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Beste ouders en zeeverkenners,
Nog een kleine maand en dan is het tijd voor Zomerkamp!
Na een jaar hard zwoegen, baggeren, beulen, blokken, hengsten, labeuren, pezen, sappelen, sloven,
tobben, wroeten en zwoegen op school gaan we een week genieten van weer en wind tijdens het
jaarlijkse zomerkamp. Het zomerkamp zal dit jaar plaatsvinden van zaterdag 10 juli t/m zaterdag 17
juli op de Vinkeveense plassen.
Het thema van dit jaar heeft iets te maken met Vuvuzela's, verder verklappen we niks. We weten in
ieder geval wel dat we met dit thema in combinatie met de leuke omgeving een kamp vol
belevenissen zullen meemaken. In het gebied kunnen we lekker (leren) wrikken, roeien en zeilen. En
bij mooi weer gaan we natuurlijk zwemmen.
Tijdens het kamp zullen we allerlei activiteiten ondernemen. Natuurlijk wordt ook de zeilkennis van
de zeeverkenners flink bijgespijkerd en leren de zeeverkenners om met elkaar in een groep om te
gaan. Kortom een weekje om niet te missen.
Om een mooi kamp te organiseren en te zorgen dat uw kinderen een geslaagd weekje beleven,
zullen de kosten dit jaar € 125,- euro bedragen. Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op
rekeningnummer 1570.89.487 (Rabobank) ten name van B. Verweij o.v.v. naam van de zeeverkenner.
Tijdens het kamp zijn wij o.a. te bereiken op de volgende telefoonnummers:
• Bart Verweij
06-13843509
• Wouter Sander
06-27405588
• Iris van Stijgeren
06-34437344
Wij hopen iedereen via deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks
nog vragen/opmerkingen hebben, of mochten er na het lezen nog onduidelijkheden bestaan over het
zomerkamp, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dit kan zowel telefonisch (zie bovenstaand) als
per e-mail (info@pampusgroep.nl). Bijgevoegd het aanmeldstrookje en de paklijst.
Wij hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk zeeverkenners meegaan en we gaan er alles aan doen om
er een fantastische week van te maken.
De Zeeverkenners-leiding
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Aanmeldingsprocedure
Om je aan te melden verzoeken wij je een email te sturen naar Bart Verweij en je gegevens te
controleren in de online ledenadministratie.
Gegevens controleren?
Tijdens een kamp vinden wij het van groot belang dat wij over de juiste gegevens beschikken van alle
deelnemers. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan noodnummers waarop ouders bereikbaar zijn en
gegevens over medicijnengebruik. Op sol.scouting.nl kan iedereen zijn persoonlijke gegevens
controleren. Zorg dus dat je gegevens op deze (beveiligde) site kloppen.
Paklijst
(zorg ervoor dat overal je naam instaat)
• Warme kleding (bijvoorbeeld je Pampusgroep-trui!)
• Zwem en sportkleding
• 2 paar schoenen
• Ondergoed en sokken (beter iets te veel dan te weinig, je sokken zijn zo nat…)
• T-shirts
• Jas
• Toiletartikelen
• Handdoeken + washandjes
• Luchtbed/ slaapmatje
• Slaapzak
• Pyjama
• Je knuffel
• Zaklamp
• Eventuele medicijnen
• Plastic tas voor je vieze kleding
• Anti-muggenspul
Vooral belangrijk zijn!
• Regenpak (broek en jas)
• Zonnebrand en aftersun
• Reddingsvest (Iedere zeeverkenner moet een eigen reddingsvest hebben, deze nemen wij niet
voor je mee)
Niet meenemen!!!
• Gameboys, PSP’s, telefoons, mp3-spelers (onnodige elektronica)
• Energy-drink zoals Red Bull en Bullit
• Je ouders ;-)

