
 
 

 
          

    ZuWaKa 2010 
 
www.pampusgroep.nl 

 
Beste Ouders en zeeverkenners, 
 
Over een paar weken is het alweer Pinksteren en dat betekent dat het weer tijd is voor ZuWaKa! Dit 
jaar zal het ZuWaKa worden georganiseerd van 21 mei t’m 24 mei. We zitten net zoals vorig jaar op 
het Wielewaal terrein in Zeewolde (vlakbij Center Parcs de Eemhof). Dit jaar wordt een echt SUPER-
ZuWaKa. Dat betekent dat alle activiteiten tijdens het hele weekend plaatsvinden rondom het thema 
Supermarkten. Zo zal er bijvoorbeeld een echte boodschappenwagentjeswedstrijd plaatsvinden waar 
alle groepen tegen elkaar strijden.  
 
Voor diegene die niet weten wat een ZuWaKa kamp nu precies is: ZuWaKa staat voor ZuidWalKamp 
en is een jaarlijks terugkerend kamp/feest voor alle zeeverkennersgroepen van onze regio. Het 
weekend wordt gevuld met vele activiteiten op en rond het water. Er worden zeilwedstrijden 
gehouden, er is een disco en een groot postenspel. En natuurlijk is er veel lol te beleven. Om alvast 
een beeld te krijgen van het weekend kun je de website www.zuwaka.nl bekijken! 
 
We zullen vrijdagavond 21 mei rond 19.30 uur vertrekken vanaf de Westbatterij. (We zoeken nog 
ouders die ons naar Nijkerk/Zeewolde kunnen brengen op vrijdagavond). Maandag 24 mei zullen we 
rond 16:00 uur weer terug zijn in Muiden. Mocht dit eerder worden dan laten we dat tijdig weten. De 
kosten bedragen € 30,- voor het gehele weekend. Dit bedrag mag overgemaakt worden naar B. 
Verweij, rekeningnummer 1464.61.304 of cash worden betaald tijdens het vertrek. De inschrijving 
ontvangen wij het liefst per email. Vermeld dan ook of u bereid bent om te rijden en hoeveel 
zeeverkenners er mee kunnen rijden.  
 
Paklijst: 
Slaapzak    Uniform & Pampus trui (als je die hebt)    
Luchtbed/matje   Genoeg droge kleding 
Regenkleding    Toiletartikelen 
Zaklamp    Handdoek 
Zonnefactor en after sun?  Droge schoenen 
Warme kleding (sokken!!)   
 
In principe wordt je het hele weekend gewoon door ons verzorgd. Er is wel een kampwinkeltje 
aanwezig waar het een en ander verkocht wordt. Mocht je dus zakgeld mee willen nemen om iets te 
kopen in het kampwinkeltje dan is € 5,- ruim voldoende.  
 
Tijdens het kamp zijn wij te bereiken via: 
 
06-13843509 (Bart Verweij) 
06-27405588 (Wouter Sander) 
 
Mochten er nog vragen zijn en/of onduidelijkheden zijn dan horen wij dat graag.  
 
De staf 

http://www.zuwaka.nl/�

