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Datum
19/20-06-2021
03-07-2021
10-07-2021

Tijd
Za 10:00 – Zo 15:30
10:00 – 18:00
12:00

Speltak
WS
WS
WE

10-07-2021

12:30

WS

17-07-2021

WS

18-07-2021

Tijden worden nog
bekent gemaakt
Start 9:30

24-07-2021

Za 15:00

WE

25-07-2021

Zo Rond 18:00

WS

GG = Gehele Groep

WE = Welpen

WE

Wat gaan we doen
Weekend op de Kaag
Zeildag de Kaag
Ouder
informatiebijeenkomst
Ouder
informatiebijeenkomst
Start kamp
Start kamp op het
Piusplein
Terugkomst kamp
Piusplein
Terugkomst kamp op de
kaag

WS = Waterscouts

Medische Kaart
De stafleden van de Pius XII organiseren graag een leuk en uitdagend kamp. Veiligheid tijdens kamp
is heel belangrijk maar er kan gebeuren dat er met uw kind een arts bezocht moet worden. Daarom
is het voor de veiligheid essentieel dat de stafleden tijdens kamp beschikken over informatie omtrent
de gezondheid van uw kind. Denk hierbij aan voedsel- en medicijnallergieën, gegevens over de
verzekering, de huisarts en eventueel medicijngebruik. Op de website kunt u naast onze brulmail ook
een medische kaart downloaden. Wij willen u vragen de kaart volledig en leesbaar in te vullen en te
ondertekenen. De kaart moet op papier worden ingeleverd bij een van de stafleden van het
onderdeel van uw zoon of dochter. De medische kaart moet vóór aanvang van het kamp zijn
ingeleverd! De medische kaart zal ook worden gebruikt om indien nodig ouders per ommegaande te
kunnen bereiken. Met de gegevens op de medische kaart wordt vertrouwelijk omgegaan, gegevens
worden nooit aan derden verstrekt (uitgezonderd medisch personeel). Gebruikt uw zoon medicijnen
dan dient u deze bij de start van het kamp in te leveren bij Stuurs (waterscouts) of Akela (welpen)
zodat de staf kan toezien op het juiste gebruik tijdens kamp. Eventuele medische bijzonderheden
kunt u ook met hen bespreken.
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Welpen
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur
akela@scoutingpius12.nl

Beste welpen en ouders,
De Informatie kampbrief
Wij gaan dit jaar weer een spectaculaire kampweek tegemoet! Wij als leiding hebben er weer
ontzettend veel zin in en wij hopen alle kinderen ook! Dit jaar zal het kamp van 18 tot en met 24 juli
zijn. Wij zullen neerstrijken in de prachtige en bosrijke omgeving van Arnhem. Het adres vindt u
onderaan deze brief. Tijdens ons spectaculaire kamp gaan wij allerlei avonturen en spellen beleven.
Dit zal allemaal in een bepaald kampthema zijn, dit thema is op dit moment nog wel strikt geheim.
Dit jaar gaat er een ervaren stafteam mee. De meeste stafleden zijn bekend en draaien wekelijks
mee, uiteraard zullen de kinderen voor kamp nog worden voorgesteld aan de extra kamp-stafleden.
Ons stafteam voor het kamp bestaat uit de volgende personen:
Akela: Gillian Hulshof (hoofdverantwoordelijke)
Dizzy: Tim Sieders
Loui: Menno De Korte
Chef: Maarten Lammers
Oe: Frank Eijgenrook
Raksha: Femke De Korte
Baloe: Dhaylinn Zantingh

Wij hebben een aantal regels die gelden op kamp:
Regel 1:

Regel 2:

Regel 3:

Regel 4:

Wij vinden het niet erg wanneer u uw kind wat snoep/chips/koek mee geeft om
lekker te kunnen knabbelen. Dit is wel alleen voor de eerste dag en avond. Geef niet
teveel mee, we willen geen snoep op de kamers.
Neem geen spullen mee die niet kapot mogen gaan. Het kan natuurlijk makkelijk
gebeuren dat je iets kwijtraakt of er iets kapot gaat gedurende de drukke
avontuurlijke kampweek. Let er ook op dat je kleren meeneemt die vies mogen
worden. De bagagelijst vind je verderop in deze brief.
De nachtrust van de kinderen is erg belangrijk. Daarom zullen de kinderen allemaal
uiterlijk om 21:30 uur in bed liggen. Voor sommigen is dit iets later dan normaal, er
zullen dus tijdens de dagprogramma's extra rustmomenten zijn. Uw kind wordt de
volgende ochtend om 08:30 uur gewekt en zo zijn er genoeg uurtjes om te kunnen
snurken.
Plagen en pesten is verboden!! Wij willen dat elke welp een geweldig en
onvergetelijk leuk kamp heeft.

Voor het overige gelden de normale regels die wij binnen de groep hanteren. Nu wij alle regeltjes
hebben uitgelegd en hopelijk alles duidelijk is, zien wij uit naar een goed kamp met (hopelijk) lekker
weer en leuke spannende spectaculaire gave super coole activiteiten. Hieronder vind je de
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bagagelijst met daarop vermeld wat jouw zoon/dochter allemaal nodig heeft op het kamp:
Bagagelijst Welpen
In een grote tas waarop je naam op staat neem je mee:
□ (bad)handdoeken, minimaal 4
□ 3 theedoeken
□ T-shirts genoeg voor de gehele week
□ Extra paar schoenen en wandelschoenen
□ (genoeg) ondergoed voor de gehele week
□ Korte broeken voor de gehele week
□ Lange broeken voor de gehele week
□ Leesboek/stripboek
□ Luchtbed (geen stretcher of veldbed)
□ Luchtbedpomp
□ Petje
□ Pyjama en knuffel
□ Kaplaarzen
□ Regenkleding
□ Camouflage kleding of kleding om je goed in het bos te verstoppen
□ Slaapzak
□ Sokken
□ Warme trui(en)
□ Washandjes
□ Zak voor vuile was (geen vuilniszak)
□ Zaklantaarn
□ Zwembroeken
□ Zonnebril
□ rugzak
□ waterpistool
In een toilettas:
□ Doucheschuim/shampoo
□ Tandenborstel
□ Tandpasta
□ Zonnebrand
□ Kam/gel
Graag alles goed merken met de naam (of initialen) van uw zoon of dochter! De ervaring leert dat er
soms kleding in de verkeerde tas terecht komt. Zo kunnen we na kamp makkelijk uitzoeken van wie
wat is. Gelieve de bagage ook in een stevige ruime tas te doen.
Dan het adres van de kamplocatie. Uw kind vindt het zeker leuk om post te ontvangen tijdens kamp:
Scouting Aerendheem
Lindestraat 26
6823 JT Arnhem
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Akela is de contactpersoon tijdens het kamp, hij is te bereiken via mail (info@scoutingpiusxii.nl) en
telefoon (06-48.88.48.68).
Gelieve alleen het telefoonnummer gebruiken voor dringende vragen tijdens de kampweek. Vragen
die er voor de kampweek zijn kunnen gemaild worden of voor/na iedere bijeenkomsten gesteld
worden.
Voordat we op kamp gaan willen wij natuurlijk ook nog de ouders uitnodigen voor een
informatiebijeenkomst over kamp. Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 10 juli om 12:00 uur
(direct na de bijeenkomst).
We hopen dat deze informatie eventuele vragen heeft beantwoord. Mochten er toch nog vragen zijn
na deze brief aarzel dan niet om deze te stellen aan de stafleden.
We gaan er een super kamp van maken die we niet snel zullen vergeten!
Met de vriendelijke welpen groeten,
Akela, Dizzy, Louis, Chef, Oe, Raksha, Baloe.

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!

Brulmail
Prins Hendriklaan 30

info@scoutingpius12.nl

2264 SW Leidschendam

070-3203040

Waterscouts
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.00 uur
schipper@scoutingpius12.nl

Beste waterscouts,
Nog een aantal weken en dan is het weer zover, zomerkamp 2021! Wij als staf zijn ondanks
de coronacrisis de afgelopen maanden druk bezig geweest om alle nodige voorbereidingen te
treffen. Nu hoeven jullie alleen nog maar jullie tassen in te pakken en te zorgen voor een goed
humeur.
Om de ouders te informeren over het kamp (o.a. over de noodzakelijke coronamaatregelen) vindt er
op zaterdagmiddag 10 juli om 12:30 uur een ouderbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunt
u al uw vragen met betrekking tot het kamp stellen. Wij hanteren net als vorig jaar de door Scouting
Nederland voorgeschreven coronamaatregelen.
Op vrijdagavond 16 juli worden alle leden om 19:00 uur verwacht met hun bagage die ze mee gaan
nemen op kamp (behalve natuurlijk de handbagage). Traditiegetrouw gaan de waterscouts (en hun
ouders) dan ook de vrachtwagen inladen (met inachtneming van de 1,5 meter afstand). Op de
vrijdagavond en op de zaterdagochtend doen wij ook een gezondheidscontrole.
Het vertrek zal plaatsvinden op zaterdag 17 juli. De waterscouts verwachten wij op zaterdagochtend
om 9:30 uur op de Kaag (Zijldijk 4, Warmond). Het kader en de staf verwachten wij iets eerder (om
9:15 uur). Zorg dat je jouw Piusshirt en groepsdas dan aan hebt. Na een gezamenlijke opening
formeren we een sleep en vertrekken we per boot naar Nieuwkoop.
Op zondag 25 juli vertrekken we weer vanuit Nieuwkoop en willen we graag om 18:00 uur opgehaald
worden op de Kaag. (Zijldijk 4, Warmond). Mocht dit eerder zijn dan zullen wij tijdig telefonisch
contact met u opnemen.
De waterscoutsstaf is tijdens kamp voor dringende zaken telefonisch bereikbaar op 070-320.30.40.
Voor eventuele vragen kunt u ook mailen naar schipper@scoutingpius12.nl. De stafleden die dit jaar
meegaan op kamp zijn:
• Schipper - D. de Korte (hoofdverantwoordelijke)
• 1e Stuurman – B. Freeke
• 2e Stuurman - N. Verkade
• Stuurs – A. Huijbens
• Bottelier – P. van Es
• Opperbootsman – S. Zaaijer
• Werfbaas – T. Laros
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Het kampadres voor het versturen van al de kaarten en brieven naar uw kind:
Scouting Pius XII
t.a.v. (naam kind)
Het Praathuis
Zuideinde 62
2421 AL Nieuwkoop

Bagagelijst
□ Normaal 1-persoons luchtbed of matje (GEEN veldbed of groot luchtbed!)
□ Pyama
□ Slaapzak
□ Luchtbedpomp
□ Handdoeken
□ Badschuim/shampoo
□ Tandenborstel en tandpasta
□ Schoenen, slippers, laarzen
□ Zwemschoenen (deze zijn verplicht!!!!!!)
□ Balpoint
□ Wasknijpers
□ Zaklamp
□ Zonnebril
□ Zwembroek
□ Regenkleding
□ 3 theedoeken
□ Zonnebrandcrème
□ Anti-muggenspray
□ Plastic zak voor vuile was (geen vuilniszak)
□ ondergoed, sokken, (korte) broeken, T-shirts, warme trui etc.
Wat de hoeveelheden betreft moet je natuurlijk zelf even bekijken wat je nodig denkt te hebben
voor de kampweek. Neem vooral niet je nieuwste kleding mee….
Behouden vaart,
De Staf
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