunt bellen.  

 

De kinderen vinden 

het vaak erg fijn om 

een kaart van thuis 

te krijgen. Dit helpt 

ze ook heel erg als 

er sprake is van 

heimwee.  

 

 

 

 
 

Als u de 

eerste kaart 

voor zondag-

avond 18.00 

uur op de post doet, dan 

ontvangen wij de kaart op 

dinsdag op het kampadres. 

Laat wat van u horen, een 

kaart van thuis is altijd 

leuk voor de kinderen. 

 

Thuiskomst 

Zaterdag 12 juli, in de 

middag, worden alle spel-

takken weer in Diemen  

terug verwacht. Zodra de 

te verwachten aankomst-

tijd bekend is, zal deze op 

de deur van het Scouting-

gebouw worden opgeplakt. 

U kunt eventueel ook 

 bellen naar het Scouting-

gebouw om te horen wan-

neer u zoon of dochter 

weer thuis zal komen.  

De vrachtwagen arriveert 

meestal kort na de laatste 

speltak. 

 

Als iedereen weer helpt 

met uitladen kunnen we 

allemaal op tijd naar huis 

om bij te komen van het 

zomerkamp.  

 
  

Vervoer naar kamp 

 
De leiding van de eigen 

speltak zorgt ervoor dat 

de kinderen ingedeeld 

worden in de auto’s en 

dat de bestuurders een 

routebeschrijving  

ontvangen.  



Dit jaar gaan de welpen een waar avontuur tegemoet, we gaan met zijn 

allen op campingtrektocht. 

Langs deze tocht gaan we echte spannende scouting avonturen beleven 

op de avonturen camping.  

We zullen ook onze oranje voetballers aanmoedigen in Brazilië op de 

oranje camping. 

We zullen ook nog op doorreis gaan naar een echte Franse camping en 

zullen  we in velp op een sport camping staan, tijdens deze reis spelen 

we echte camping spellen onder andere jeu de boules, bingo en natuur-

lijk badminton en nog veel meer.  We hopen op een mooie week en na-

tuurlijk heel veel gezelligheid.  

 

Groetjes 

Patty,  

Richard en 

hulpstaf 

Lieke en  

Jamie  

 

 

Post 
Adres 
Welpen en 
Kabouters 
volgt nog 



Kabouters love music 
 

De meiden duiken deze week in de muziek stijlen. Ze gaan van de 

Flower power naar Pop en van Reggae naar Punk. 

 
Dus wat kunnen ze allemaal verwachten: 

Zaterdag de 60 jaren – t- shirts en bloemen haarbandjes maken 

Zondag Reggae – Bara eten, cocktails maken, dreads vlechten  

Maandag Nederlands – ren je rot, voetbal, wie ben ik, nl loombandjes 

Dinsdag Rock and Roll –road trip, fiets 66, tattoo maken 

Woensdag Pop muziek – so you think you can sing and dance 

Donderdag Hip Hop & Rap – pimp je petje, beadbox wedstrijd 

Vrijdag punk – bier en pizza eten, punk kleding maken  
 

Maar ook zeker de stoere buiten overnachting een relaxte  

winkel dag zelf koken het aankleedspel een super bbq en 

 elke dag kampvuur en al die leuke bos spellen en nachttocht  

en nog zo veel meer gaan we doen ik denk dat 1 week echt te  

kort is voor ons. 

 

Maar je kan alles bijna live volgen meld je aan via facebook :  

zomerkamp kabouters en volg ons.  
 

Iedereen een fijne week en tot zaterdag groeten vanuit Velp 

Djillian – Charlotte –Chenoa – Feline – Djeniffer  – Yarina – Emma - Isabella 

en Frank 

<Noodnummer kabouters: Claudia 06-13543969>                              



Dit jaar gaan de Verkenners en  

Gidsen naar het hoge Noorden.  

