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Datum: 09-04-2017 
Betreft: Regio logeren 
 
 
Beste ouders, 
 

In deze brief vindt u de informatie over het regio logeren. 

Dit is een tweejaarlijks terugkerende activiteit 

georganiseerd door de regio Overijsselse Vechtstreek, 

als IJsselgroep zijn de horen wij bij deze regio. Tijdens 

deze activiteit komen alle bevers uit Zwolle en omgeving 

bij elkaar om samen op kamp te gaan voor 1 nachtje. Er 

komen naar verwachting ongeveer zestig tot zeventig 

bevers.  

 

Het logeerweekend zal dit jaar plaats vinden van zaterdag 20 mei tot en met zondag 21 mei 2017 bij 

scoutinggroep Gustaaf Adolf in ’t Harde, vanaf Zwolle is dit 20 tot 25 minuten rijden. Scoutinggroep 

Gustaaf Adolf heeft 2 grote blokhutten met omliggende velden en bos waar gespeeld kan worden. Ook 

is er een kampvuurkuil waar we ’s avonds gezellig rond het kampvuur marshmallows kunnen roosteren. 

Tijdens het logeerweekend slapen wij met alle bevers van de IJsselgroep in een blokhut. Wij, de leiding, 

slapen bij de kinderen, dus mocht er ’s nachts iets gebeuren, dan zijn wij dichtbij.  

 

Zaterdag 20 mei worden de kinderen om 10:30 uur in ’t Harde bij scoutinggroep Gustaaf Adolf verwacht. 

Vanaf 10:15 uur bent u welkom bij de blokhut, kom liever niet eerder. Het adres is: Oostloo 8, 8084PK, 

‘t Harde. Bij aankomst op de kamplocatie mag u gelijk met uw kind de slaapplek klaarmaken en even 

het terrein bekijken. Kort daarna zullen we het kamp openen met een themamoment en is het tijd voor 

de ouders om te vertrekken.  Zondag 21 mei bent u vanaf 14:00 uur welkom voor de afsluiting. 

 

Het thema van het logeerweekend is ‘1001-Nachten’. Bij dit 

thema zullen we kennis maken met het leven in het Midden-

Oosten.  

 

Wat gaan we doen tijdens het logeerweekend? We gaan hutten 

bouwen, knutselen, broodjes bakken boven het kampvuur en er 

is tussendoor veel ruimte om vrij te spelen in het bos. 

De kinderen worden tijdens de spellen verdeeld in groepjes bestaande uit bevers van verschillende 

scoutinggroepen. Er zal altijd een leiding bij het groepje zitten van de eigen scoutinggroep. Alleen tijdens 

de activiteiten zijn er gemengde groepjes, slapen en eten doet elke bevergroep zelfstandig.  
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Graag horen wij uiterlijk maandag 1 mei per mail of uw kind wel of niet gaat. Mocht uw kind niet 

meegaan, wilt u dit dan ook aan ons doorgeven? (Indien u al heeft ingetekend op de lijst, dan is mailen 

niet meer nodig.) De kosten voor het logeerweekend bedragen €7,50 per kind. Het geld kunt u tijdens 

de opkomst inleveren. De uiterlijke inleverdatum voor het kampgeld is zaterdag 13 mei tijdens de 

opkomst. Graag ontvangen wij dit in een envelop met de naam van uw kind er op. 

 

Als er verder nog bijzonderheden zijn die wij moeten weten, zoals medicijn gebruik of ’s avonds nog 

even wakker maken voor toiletbezoek, dan horen wij dat graag van te voren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor noodgevallen zijn wij tijdens het logeerweekend bereikbaar op de volgende telefoonnummers: 06-

50466030 (Laura) en 06-29515419 (Thomas). Deze telefoonnummers zijn puur bedoeld voor dringende 

zaken die niet kunnen wachten tot het einde van het kamp. 

 

Tot slot willen wij meegeven dat het regio logeerweekend een leuke voorbereiding is op het zomerkamp 

voor de kinderen die nog niet eerder mee zijn geweest op kamp of alleen nog maar op ons eigen 

clubhuis hebben geslapen.  

 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat 

graag. Naar ons idee beloofd het een erg leuk weekend te worden en wij hebben er in ieder geval veel 

zin in. Wij hopen dan ook dat alle kinderen gezellig mee gaan! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jelle, Tom, Anke, Laura H., Eline, Yeni, Melissa, Laura W. en Thomas 
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Wat moet uw kind meenemen?  

 

o Slaapmatje of evt. luchtbed (pomp) 

o Slaapzak  

o Kussen 

o Pyjama  

o Knuffel 

o Handdoek + washandje 

o Toilettas  

o Regenkleding 

o Rugzakje 

o Sloffen  

o Voldoende kleding  

o Wandelschoenen of andere goed 

ingelopen schoenen 

o Extra paar schoenen/laarzen 

o Warme trui 

o Ondergoed 

o Sokken 

o Zaklamp 

o Boekje of tijdschrift 

o Klein spelletje of speeltje 

(geen elektrische apparaten) 

o (Plastic)tas voor de vuile was 

o Complete scoutfit aan 

(blouse, das en evt. pet) 

o IJsselgroep T-shirt  

 

 

Tips voor de bagage: 

 

• Het is voor uw kind wel zo prettig als hij/zij alles mee heeft wat op de lijst staat, dus 

controleer dit goed.  

 

• Zorg ervoor dat de kleding en alle andere spullen van uw kind gemerkt zijn. Dit 

voorkomt veel gezoek voor ons als leiding en vergroot de kans aanzienlijk dat uw kind 

de juiste spullen weer mee naar huis neemt.  

 

• Het is handig om de spullen van uw kind in één weekendtas te stoppen. Dit voorkomt 

kwijtraken en is ook voor uw kind overzichtelijker. Slaapzak en matje hoeven hier niet 

bij in te zitten.  

 

• Tot slot: stop de tas niet te vol, uw kind kan namelijk niet zo mooi inpakken als uzelf.  


