
Wanneer?
Zondag 23 juli tot en met woensdag 26 juli 2017

Waarheen?
Scouting Balmoral in Apeldoorn

Kosten? 
€ 50,00 per kind

16-11-11

Praktische informatie

16-11-11

Overzicht kosten per kind

Uitgaven Bedrag

Huur clubhuis € 17,50

Eten en drinken € 15,00

Uitje Malkenschoten € 8,00 

Insigne € 1,00

Thema materiaal € 3,00

Knutselactiviteiten € 3,00

Onvoorzien/overig € 2,50

Totaal € 50,00

*De begroting is gebaseerd op 18 kinderen en 6-7 volwassenen. 

Twee opkomsten (juni en juli) staan in het teken van 
het zomerkamp thema.

*Kinderen krijgen een thema uitnodiging
*Alvast iets knutselen voor het kampthema
* Uitdelen brief met laatste informatie

Voorbereiding



Themaverhaal

Twee piraten zijn in Apeldoorn aangespoeld nadat 
hun schip in een zware storm is gestrand. Aangezien 
ze nog maar met z’n tweeën over zijn en er veel 
zeerovers op de loer liggen hebben ze hulp nodig. Ze 
hebben daarom de bevers van de IJsselgroep 
uitgenodigd om hun te komen helpen.

Programma

Zondag
Introductie van het thema. Verschillende activiteiten en spelletjes in 
en rondom het clubhuis.

Maandag
Op zoek naar de schat! Speurtocht door de omgeving en we eindigen 
bij een leuke speeltuin met een picknick. 

Dinsdag
Bezoek aan Kinderparadijs Malkenschoten.

Woensdag
Feest en afronding van het themaverhaal.

Dagindeling

7.30 uur    opstaan en aankleden
8.30 uur    ontbijten 
9.00 uur    corvee en vrij spelen

10.15 uur   fruit eten en ranja drinken
10.30 uur   ochtendprogramma
12.00 uur   vrij spelen
12.30 uur   lunchen
13.00 uur   corvee en vrij spelen

14.00 uur   middagprogramma
16.30 uur   rustmoment / vrij spelen
17.30 uur   avondeten
18.15 uur   corvee en vrijspelen
19.00 uur   kampvuur
19.30 uur   naar bed
20.15 uur   voorlezen
20.30 uur slapen

Zondag aan het begin van de middag kunt u uw kind brengen op 
de kamplocatie. Er is dan genoeg tijd om samen de slaapplek 
klaar te maken en even rond te kijken. 

Woensdag aan het eind van de ochtend/begin middag van de 
kunt u uw kind weer komen ophalen en samen de slaapplek 
opruimen.

Kom niet veel te vroeg!

16-11-11

Brengen & halen



Noodtelefoonnummers

Tijdens het kamp zijn wij bereikbaar op twee telefoonnummers 
voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot het einde van 
het kamp.

Veiligheid

-Tijdens gehele kamp staat er een auto gereed om naar een 
huisartsenpost of eerste hulp te rijden indien nodig.

-In de bossen komen teken voor, dus wij zullen hier alert op zijn.

-De kinderen wassen zich ‘s avonds 
en gaan eventueel onder de douche.

-Gezondheidsformulier controleren en 
indien nodig aanvullen. 

Ontbijt & lunch:
Bruinbrood met zowel zoet als hartig beleg. En de keuze uit 
thee, melk of karnemelk

Avondeten:
* zondag: pasta met rode saus
* maandag: piraten feestmaal
* dinsdag: patat met snack

Tussendoor:
* Fruit * Water
* Koek/snoepje * Ranja/ sap

Eten & drinken Tips voor de bagage

- Zet overal de naam van uw kind op of in.

- Probeer alle spullen in één weekendtas te stoppen.

- Pak de tas samen met uw kind in.

- Stop de tas niet te vol.

- Zorg er voor dat uw kind alles 
van de paklijst bij zich heeft.



Wat heeft mijn kind nodig? 

Voordelige slaapzakken en matjes bij:
- Decathlon
- Xenos
- Acties bij Lidl en Aldi
- Perry sport

Mocht u nog een nieuw matje of luchtbed nodig hebben, dan 
raden wij een slaapmatje aan. Over het algemeen gaan ze veel 
langer mee en ze isoleren een stuk beter.

Hulp van ouders... 

Wie heeft er een aanhanger te leen tijdens 
het zomerkamp?

Wie zou het leuk vinden om te helpen bij het 
maken van (simpele) piraten-outfits voor de 

kinderen?  

Praktische informatie – regio logeren
Wanneer?
Van zaterdagochtend 20 mei tot en met zondagmiddag 21 mei.

Tijden? 
Het kamp begint zaterdags om 10.30 uur en is zondag om 14.00 uur 
weer afgelopen.

Waar?
Scoutinggroep Gustaaf Adolf in het ‘t Harde (25 min. rijden)

Kosten?
€ 7,50 per kind

Thema & programma – regio logeren

Thema
Dit jaar is het thema 1001-nacht. 

Programma 
Verschillende activiteiten zoals:
bosspellen, broodjes bakken, knutselen
en samen spelen met bevers van andere 
scoutinggroepen. ‘s Avonds een 
kampvuur met alle bevers.



Overige – regio logeren
Slapen
Alle bevers van de IJsselgroep slapen in een lokaal.

Eten & drinken
Het eten en drinken wordt voor alle groepen verzorgd door de kookploeg van de 
IJsselgroep.  

Minimaal aantal kinderen  
We doen alleen mee wanneer er tenminste 16 kinderen meegaan. (Gezien eerdere 
kampen verwachten wij dat dit geen probleem zal zijn.)

Opgave
Via de mail of op de lijst die zal rondgaan. Brief met alle informatie volgt zo snel 
mogelijk.

Einde

Zijn er nog vragen over het zomerkamp 
en/of het regio-logeren?


