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Voorwoord 
Maak je borst maar nat! De zomer en daarmee het zomerkamp 
staat weer voor de deur. Dit jaar hebben wij een belangrijke klus 
te klaren in Loenen. We zullen voor deze klus verblijven op het 
scouting labelterrein in Loenen.  
 
Het zomerkamp begint op zaterdag 9 juli 2022 om 09:30 bij het 
clubhuis de Doolhut III aan de doolhoflaan 1 in Ede. We zullen 
hier om 10:00 op de fiets vertrekken naar het kampterrein. De 
huifkarren met proviand en goederen zullen met ons 
meekomen.  
 
Als onze klus is geklaard in Loenen zullen we op zaterdag 19 juli 
2022 terug keren naar de Doolhut III in Ede. We zullen hier 
tussen 13:30 en 14:30 terug zijn. Je ouders kunnen je hier dan 
ophalen na de sluiting of je fiets vanaf daar zelf naar huis.  
 
Wij hebben er zin in.  
De verkennerleiding. 
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Take Back the Factory 
Het is onrustig op de binnenplaats van de fabriek. Niet alleen in  
deze fabriek is de onrust voelbaar maar de hele stad is in rep en 
roer. Het moet een keertje afgelopen zijn. Langs de kant van de 
weg vind je de protestborden nog van de stakingen van 
afgelopen vrijdag. Jij was erbij maar het heeft niks uitgehaald. 
Het werk is slecht betaald en ongezond. We hebben onze vrouw 
en kinderen in geen weken meer gezien om over de familie nog 
niet te spreken. Het is tijd om het heft weer in eigen handen te 
nemen.  
 
Samen met andere goede werklieden hebben we de wapens 
gepoetst en zijn we klaar om serieus geld te gaan verdienen. De 
afgelopen tijd hebben we meerdere goederen weten te 
verkrijgen uit de fabrieken waar we werken. Nu gaan we geld 
verdienen door de goederen te verkopen aan een 
geïnteresseerde partij. Met het geld dat we hiermee verdienen 
maken we schoon schip. Letterlijk en figuurlijk. Met het geld 
kopen wij de fabrieken die ons slecht behandelen op en maken 
er een betere werkplek van. Het is tijd dat we gehoord worden, 
het is tijd voor actie.  
 
Samen met je patrouille heb je een lange tijd in een fabriek 
gewerkt, iedere patrouille in een ander dorp. Bedenk samen 
welke fabriek dit was en wat daar gemaakt werd. Verwerk het in 
je themaverhaal. Ieder patrouille lid heeft zijn eigen specialisme 
opgedaan in de fabriek. 
 
Valken – Hastings  
Arenden – Windsor 
Sperwers – Brixton 
Uilen - Hammersmith 
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Kledij 
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Kampterrein & Kampement 
Het kampterrein is  het labelterrein de Vrijenberg in 
Loenen.  

Adres: Beekbergerweg 43, Loenen 
U kunt geen post sturen.  

 
Op het kampeerterrein hebben alle patrouille hun eigen plekje. 
Je zorgt er samen met je patrouille voor dat het netjes blijft.  

Puntentelling 
Het hele kamp door kan je als patrouille punten verdienen. Heb 
jij aan het einde van het zomerkamp de meeste punten dan heb 
je het zomerkamp gewonnen en mag zowel de kampvlag als de 
kampprijs worden opgehangen in je patrouillehok. Op het 
puntenbord kan je zien hoeveel punten je hebt verdient. Deze 
word het hele kamp aangevuld. 

Dagplanning 
Geen één dag op een zomerkamp is hetzelfde. Hieronder kan je 
zien hoe een gemiddelde dag er op zomerkamp uit ziet. 

07:00 – Opstaan 
07:30 – Foerageren 
08:30 – Openen (dienstpatrouille) 
09:00 – Start ochtendprogramma 
12:00 – Foerageren 
13:00 – Start middagprogramma 
17:00 – Foerageren en rustmoment 
18:00 – Eten 
19:30 – Avondprogramma 
22:00 – Bedtijd 
22:30 - Stilte 
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Kampregels 
 Niemand verlaat ons kampterrein zonder toestemming van 
de leiding.  

 Hakken en zagen in bomen en struiken en het graven van 
gaten in het veld is niet toegestaan. 

 Het spelen met vuur(werk) is niet toegestaan. 
 Wanneer de rode vlag uithangt, mag de leiding niet 
gestoord worden. 

 Wonden, teken, kneuzingen, botbreuken en andere 
verwondingen meld je direct bij Menno van Holland of 
Menno van Wolfswinkel (ook als de rode vlag hangt). 

