Beste Welp, ouder / verzorger,
We hebben heel veel zin om weer een weekend op kamp te gaan. We weten nog niet of
het dit kalenderjaar ons nog gaat lukken. Via deze brief laten we jullie in ieder geval
weten wat onze plannen zijn.
Als alles mee zit…
gaan in het weekend van 10 t/m 12 december op kamp.





We verzamelen op vrijdag 10 december om 19.00 uur op de blokhut.
Gedurende het kamp logeren we op de blokhut.
Tijdens het kamp zorgen we voor de installatie.
Op zondag 12 december om 14.00 ronden we het kamp af.

Eten & drinken
Wij verzorgen voor voldoende eten en drinken het hele weekend door. Snoep en drinken
meenemen mag, maar delen met elkaar mag helaas niet.
Kiss & Ride
Gebracht en opgehaald worden, verloopt op dezelfde manier als een groepsavond. Welp,
kun jij er voor zorgen dat familieleden niet stiekem het terrein op glippen? (hoe
nieuwsgierig ze ook zijn). Bij de poort is bij de start en het einde altijd leiding
beschikbaar voor vragen.
Aangezien ouders het terrein niet op mogen, zullen de kinderen op de laatste dag hun
tas inpakken. De leiding helpt hier natuurlijk bij. We adviseren daarom om zo veel
mogelijk spullen van de naam van het kind te voorzien.
Aanmelden
De kosten van het kamp zijn €10,- per kind. We vernemen graag wie er wel en niet
meegaan op kamp. Daarom ontvangen we graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk
woensdag 8 december het bijgevoegde strookje (zie volgende pagina en de eventuele
bijdrage.
Op pagina 3 staat een bagagelijst.

Als het tegen zit…
gaan we in 2021 niet meer op kamp. We laten dit uiterlijk 8 december via de app weten.
We zorgen er voor dat de bijdrage terug komt. De aanschaf van de scoutfit (zie hierna)
gaat wel gewoon door. De installatie verschuiven we naar het eerst volgende kamp. We
hopen in de eerste maanden van 2022 een nieuw weekend te kunnen vinden zodat
alsnog op kamp kunnen.

Aanschaf scoutfit
Bij scouting heeft iedereen een scoutfit / uniform. Deze is niet bij iedereen compleet.
Bestellen kan via de leiding of via de website van scouting. Bestellingen bij Tijs
(Woeps) kunnen uiterlijk 30 november worden doorgegeven! Bekijk daarom de
lijst op pagina 4 of er een onderdeel ontbreekt. Op pagina 5 is de indeling van de scoutfit
te vinden.
Tot slot
Mocht er iets onduidelijk zijn, neem dan gerust even contact met ons op.
welpen-woensdag@derietkampers.nl
Met vriendelijke groeten,
De woensdag-welpen leiding
Wesley (Mandarijn)
Daphne (Marala)
Gijs
Tijs (Woeps) (06-26212851)

Job
Remi (Lowie) (06-39825082)
Roy (Chikai)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn zoon/dochter ……………………………………………………….
gaat wel/niet mee op weekendkamp

Handtekening ouder/verzorger ……………………………
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Beste welp,
Hieronder staat de bagagelijst voor het kamp. Op het kamp moet je zelf voor je spullen
zorgen en er bestaat altijd de kans dat iets zoek raakt, kapot gaat of vies wordt. Daarom
hebben we de volgende tips:
o
o
o

Voorzie alles wat je meeneemt van je naam.
Neem zoveel mogelijk oude kleren en spullen mee. Het is dan niet erg als er iets
mee gebeurt.
Pak je tas samen met je ouders in, zodat je weet waar alles zit.

Je mag geen elektrische apparaten mee nemen zoals een mobieltje, spelcomputer of
horloge.
De volgende zaken moeten je ouders bij de leiding inleveren:
o

medicijnen met instructie (indien relevant).

Veel plezier met inpakken!
Je leiding

Bagagelijst
o
o

Medicijnen
Bidon of drinkfles!

o

luchtbed of slaapmatje (geen
veldbedje of airo-bed)
luchtpomp (indien nodig)
slaapzak
kussen
knuffel
pyjama
slippers/ sloffen
toiletspullen
o toilettas
o tandenborstel
o tandpasta
o zeep
o borstel/kam
washandjes
handdoeken
lange broeken
sokken
onderbroeken
hemden

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

truien
T-shirts
scouting uniform
o das
o dasring (naai deze aan je
das)
o blouse
jas
regenjas
laarzen
schoenen
theedoek
spelletje en of leesboek
zaklamp (met nieuwe batterijen)
rugzakje
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Bestellijst scoutfit / uniform
Hieronder staat een overzicht van de scoutfit/uniform onderdelen die binnen Scouting De
Rietkampers verplicht zijn. Het aanschaffen kan op verschillende manieren:
1) Neem een 2e hands blouse over van iemand anders (meestal de goedkoopste
optie).
2) Bestel het zelf via de scoutshop.nl (er komen dan wel verzendkosten bij).
3) Bestel het via de leiding.
Een nieuwe pet en nieuw groepsnaambandje kunnen alleen bij de leiding worden besteld.
Tijdens activiteiten gebeurt het geregeld dat een dasring kwijt raakt. We adviseren
daarom om deze aan de das vast te naaien.
nr
1

Onderdeel
Scoutfit blouse groen

2

De Rietkampers pet

3

Groepsnaambandje

4
5
6
7

Installatieteken
Speltakteken
Das (01218 MacLean)
Gevlochten dasring

Opmerking
Maten:
128,
134, 140,
146, 152,
158, 164,
170, 176
(Alleen via de leiding
verkrijgbaar)
(Alleen via de leiding
verkrijgbaar)
(welpen)

Prijs
€31,95

€ 6,00
Gratis
€ 2,€ 2,€ 7,60
€ 2,50

Bestellen via de leiding
Dit jaar wordt de bestelling door Tijs (Woeps) gedaan. Een bestelling kan worden
doorgegeven door middel van een overschrijving. Deze overschrijving moet uiterlijk
dinsdag 30 november op de onderstaande rekening binnen zijn.
NL51 ABNA 0601 4923 74 op naam van T. Kusters
Geef in de omschrijving de naam van het kind op en wat er besteld moet worden. Dit kan
met behulp van de nummers. Vergeet bij een blouse niet om de maat op te geven.
Bijvoorbeeld: Woeps de Leiding, 1 maat128, 3, 4, 5 en 7
Mochten er nog vragen zijn over het uniform, bel of sms dan even met Tijs: 0626212851.
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Wat moet waar op het uniform?
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