Naar de tijd van de Vikingen, een 

tijd van plunderen, juwelen, woeste 

wilde zeeën en een hoop goden.  

 

Wij zullen neerstrijken op kampeer-

terrein de Waterberg te  

Arnhem waar wij de gidsen en ver-

kenners kennis zullen laten maken 

met de Vikingen hun gewoontes.  

 

                                   Groetjes,  

 

Melanie,  

Fonz,  

Danielle  

en Denise.  

Postadres: 

p/a  

De Cloekplein 72 

6826 KT  

ARNHEM 

 

 

 

 

GIDSEN  EN VERKENNERS   

NAAR  DE VIKINGEN 



De rowans gaan in 2014 naar de oosterburen, 
om precies te zijn gaan wij ons vermaken in 
de deelstaat Noordrijn-Westfalen.  

Het basiskamp wordt neergezet in het skige-
bied en plaats Winterberg. Vanuit hier zullen 
wij de omgeving in trekken. Naast de g 
ebruikelijke dagtocht op zondag om de kuiten 
warm te maken zullen we van dinsdag t/m 
donderdag een driedaagse hike doen met 
volle  bepakking.  

Dit houdt in dat er drie dagen achter elkaar 
ongeveer 23 kilometer per dag door de b 
ergen wordt gelopen, met ongeveer 19 kg 
bagage op de rug.  

De dagen die overblijven zullen we diverse 
activiteiten in de omgeving doen, zoals 
mountainbiken, maar ook genieten van de 
zon en de rust in dit mooie landschap. 

 Wij vertrekken op zaterdagochtend 5 juli en 
zullen een week later terugkomen in de na-
middag op zaterdag 12 juli. 
 
Meer informatie,  
zowel voor als tijdens het kamp: 
Terry Jansen: 06-52325598 
Arjen Kronenberg: 06-51210444 
Roy Staal: 06-18740442 

 Wiedersehen!! 

 

Ook de pivo's gaan dit jaar weer op 
kamp! De plannen om het Franse 
Lyon te verkennen, hebben wij door 
vervoersproblemen ingeruild voor 
een vakantie in het altijd zonnige 
Zeewolde.  
 
Vanaf 4 augustus tot en met 11  
augustus gaan wij Camping  
Erkemederstrand en omgeving  
onveilig maken. Deze jongeren-
camping ligt direct aan het strand 
en op de camping zelf zijn ook  
allemaal activiteiten.  
 
Een zomerkamp zonder  
kampvuurlucht in je haren  
en roet op je kleren is 
 natuurlijk geen echt  
zomerkamp, dus gelukkig  
voor ons kunnen wij ook  
op deze camping genieten van een 
heerlijk kampvuur! 
 
Verder hebben wij nog geen  
concrete plannen, maar één ding is 
zeker: we gaan er een top kamp van  
maken met z'n allen! 

