
	  
Beste	  leden	  van	  Scouting	  Fraeylema	  en	  ouders/verzorgers,	  
	  
Van	  zaterdag	  18	  tot	  zaterdag	  25	  augustus	  vindt	  het	  jaarlijkse	  
zomerkamp	  van	  Scouting	  Fraeylema	  plaats.	  Hieronder	  vindt	  u	  kort	  een	  
aantal	  algemene	  maar	  belangrijke	  zaken	  op	  een	  rijtje:	  
	  
Wie	  en	  waar:	  
Alle	  speltakken	  gaan	  op	  zomerkamp.	  Welpen,	  kabouters,	  vendel,	  verkenners,	  rowans	  en	  
sherpa’s	  gaan	  met	  hun	  eigen	  leiding	  de	  hele	  week	  op	  kamp.	  De	  stam	  gaat	  ook	  mee,	  zij	  zullen	  
de	  activiteiten	  van	  de	  speltakken	  ondersteunen.	  Ook	  de	  bevers	  gaan	  een	  nachtje	  op	  kamp,	  
hier	  leest	  u	  verderop	  meer	  over.	  
We	  gaan	  dit	  jaar	  met	  de	  hele	  groep	  naar	  Evenkamp,	  vlak	  bij	  Löningen	  in	  Duitsland.	  We	  
kamperen	  op	  het	  terrein	  van	  boer	  Diekmann,	  een	  nieuw	  terrein	  voor	  onze	  groep.	  
	  
Vervoer:	  
De	  welpen	  en	  kabouters	  gaan	  de	  heenweg	  met	  de	  bus	  naar	  Duitsland,	  maar	  de	  terugweg	  
kunnen	  ze	  door	  hun	  ouders	  opgehaald	  worden	  op	  het	  kampterrein.	  
De	  verkenners	  en	  het	  vendel	  gaan	  vrijdag	  al	  op	  de	  fiets	  naar	  Duitsland.	  Zij	  logeren	  een	  
nachtje	  onderweg	  en	  komen	  dan	  zaterdag	  op	  het	  kampterrein	  aan.	  De	  terugreis	  gaan	  zij	  met	  
auto’s.	  	  
Precieze	  informatie	  over	  het	  vervoer,	  zoals	  vertrektijden,	  krijgt	  u	  via	  de	  leiding.	  
De	  rowans	  en	  sherpa’s	  overleggen	  met	  hun	  begeleiding	  hoe	  zij	  de	  reis	  naar	  Duitsland	  zullen	  
maken.	  
De	  stam	  en	  leiding	  gaan	  op	  eigen	  vervoer	  naar	  Duitsland.	  Uiteraard	  zullen	  de	  
kampeermaterialen	  vervoerd	  worden	  met	  de	  trekkers	  en	  wagens	  van	  Scouting	  Fraeylema.	  
Dit	  wordt	  allemaal	  geregeld	  door	  de	  stam	  en	  leiding.	  
	  
Kampleiders	  en	  noodnummers:	  
Bij	  Scouting	  Fraeylema	  hebben	  we	  de	  gewoonte	  om	  te	  werken	  met	  twee	  kampleiders.	  Zij	  
zullen	  er,	  natuurlijk	  samen	  met	  de	  stam	  en	  de	  leiding,	  voor	  zorgen	  dat	  alles	  goed	  geregeld	  
wordt,	  voor,	  tijdens	  en	  na	  het	  zomerkamp.	  Bij	  problemen	  en	  calamiteiten	  zullen	  zij	  dit	  op	  
zich	  nemen.	  Voor	  noodgevallen	  tijdens	  het	  zomerkamp	  kunnen	  ouders	  contact	  opnemen	  
met	  de	  kampleiders,	  dit	  zijn:	  
	   Jan	  Erik	  Zuur	  (06-‐50231449)	  	  
	   Annelies	  Vermue	  (06-‐46270871)	  
Het	  is	  tijdens	  het	  kamp	  nadrukkelijk	  niet	  de	  bedoeling	  de	  eigen	  leiding	  te	  bellen	  via	  de	  
wellicht	  bekende	  nummers.	  
	  
Programma:	  
De	  speltakken	  stellen	  zelf	  hun	  programma	  samen,	  met	  activiteiten	  als:	  bosspelen,	  hike,	  
thema-‐activiteiten,	  naar	  het	  zwembad,	  grote	  en	  kleine	  spelen	  op	  en	  rond	  het	  kampterrein,	  
etc.	  Daarnaast	  zullen	  er	  ook	  gezamenlijke	  activiteiten	  plaatsvinden,	  zoals:	  een	  
kennismakingsspel,	  themapresentaties	  en	  kampvuur.	  
	  
Ouderbezoekdag:	  
Er	  zal	  dit	  jaar	  ook	  weer	  een	  ouderbezoekdag	  zijn:	  op	  woensdagavond	  22	  augustus	  van	  19.00	  
tot	  21.00	  uur.	  Ouders/	  verzorgers	  en	  andere	  belangstellenden	  kunnen	  dan	  een	  kijkje	  nemen	  
op	  het	  kampterrein,	  om	  een	  indruk	  te	  krijgen	  hoe	  wij	  daar	  kamperen	  en	  om	  even	  bij	  te	  



praten	  met	  uw	  zoon	  of	  dochter.	  De	  stam	  verzorgt	  thee	  en	  koffie	  en	  uw	  zoon	  of	  dochter	  kan	  
u	  het	  kampterrein	  laten	  zien.	  	  
	  
Een	  halve	  week:	  
Voor	  een	  aantal	  kinderen	  is	  een	  hele	  week	  mee	  gaan	  op	  kamp	  te	  lang.	  Deze	  kinderen	  bieden	  
we	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  halve	  week	  mee	  te	  gaan.	  Dit	  is	  wel	  altijd	  het	  tweede	  deel	  van	  de	  
week.	  Deze	  kinderen	  kunnen	  dan	  op	  woensdag	  tijdens	  de	  bezoekdag	  worden	  gebracht.	  
Wanneer	  de	  kinderen	  een	  halve	  week	  mee	  willen	  gaan,	  kunt	  u	  dit	  overleggen	  met	  de	  leiding.	  
	  
Bevers:	  
De	  bevers	  logeren	  één	  nachtje	  op	  het	  kamp,	  van	  dinsdagochtend	  (10.00	  uur	  op	  het	  
kampterrein)	  tot	  woensdagavond.	  Via	  de	  beverleiding	  heeft	  u	  hier	  specifieke	  informatie	  over	  
ontvangen.	  
	  
Wat	  neem	  je	  mee:	  
Om	  te	  eten:	  
 Lunchpakket	  voor	  zaterdag	  

(welpen/kabouters)	  
 Eten	  en	  drinken	  voor	  onderweg	  

(vendel/verkenners)	  
 Bord,	  mok,	  bestek	  (alleen	  

verkenners	  en	  rowans!)	  
 Veldfles	  o.i.d.	  
 Snoep	  (bij	  de	  jongere	  speltakken	  

voor	  de	  snoeppot)	  
 Fruit	  (bij	  de	  jongere	  speltakken	  voor	  

de	  fruitpot)	  
 Eventueel	  een	  paar	  pakjes	  drinken	  
Om	  te	  slapen:	  
 Slaapzak	  
 Matje	  (geen	  luchtbed)	  
 Pyjama	  (eventueel	  reserve)	  
Kleding:	  
 Volledig	  uniform	  (aan	  bij	  vertrek)	  
 Kleren	  voor	  warme	  dagen	  
 Kleren	  voor	  koude	  dagen	  
 Regenkleding	  
 Voldoende	  ondergoed	  en	  sokken	  

(beter	  nog:	  een	  stelletje	  extra)	  
 Zwemkleding	  en	  badhanddoek	  

 Slippers,	  goede	  (wandel)schoenen,	  
evt.	  laarzen	  

Om	  te	  wassen:	  
 Toiletspullen	  
 Wasteiltje	  
 Handdoeken	  
 Washandjes	  
Overig:	  
 ID-‐kaart	  
 Zorgpas	  
 Zakgeld	  (welpen/kabouters	  geen	  

zakgeld;	  vendel/verkenners	  
maximaal	  €	  20,-‐)	  

