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Het zomerkamp is nu echt, ja eindelijk, begonnen! 

De leiding is druk bezig geweest om te zorgen dat 

wij het koninkrijk van Katoren mogen betreden, zo 

koste het een hoop tijd en moeite om tijdelijke pas-

poorten te regelen. Maar ze zijn gelukkig binnen en 

we mogen het koninkrijk betreden. Het koninkrijk ligt 

vlakbij het dorpje Bennekom. Wat wij uiteraard ook 

nog zullen bezoeken. Het koninkrijk is een heuvelig 

land met een mooie natuur, wat wij ook zullen gaan 

verkennen! 

 

Wat we allemaal gaan doen is nog niet bekend, 

maar we weten wel dat we Stach gaan helpen om 

Koning te worden! Die zure ministers die er nu zijn, 

daar wordt het koninkrijk niet beter door! 

 

Wie weet welke avonturen er op ons pad komen…1 

ding is duidelijk we gaan er in ieder geval een super 

leuk, gaaf, hip, spannend zomerkamp van maken!! 

Wist je dat? 

 We naar het land Katoren gaan en dus op 

kamp zijn in het buitenland?! 

 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 en Lungri deze vakantie jarig zijn ge-

weest? 

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

teerd wordt? 

 Dit het eerste zomerkamp is van: Raksha en 

Lungri 

 Lungri verantwoordelijk is voor de muziek? 

 De leiding er heel veel zin in heeft! 

Het weer:  

Uitspraak van de 

dag: 

 

“Alles naar de  

bevers!” 

Inwoners van 

dienst: 

Afzetterijgers 

Katoren in Druk 

2e editie 

24 augustus 2013 

Wat eten we van-

daag? 

AVG 

Opdracht van de 

dag: 

 

Einde maken aan 

 het geschreeuw  

van de vogels  

van Decibel 
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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 komen 

 Zonder toestemming in de keuken komen 

 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 

Regels voor op kamp: 

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

ders. 

Zoek de verschillen: 
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Woordzoeker: (er is een woord verstopt, die niet in de lijst staat,  weet jij welke?) 

Bennekom  Decibel   Wiss    Stach   Doof   Zoka 

Vogel   Welpen   Regelmaat   Ijver    Stembanden  Katoren 

Eerlijkheid  Deugd   Orde    Gekrijs   Ernst   Reinheid  

Koning    Gervaas 
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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 

 Benjamin Los 

 Annemieke van Heeren van Dongen 

 Marleen Weidenaar 

Hier had uw advertentie kunnen staan. 
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Mail naar welpen@wdzdordt.nl  
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