
Het kamp komt dichtbij 

 

U wordt bijna platgegooid qua e-mails van ons, 

zelf worden we er ook bijna tureluurs van. 

En het spijt ons zeer, maar ook wij als leiding 

zijn altijd zenuwachtig als wij op kamp gaan.  

Al weken zijn wij bezig met de voorbereiding en 

het kamp  komt nu wel erg dicht bij. Het draai-

boek wordt steeds dikker en dikker, het welpen-

hok wordt langzaam aan gevuld met spullen die 

mee moeten. Met alle spullen, bouwt ook de 

(gezonde) stress zich op bij de leiding. 

Gaan de kinderen wel mee? Weten de ouders 

alle informatie? Is het een leuk programma? 

 

Vanaf volgende week zullen wij (proberen) ie-

dere avond wat op de site te zetten, zodat u 

kunt lezen wat uw zoon/dochter allemaal be-

leeft. 

Ook zullen wij proberen, om iedere dag een 

krantje te maken voor de kinderen en deze ‘s 

avonds op de site te publiceren. 

Het belooft een waar spektakel te worden en 

ons draaiboek staat vol met leuke spelletjes. De 

leiding kan niet wachten. 

En de welpen zelf vragen wij ons af? 
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Het weer: (hopelijk)  Wist u dat? 

 Kamp is van zaterdag 11 augustus tot en met 

zaterdag 18 augustus 

 We zaterdag 11 augustus verzamelen om 11.30 

uur op ons clubhuis “Dillenburg”  

 We zaterdag 18 augustus tussen 13.30 en 14.00 

uur weer terug te zijn op ons clubhuis. 

 Wij te volgen zijn via twitter: 

https://twitter.com/wdzdordt  

 Het adres is Hulkenstein 45, 7339AW,  

Ugchelen (Apeldoorn)  

 Voor noodgevallen u kunt bellen naar: 06 18 73 

40 41 (Akela) of 06 38 20 92 63 (Chikai) 

 De leiding er erg veel zin in heeft! 

Nest van de dag: 

De Leiding 

https://twitter.com/wdzdordt


Mee te nemen op kamp: 

 

 Matje 

 Slaapzak + kussen 

 Pyjama 

 Knuffel 

 Bord, mok en bestek 

 Theedoeken (oude) 

 Jas 

 Goed regenpak (jas + broek) 

 Uniform + das (aan bij vertrek) 

 Toiletartikelen 

 Handdoeken/baddoek 

 Zwemspullen 

 Zonnebrand/lipbalsum 

 Zonnebril/pet 

 Voldoende kleding voor 7 dagen (zowel 

warm als koud) 

 Extra set kleding 

 Warme truien 

 

 

 Dichte schoenen + reserve paar + regen-

laarzen + slippers om te douchen 

 Eventuele medicijnen (inleveren bij leiding 

met eventuele wijze van toedienen en ge-

bruik) 

 Schrijfgerei 

 Adressen van thuis voor het versturen van 

kaarten 

 Eventueel leesboek 

 Zakgeld (max. € 5 ) in een gesloten envelop 

met naam erop, in te leveren bij de leiding 

 Zaklamp 

 Snoep (wordt ingenomen door de leiding en 

over alle kinderen verdeeld) 

 Leesboek  

 Leuke cd’s  

 Eventueel verkleedkleren ( hippies, cow-

boy’s, indianen, middeleeuwen, disco, ro-

meinen, prehistorie, etc.)  

 Goed humeur 

 Al het andere wat wij zijn vergeten 

 

Leidingteam: 

Akela,  

Chikai,  

Chil,  

Lowie, 

Oe 

Kookstaf: 

Sherekhan, 

Wontolla 



Tips & tricks 

 Label de kleren / spullen 

 Geef voldoende kleren mee, het kan vies/nat worden 

 Meerdere paar schoenen 

 Vuilniszak voor de vieze kleren 

 Help met inpakken 

Te koop: 

Een blauw zomer uniform voor € 5.  

Dit is een blauw T-shirt met het Willem de Zwijger logo. 

De maten 152/164/S/M zijn nog te verkrijgen. 

Ze zijn beperkt, dus wie het eerst komt wie het eerst maalt. 

Bij interesse mailen naar chikai@wdzdordt.nl. 

Betalen bij vertrek, bij Chikai / Sherekhan 



 
Willem de Zwijgergroep III 
Scouting is een plezierige vrije-tijds-besteding die 

een bijdrage levert aan de vorming van de  

persoonlijkheid 

 

 

 

 

Telefoon (078) 6 13 11 86 

 

E-mail info@wdzdordt.nl 

 

Website www.wdzdordt.nl 

 

Willem de Zwijgergroep III 

 

Wantijpark 10 

3312 AV  Dordrecht 

Postbus 285 

3300 AG  Dordrecht 

 

ABN Amro te Dordrecht 

50.80.35.937 

 

Postbank 

1471232 

 

Zomerkamp welpen 2012 

Wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 Alle ouders 

 De welpenleiding 

 Sherekhan 

 Wontolla 

 Scoutinggroep Willem de Zwijger III  

 De welpen 

Hier had uw advertentie kunnen staan. 

Interesse? 

Mail naar welpen@wdzdordt.nl  

Hoofdredacteur: Akela 

Redacteur: Chikai 

Vormgeving: Chikai 

Promotie: Sherekhan, Wontolla 

 

Helaas hebben Lungri en Raksha besloten niet 

mee te gaan met het zomerkamp. 

Ze gaan nu met de Wilde Vaart mee, we vinden 

dit erg jammer, maar wensen hun een goed zo-

merkamp toe en hopen dat ze volgend jaar dan 

mee gaan op het welpen zomerkamp! 