 Zonnebrandcrème	  	  
 Muggenspul	  
 Themakleding	  
 Theedoek	  
 Boek,	  stripboek,	  puzzelboek	  
 Zaklantaarn	  	  
 Hoofddeksel	  
 Waszak	  voor	  de	  vuile	  was	  
 Kleine	  rugtas	  
 En	  alles	  wat	  je	  zelf	  nog	  denkt	  nodig	  

te	  hebben	  

Denkt	  u	  er	  bij	  het	  inpakken	  van	  de	  tas	  om	  dat	  de	  kinderen	  zelf	  goed	  weten	  welke	  spullen	  
waar	  in	  de	  tas	  zit.	  Het	  is	  het	  handigste	  om	  samen	  met	  uw	  kind	  de	  tas	  in	  te	  pakken.	  We	  
verwachten	  dat	  de	  kinderen	  één	  weekendtas	  (geen	  koffer)	  met	  spullen	  meenemen,	  zorg	  dat	  
de	  spullen	  er	  goed	  in	  passen.	  Denkt	  u	  ook	  om	  dat	  de	  spullen	  goed	  gemerkt	  zijn	  met	  de	  naam	  
van	  het	  kind,	  óók	  het	  uniform.	  	  
	  
Bijzonderheden:	  
Zijn	  er	  nog	  bijzonderheden	  over	  uw	  kind,	  bijvoorbeeld	  ten	  aanzien	  van	  medicijngebruik,	  
allergieën,	  andere	  noodnummers	  tijdens	  het	  kamp,	  e.d.	  zorg	  dan	  dat	  de	  leiding	  hiervan	  op	  
de	  hoogte	  is,	  middels	  het	  gezondheidsformulier	  dat	  u	  via	  de	  leiding	  heeft	  gekregen.	  	  



	  
Kosten:	  
De	  kosten	  van	  het	  zomerkamp	  bedragen:	  
€	  77,50	  voor	  de	  speltakken	  
€	  17,50	  voor	  de	  bevers	  
Het	  kampgeld	  moet	  voor	  12	  juli	  overgemaakt	  worden	  op:	  
	   Banknummer	  35	  94	  15	  709	  
	   t.n.v.	  Stichting	  Scouting	  Fraeylema,	  inzake	  kampkas	  
	   o.v.v.	  naam	  deelnemer	  en	  speltak	  (bijvoorbeeld:	  Eva	  Jansen,	  Vendel)	  
Als	  het	  om	  bepaalde	  redenen	  niet	  lukt	  om	  het	  kampgeld	  over	  te	  maken,	  of	  wanneer	  u	  
vragen	  of	  opmerkingen	  over	  de	  betaling	  heeft,	  dan	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Wilrike	  
Groeneveld	  (penningmeester	  kampkas)	  0598-‐451368	  of	  wilrike_groeneveld@hotmail.com.	  	  
Denkt	  u	  a.u.b.	  om	  de	  uiterste	  betaaldatum,	  anders	  kan	  uitsluiting	  van	  deelname	  volgen.	  Let	  
op!	  Scouting	  Fraeylema	  heeft	  meerdere	  rekeningnummers.	  Het	  kampgeld	  moet	  op	  
bovenstaand	  banknummer	  overgemaakt	  worden,	  en	  niet	  bijvoorbeeld	  op	  het	  banknummer	  
van	  de	  groepskas	  waar	  u	  de	  contributie	  naar	  overmaakt!	  
	  
Overige	  informatie	  en	  vragen:	  
Via	  de	  leiding	  krijgt	  u	  nog	  specifieke	  informatie	  over	  de	  
speltak	  van	  uw	  kind,	  dit	  betreft	  informatie	  over	  o.a.	  het	  
vervoer,	  het	  opgeven,	  het	  zomerkampthema	  van	  de	  
speltak,	  etc.	  Heeft	  u	  nog	  vragen,	  dan	  kunt	  u	  natuurlijk	  altijd	  
contact	  opnemen	  met	  de	  leiding	  van	  uw	  kind(eren).	  
	  
We	  wensen	  alle	  jeugdeden,	  leiding	  en	  stam	  en	  goed	  
zomerkamp	  toe.	  Veel	  plezier!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  	  
	  
Leiding	  en	  bestuur	  van	  Scouting	  Fraeylema	  


