
Het zomerkamp is begonnen! 

Na alle vakanties met je ouders, vrije dagen, 

heerlijke zon, dagen in het zwembad te dobbe-

ren. Is het eindelijk zo ver! 

Het kamp waar we heel het jaar door naar uit-

kijken is begonnen! Het zomerkamp. 

In de laatste week voordat jullie weer naar 

school gaan, gaan we eerst nog lekker een 

weekje op kamp. 

Na weken van voorbereidingen, alle spullen in 

gepakt en  nieuwe dingen gekocht. Hopelijk zijn 

we niks vergeten. Maar dan gaat het vandaag 

toch eindelijk gebeuren! 

 

We gaan naar het dorpje Ugchelen toe. Over 

dit dorpje gaan vele geruchten, zo zou het Slot 

van Ugchelen, bewoond worden door een ge-

mene graaf. En zouden er in de bossen van 

Ugchelen kleine elfjes wonen.  

Deze week gaan we allemaal leuke dingen 

doen. Wat we precies gaan doen, is uiteraard 

nog een verrassing voor jullie! 

De leiding is een beetje zenuwachtig, zijn jullie 

dat ook? Maar we hebben er wel zin in, hopelijk 

jullie ook.  

Zijn jullie er klaar voor? 
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Het weer: 

 

Wist je dat? 

 Je zelf ook een stukje kan schrijven voor de 

krant? Schrijf het op en gooi het in de ideeën bus 

of geef het aan de leiding!  

 Chikai deze vakantie 21 jaar is geworden? 

 En Lungri 18 jaar? 

 Dat als jullie lief zijn, er op iets lekkers getrak-

teerd wordt? 

 Dit het eerste zomerkamp is van: Chil, Lowie en 

Akela als leiding? 

 Akela vorig jaar mee was als kookstaf 

 Maar Akela, toen nog Mor heette  

 De leiding er heel veel zin in heeft! Nest van de dag: 

Bruin 

Wat eten we vandaag? 

Lekker ouderwets AVG 



Wat doen we NIET… 

 Slaan en schoppen 

 Schreeuwen, vloeken en schelden 

 Met zaklampen in de ogen van anderen 

schijnen 

 Snoepen zonder toestemming van de  

 leiding 

 Rennen in het clubgebouw 

 Zonder toestemming aan spullen van  

 anderen zitten 

 In het leidingverblijf te komen 

 Zonder toestemming in de te keuken ko-

men 

 Schoenen aan in de slaapzaal 

 

 

 

 

En wat doen we WEL… 

 Aardig zijn tegenover elkaar 

 Telefoons, horloges en zakgeld inleveren 

bij de leiding 

 Stil zijn als het bedtijd is 

 Meedoen met de spellen 

 Gewoon meedoen met het corvee 

 Schoenen aan als je naar buiten gaat 

 Met zaklampen op de grond schijnen 

 Luisteren naar de leiding! 

 Als er iets is: NAAR DE LEIDING  

 KOMEN!!! 

 Heel veel plezier maken 

Moppentappen: 

Kaa en een andere slang kruipen door de woes-

tijn.  

Vraagt Kaa aan de andere slang: “zijn wij giftig?” 

Zegt de ander: “Ja, waarom wil je dat weten?” 

“Omdat ik net op mijn tong heb gebeten!” 
Uitspraak van de dag: 

Yalahi! 

(Laten we gaan jagen) 

Akela: 

Is de wijze alwetende wolf,  

leider van de horde. 

Regels voor op kamp: 

Tijdens de opkomsten hebben we ook regels, maar nu we op kamp zijn, zijn de regels wat an-

ders. 

 



 z+ -b + -mi + -t + mp 

- sp + l +  oplossing:  
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Scouting is een plezierige vrije-tijds-besteding die 

een bijdrage levert aan de vorming van de  

persoonlijkheid 
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Jammer genoeg gaan Lungri en Raksha dit jaar 

niet mee. Ze gaan namelijk 10 dagen zeilen in 

Zeeland. Ook leuk toch?! 

Maar ze hebben beloofd volgend jaar wel mee te 

gaan.  


