
 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Het zomerkamp komt er weer aan en dit jaar zullen wij met onze scouts verblijven op een mooi kampeerterrein in Neede. De 

scouts worden op dinsdag 16 augustus om 13:00 op het kampterrein verwacht. De bedoeling is dat ze hier gebracht worden 

samen met een fiets en hun bagage. We zullen samen op zondag 21 augustus met de scouts terugfietsen naar onze blokhut en 

dan zullen de scouts rond 16:00 weer van onze eigen blokhut naar huis kunnen vertrekken. 

De kosten voor het kamp bedragen €80,- en dienen uiterlijk maandag 1 augustus bijgeschreven te staan op onderstaand 

rekeningnummer o.v.v voor- en achternaam van de Scout : NL34INGB0007226975 t.n.v. ‘Stichting Scouting Hasseler es Scouts’. 

Eén dag zullen we met de scouts naar de stad gaan waarvoor een bedrag van maximaal €10,-  meegenomen mag worden als 

zakgeld.  

 

Voor dit kamp zal er een kampshirt gemaakt worden. We vragen u bij het opgavestrookje een wit T-shirt (gelabeld met naam) in 

te leveren bij de scoutsleiding. 

 

KAMPBENODIGDHEDEN:  

 

 

 

 

 

We willen u vragen om alle spullen zoveel mogelijk in één tas te verpakken om het kwijtraken van spullen te voorkomen. 

Beslist niet meenemen:  geld(meer dan €10,-), radio, wekker, walkman/mp3, snoep/chips, sigaretten/sigaren, eigen stoeltje. 

Medicijnen: Als uw kind medicijnen gebruikt en u deze tijdens het kamp nodig heeft of nodig kan hebben, wilt u dit dan 

doorgeven aan de leiding. 

Kampadres: Scoutingkampeerterrein ‘De Needse Berg’ in Neede 

 de ingang van het terrein bevind zich aan kruising tussen de bergweg/stokkersweg in Neede 

Contact:     Voor vragen over/tijdens het kamp of als er noodgevallen zijn kunt u altijd contact opnemen met:  

                   Dennis Hiemstra: 06-21968461, scouts@scoutinghasselo.nl 

 
Met vriendelijke groeten,  
 
De Scoutsleiding 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam Scout: ………………………………….   Gaat wel /  niet mee op zomerkamp van 16 t/m 21 augustus 

 

Evt. bijzonderheden (dieet,medicijnen etc.): 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Slaapmatje of luchtbed (geen stretcher) Voldoende warme kleding Slaapzak 

Evt. kussen Badslippers o.i.d. Zakmes (optioneel) 

Washandjes en handdoeken  Extra sokken Pyjama 

Toiletartikelen  Zaklamp Bord/mok/bestek 

Zeep Ondergoed en sokken voor dagelijkse verschoning Theedoek 

Zwemkleding en badhanddoek Papier en pen/potlood Regenkleding 

stevige loopschoenen Compleet Uniform Een goede fiets 
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