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Stach vraagt om hulp 

Beste Welp, 
 

Ik heb gehoord dat jij zaterdag 24 augustus naar Ben-
nenkom gaat op zomerkamp met de andere welpen 
van de Willem de Zwijgergroep III. In Bennenkom zijn 
er heel veel bossen waarin het Koninkrijk van Katoren 
is gevestigd. 
 

In dit koninkrijk is jaren geleden de wijze en geliefde 
Koning van Katoren overleden. Hij had geen zoons of 
dochters die hem konden opvolgen en dus moest er 
naar een nieuwe koning gezocht worden. Dit was de 
taak van de zes ministers, maar zeventien jaar later is 
er nog altijd geen nieuwe koning gevonden. Het land 
heeft een sterke leider nodig die luistert naar het volk 
en een beetje vrolijkheid in het land brengt. Omdat ik, 
Stach, ben geboren in de nacht dat de koning overleed 
denk ik dat ik een goede kandidaat zou zijn voor het 
koningschap. Ik ben naar de saaie ministers gegaan en 
heb gevraagd hoe ik koning van Katoren kan worden. 
Zij stonden niet te springen om hun macht af te geven. 
Ze hebben me verteld dat ik alleen koning kan worden 
als ik zeven van Katoren’s moeilijkste problemen kan 
oplossen. 
 

Nu zijn die problemen zo moeilijk dat ik wel wat hulp 
kan gebruiken. Ik heb gehoord dat de jullie, de Welpen 
van Willem de Zwijger groep III, mij daar wel mee kun-
nen helpen. Want er wordt gezegd dat Welpen hulp-
vaardig zijn en ook kunnen volhouden. Precies wat ik 
nodig heb! Dus zou je mij willen helpen met mijn op-
drachten tijdens zomerkamp? Ik hoop dat ik op je kan 
rekenen. Tot dan! 
 

Groetjes, 
Stach  

Katoren in Druk 

1e editie 

24 juli 2013 

De 6 ministeries en 

hun ministers: 

 Ernst  

 Minister de Seer 

 Eerlijkheid 

 Minister Regtoe 

 Regelmaat en 

Orde 

 Minister Walsen 

 Deugd 

  Minister Broeder 

 IJver 

 Minister pardoes 

 Reinheid  

 Minister Zuiver 

Het weer: (hopelijk) 

 

Uitspraak van de 

dag: 

“Zoals een bever in 

de Biesbosch 

knaagt,  

knaagt hij niet in 

Bennekom!” 

Inwoners van 

dienst: 

Wissenaren 
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Wist u dat? 

 Het kamp van zaterdag 24 augustus tot en met zaterdag 

31 augustus is 

 We zaterdag 24 augustus verzamelen om 11.30 uur op 

ons clubhuis “Dillenburg”  

 We zaterdag 31 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  

 En ook via Facebook: 

 https://www.facebook.com/wdzdordt 

 Het adres “Selterskampweg 68 6721 AV Bennekom” is 

 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! 

Verweg,  

maar toch heel dichtbij 

 

Iedere keer verbaast het de leiding hoeveel 

voorbereiding er in een kamp zit. 

Het kamp vindt pas plaats over een maand, 

maar we zijn nu al druk bezig met van alles. 

Doen we te veel? Zijn we te neurotisch en wil-

len we alles tot op de minuut geregeld hebben? 

Het lijkt bijna van wel, maar zelf zeggen we 

ook, we schrappen liever dingen in het pro-

gramma dan dat we er bij moeten verzinnen. 

Kortom, de leiding heeft gezonde spanningen 

en zenuwen. 

Er is hier en daar al gemaild met de ouders 

over bepaalde zaken.  

Via deze kampkrant dus alle informatie nog een 

keer. 

Tijdens het kamp zullen we (proberen) iedere 

avond wat op de site te zetten, zodat u kunt le-

zen wat uw zoon/dochter allemaal beleeft. 

Ook zal de ‘Katoren in druk’ u op de hoogte 

houden wat er allemaal in het koninkrijk van 

Katoren gebeurt. Deze zal dan voor de ouders 

speciaal op de website worden gepubliceerd.  