 Wees vriendelijk, scheld en vloek niet en help elkaar waar 
dat kan. 

 Pesten wordt niet geaccepteerd. 
 Doe voorzichtig met spullen die niet van jou zijn.  
 Breng geleende materialen gelijk weer terug.  
 We gaan verantwoordelijk om met water en eten.  
 Mobieltjes en horloges heb je niet nodig deze week. Lever 
ze in bij de leiding of nog beter laat ze thuis.  

 Messen mag je op het terrein gebruiken, ga er verstandig 
mee om. 

 Drugs, sigaretten, vapes en energydrank zijn niet welkom. 
 De leiding heeft overigens altijd gelijk.  
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Handig om te weten 
  

Dienstpatrouille: 
Zaterdag  Uilen 
Zondag  Sperwers 
Maandag Valken 
Dinsdag Arenden 
Woensdag Uilen 
Donderdag Sperwers 
Vrijdag Valken 
Zaterdag Arenden 
 

 

Leiding: 
Menno van Holland (06 44 95 19 81)  Peter van de Weterloo 
Bob van den Ham    (06 38 68 22 23)  Tom van den Ham 
Rick Maassen     Menno van Wolfswinkel 
Reinoud Casteleijn     Wouter Zijl  
 
 

 

Fluitsignalen: 
OOO-   (V)erzamelen 
OO-O   (F)ourageren 
-OO  (D)ienstpatrouille 
-O-  (K)ader 
O-O  (P)atrouilleleiders 
O-OO  (L)eiding 
 

 

Uilen 2022: 

[AVG] 

 

Sperwers 2022: 

[AVG] 
 

 

Valken 2022: 

[AVG] 
 

 

Arenden 2022: 

[AVG] 
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Informatie voor ouders 
Beeldmateriaal: tijdens het zomerkamp worden foto’s en video’s 
gemaakt door de leiding. We proberen tijdens kamp soms een 
paar foto’s te plaatsten maar dit is vaak niet mogelijk. Na het 
kamp worden de foto’s zo snel mogelijk online gezet. 

Ouderavond: Dit jaar is het voor ouders mogelijk om een kijkje te 
komen nemen op het kampterrein. Hierover is een mailtje 
verstuurd naar alle ouders. Geen mailtje ontvangen? Stuur dan 
een berichtje naar de teamleider. 

Spoedgevallen: Mocht er thuis iets gebeuren waarvoor het 
belangrijk is dat de leiding wordt ingelicht bel dan naar de 
teamleider. 

Inschrijfformulier: 
Om alle gegevens van uw kind up-to-date te houden willen we 
alle ouders vragen om het inschrijfformulier in te vullen. Deze 
heeft u ontvangen via de mail. 

Coronamaatregelen: Het lijkt erop dat we dit jaar zonder 
maatregelen op kamp kunnen gaan. We houden ons altijd aan de 
maatregelen die op dat moment geleden. Mochten deze regels 
veranderen dan informeren wij u via de mail. 
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Bagagelijst 
 Bord 
 Mok 
 Bestek 
 Veldfles 
 Theedoek 

 Genoeg ondergoed 
 Broek(en) 
 Warme trui 
 Genoeg sokken 
 T-shirts 
 Sportkleding 
 Themakleding 
 Zwembroek 
 Schoenen om mee te 
chillen 

 Schoenen om mee te 
lopen 

 Compleet uniform 
(scoutfit, das en baret) 

 Zomerkampboekje 
 

 

 
 Matje (geen luchtbed) 
 Slaapzak 
 Pyjama 
 Zaklamp/hoofdlamp 
 

 Washandje 
 Handdoek 
 Badhanddoek 
 Zeep 
 Toilettas: (tandpasta, 
tandenborstel, kam en 
deodorant) 
  Ouder dan 14 jaar? vergeet je 

legitimatiebewijs niet mee te 
nemen. 

  
 Eventuele extra items: 

Als iets bij wet verboden is 
dan is dit op kamp ook 
verboden.  
 
Energiedrankjes, vuurwerk, 
horloges, dure apparatuur of 
geluidsdragers laat je thuis.  

 Muggenstift of zalf 
 Zonnebrand 
 Hangmat 
 Zitlap 
 Zakmes 
 Zakboekje 
 Klompen 
 Snoep 
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Logboek 
In je logboek kan je een verslag bijhouden van wat je allemaal 
meemaakt tijdens dit zomerkamp zo kan je later goed na 
vertellen wat er allemaal is gebeurt.  

Zaterdag:………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zondag:…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Maandag:………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Dinsdag:…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Woensdag:……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Donderdag:…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Vrijdag:……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zaterdag:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Notities: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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