  PIVO ZOMERKAMP  

 IN ZEEWOLDE 



Bevers Logeerweekend 

De Bevers moesten dit logeerweekend een paspoort meenemen want we gingen, en dat 
was echt voor de meeste Bevers een GLOTE VERLASSING, naar China. En dan ben je 
door de douane en dan zie je een Chinese veldheer die zijn mond niet opendoet en zijn 
vingers in de lucht houdt en die volgens de Bevers gewoon in slaap was gevallen. Bleek 
dat hij in een diepe trance was. De Bevers kregen hem daar snel uit en toen begrepen ze 
wel dat het dit weekend de bedoeling was te leven als een echte chinees.  
Kunnen de Bevers dat wel? natuurlijk, geen plobleem!!  
De veldheer leerde ons als eerste hoe je een kopje thee op z’n chinees drinkt en dat is 
best nog wel een heel ritueel.  
Als je eenmaal in China bent dan moet je natuurlijk even naar de Chinese muur.  
De Bevers vinden het dan nodig om hem af te breken maar gelukkig hebben ze hem ook 
weer opgebouwd. Na veel Chinese spelletjes en het maken van een echte Chinese hoed 
(met staart) was het eindelijk zover. Chinees eten. Er was zowaar een overdekt chinees 
restaurant. De gastvrouw heette ons van harte welkom en de ober zag er wel heel netjes 
uit. Dat konden we echter niet zeggen van de kok achter het luik, een zweterige,  
schreeuwende en met het luik slaande Chinese mafkees, maar wat kon hij koken. De Be-
vers lieten het zich smaken. Voldaan gingen de pyjama’s aan en keken we vanuit ons 
bed een spannende film over een Chinese draak. De volgende ochtend werden we ver-
rast door de kennis van Dulcie over Taichi. Laten we maar zeggen ochtendgymnastiek 
voor Chinese logeerweekend gasten Na een goed ontbijt ontdekten we verder wat China   
allemaal te bieden heeft. En dan helaas is het logeerweekend, ons kamp voor dit jaar, 
weer voorbij. We vonden het allemaal te gek.  
 
Voor iedereen een goed kamp.     



MOOIE TOTEMPAAL ZIEN? 

Een tijdje geleden was in 
Museum Volkenkunde in 
Leiden een expositie 
waarin  Totempalen  
centraal stonden. Deze is 
inmiddels voorbij. Maar 
één mooie Totempaal 
heeft het museum nu 
mooi voor de ingang  
gezet en is zo blijvend te 
bewonderen! Het  
museum is vlakbij het 
station in Leiden dus loop 
er eens langs als je in de 
buurt bent! 

Lees bij terug-
komst van het 
kamp het Kamp 
Journaal met  be-
halve een verslag 
van de Zomerkam-
pen ook nog aan-
dacht voor het 
Groepsweekend,  
Survival in het 
Diemerbos, Los-
wal Festival, wij in 
de media  
en veel meer…  
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 Kamp Krant 2014  is een uitgave van Scouting Diemen 

ter gelegenheid van  het Zomer Kamp 2014.  
 
Hoofdredactie en Lay-out:Bastiaan de Goede 
Met tekst/foto bijdragen van: De speltakken 
Contact detotempaal@ scoutingdimen.nl   
 
(C) 2014 SCOUTING DIEMEN 

Het scouting Diemen bord is 
klaar. Netjes in de verf hangt 
het weer aan de gevel.  
Zo kan het weer ‘n tijdje  
tegen! Bedankt o.a. Loes! 

KORT KORT KORT 

SCOUTING BORD IN DE  VERF 

Het nieuwe seizoen 
moet nog beginnen 
maar hierbij alvast data 
voor ’t nieuwe seizoen… 
 
6 September 2014 
Diemer Festijn  
 
8-14 Maart 2015 
Jantje Beton Collecte  

AGENDA   2014-2015 

mailto:detotempaal@scoutingdiemen.nl


Slaapzak/kussen 
Luchtbed + pomp  
     of matje  
 
Toilettas  
   met toiletspullen 
Handdoeken 
Washandjes  
Tandenborstel 
 
Regenkleding 
Nachtkleding 
Zwemkleding 
Goede wandelschoenen 
Schoenen  
   -die nat mogen worden 
Slippers 
Warme trui 
Lange broek 
Korte broek 
T-shirts 
Ondergoed 
Sokken 
 
Eventuele medicijnen 
Knuffel 
Zaklantaarn + 
    batterijen  
Zonnebrandmiddel  
Postzegels  

* ALGEMEENE * 

BAGAGE LIJST 

We adviseren na-

drukkelijk uw kind 

geen kostbare  

zaken mee te ge-

ven! Dus geen  

mp-3 spelers,  

horloges,  

mobiele  

telefoons e.d.  

 

Tevens verzoeken 

wij u geen tweeper-

soons luchtbedden 

mee te geven ge-

zien beperkte 

ruimte in de 

vrachtwagen!  

VERZOEK 