U, als ouder, mag natuurlijk brieven schrijven 

naar de kinderen, de kinderen zullen minimaal 

ook 1 keer terug schrijven. Maar mogen ook op 

eigen gelegenheid een kaartje schrijven. Die de 

leiding dan voor hen op de bus zal doen.  

Het belooft een waar spektakel te worden en 

ons draaiboek staat vol met leuke spelletjes. De 

leiding kan niet wachten. 

Zijn de ouders en kinderen er ook klaar voor? 

Aan alle ouders die gaan rijden, alvast hartelijk 

bedankt! 

 

Door de Minister van Re-

gelmaat en Orde  

is er een tijdelijk paspoort 
van het  

Koninkrijk van Katoren 
gegeven aan de volgende 

personen: 

Dieke van der Ark, Akela, Naomi 

van Beest, Chikai, Chil, Bastiaan 

van Driel, Hielke Edema, Storm 

Friebel, Mauro Kamunen, Lungri, 

Pershant Meyer, Nick Neels, Oe, 

Brian Plaisier, Quinten Plaisier, 

Raksha, Timo Rouw, Ilse van de 

Sandt, Sherekhan, Rafael Wal-

beek 

https://twitter.com/wdzdordt
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Mee te nemen op kamp: 

(Bij broers/zussen het liefst apart inpakken, dit voorkomt 

verwarring/zoek raken ) 

 Matje (liever geen luchtbed en anders met bijpassende 

pomp!) 

 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 

 

 

 Schrijfgerei 

 Dichte schoenen + reserve paar + regen-

laarzen + slippers om te douchen 

 Eventuele medicijnen (inleveren bij leiding 

met eventuele wijze van toedienen en ge-

bruik) 

 Ingevuld medisch formulier (indien nog niet 

ingeleverd) 

 Adressen van thuis voor het versturen van 

kaarten + postzegels 

 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  

 Goed humeur 

 Al het andere wat wij zijn vergeten 

Leidingteam: 

Akela,  

Chikai,  

Chil,  

Lungri, 

Oe, 

Raksha 

Kookstaf: 

Sherekhan 
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Tips & tricks 

 Label de kleren / spullen 

 Geef voldoende kleren mee, het kan vies/nat worden 

 Geef meerdere paar schoenen mee 

 Geef een vuilniszak voor de vieze kleren mee 

 Pak de tas samen met uw zoon of dochter in zodat zij weten wat er mee gaat en waar het 

precies zit (scheelt op kamp met zoeken)  

 Brieven van ouders zijn altijd leuk 

 Bij broers/zussen het liefst apart inpakken, dit voorkomt verwarring/zoek raken  

 Geef vooraf geadresseerde briefpapier mee. Zo is het adres te lezen en hoeven de kin-

deren dit niet meer op te schrijven ( en is het dus goed leesbaar) 

Te koop: 

Een blauw zomer uniform of een rood Stalen Willem t-shirt voor € 5 

Bij interesse mailen naar lungri@wdzdordt.nl. Betalen bij vertrek, bij Lungri 

 

Het fantastische jubileum boek van onze groep, met alle verhalen over de groep en honderden 

foto’s! Kijk op http://jubileum.wdzdordt.nl/ voor meer informatie. 

 

http://jubileum.wdzdordt.nl/?page_id=35
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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 2013 

Wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 Alle ouders 

 De welpenleiding 

 Sherekhan 

 De welpen 

 Koninkrijk van Katoren 

 Scoutinggroep Willem de Zwijger III  

 Voorzitter Willem de Zwijger III :  

 Mark Knippenberg 

Hier had uw advertentie kunnen staan. 

Interesse? 

Mail naar welpen@wdzdordt.nl  

Hoofdredacteur: Akela 

Redacteur: Chikai 

Vormgeving: Chikai 

Promotie: Sherekhan  

Helaas begint Mang tijdens het zomer-

kamp met haar studie. We wensen haar 

dan ook veel succes en plezier.  


