
Hallo allemaal, 
 
Voor je ligt het zomerkampboekje voor de Bamboe’s met heel veel informatie 
over het zomerkamp, zoals de bagagelijst, het kampadres, kampregels, 
informatie voor de ouders, ideeën voor themakleding en natuurlijk de uitnodiging 
die Ridderschool De Rode Helm aan ons gegeven heeft. 
 
Verder zit er achter in dit boekje een gezondheidsformulier. Als wij dit 1 juli 
niet terughebben, kan uw zoon/ dochter niet mee op kamp!! Wij zijn namelijk 
verplicht een aantal gegevens uit dit formulier te overhandigen aan het 
groepsbestuur voor wij op kamp mogen. 
 
Zoals altijd zijn er tijdens het kamp door ieder groepje punten te verdienen. 
Je kunt punten verdienen voor: 

?? Corvee 
?? Logboek 
?? Spelletjes 
?? Tochten 
?? Hulpvaardigheid 
?? Houden aan de kampregels 
?? Eigen spullen opruimen  
?? Enzovoort 

Andere jaren hing er vaak een scorelijst, dit jaar houden we de puntentelling 
echter geheim tot de Bonte Avond. Je best doen is belangrijker dan winnen! 
 
  

 



Kampregels: 
 
De meeste van deze regels gelden ook tijdens normale opkomsten, maar toch 
zetten we het nog even op papier.  
Wie zich niet aan de regels houdt, doet een tijdje niet mee met het programma, 
tot de leiding zegt dat je weer mee mag doen. 
 

1. Pesten is (natuurlijk) verboden. 
2. We zitten in het gebouw van een andere scoutinggroep, doe dus 

voorzichtig en maak niks stuk. 
3. Zorg goed voor de natuur. 
4. Help elkaar als iemand iets niet alleen kan.  
5. Kom niet buiten de grenzen die de leiding op de eerste dag van het kamp 

aangeeft. 
6. Als je ruzie hebt met iemand, kom dan naar de leiding en vecht het niet 

zelf uit. 
7. Eten wat de pot schaft, alleen niet als je iets niet mag hebben. Altijd 

eerst proberen voor je zegt dat je het niet lust. 
8. 3 x fluiten is gelijk bij de leiding komen, 4 x fluiten is brandalarm, 

verzamelen op de afgesproken plek. 
9. Heb respect voor iedereen die mee is op kamp. 
10. Zorg dat je spullen opgeruimd zijn.  
11. Als de leiding ’s avonds zegt dat het stil moet zijn, moet het ook stil zijn, 

anders wordt je apart gelegd. 
 
 
 



Bagagelijst Zomerkamp: 
 

0 Slaapzak     0 Handdoeken 
0 Molton     0 Washandjes 
0 Pyjama    0 Zeep 
0 Knuffel    0 Shampoo 
0 Kussen     0 Tandenborstel 

0 Zonnebrand 
0 Zwemspullen    0 Tandpasta 
0 Regenpak     0 Kam of borstel 
0 Kleine rugzak    0 Muggenspul 
0 Broodtrommel     
0 Goede loopschoenen 
0 Sandalen / sloffen / gympen (voor binnen) 
0 Uniform (onderweg aan) 
0 Themakleding 
0 Lange broek(en) 
0 Korte broek(en) 
0 Warme trui 
0 T-shirts (evt.Indaba-t-shirt) 
0 Ondergoed 
0 Sokken (voor elke dag minimaal 1 paar) 
0 1 stel oude kleding en schoenen (voor als we iets doen waar je heel vies van 

wordt, liefst iets wat daarna weggegooid mag worden) 
 
0 2 theedoeken 
0 Leesboek / stripboek o.i.d. 
0 Spelletje 
0 Plastic zak voor vieze kleding 
0 Zitlap (om op te zitten bij kampvuur e.d.) 
0 Evt. zaklamp 
0 Lupa voor zaterdag 
0 Snoep (hoeft niet perse, anders inleveren bij leiding)  
 
NIET MEENEMEN:      
0 Laarzen 
0 Geld 
0 Kostbare spullen 
 

 
 
 



Informatie voor ouders: 
 
Begin: 
We gaan met de Bamboe’s op de fiets naar kampgebouw ’t Leemhuus in Hattem 
en verzamelen maandag 5 augustus om 11.00 uur bij Indaba.  
Daar zullen we gezamenlijk openen in compleet uniform, de bagage van de 
kinderen in de aanhangwagen laden en om ongeveer 12.00 uur vertrekken. 
 
Einde: 
Het kamp wordt, zoals elk jaar, afgesloten met een Bonte Avond waar u als ouder 
voor bent uitgenodigd. Natuurlijk mogen broers, zussen, broertjes en zusjes ook 
meekomen. 
Daarna kunt u uw zoon of dochter weer mee naar huis nemen. 
Het is dan de bedoeling dat u zelf zorgt voor het vervoer van de fiets en de 
bagage van uw kind. 
De Bonte Avond begint om 19.00 uur en is afgelopen om 21.00 uur en vindt plaats 
bij ons kampgebouw in Hattem.  
 
Medicijnen: 
Voor vertrek inleveren bij Raksha, met een briefje wat voor medicijn het is, 
waarvoor het medicijn nodig is, toedieningstijden, –wijze en dosis, bijwerkingen 
en natuurlijk de naam van het kind. 
 
Routebeschrijving zomerkampgebouw: 
Vanuit Zwolle rijdt u over “de oude IJsselbrug” naar Hattem. Bij de stoplichten 
linksaf. 
Doorrijden tot aan Hattem, hier maakt de weg een bocht. Deze weg 
(Apeldoornseweg)  ongeveer 1500 meter blijven volgen, dan rechtsaf de 
“Burgemeester van Heemstralaan” in. 
Deze blijven volgen tot het eind, daar links de Veldweg op en gelijk de eerste 
rechts de Oranje Nassaulaan in. Na ongeveer 600 meter is dan rechts van u ’t 
Leemhuus (tegenover de Gemeentelijke Stortplaats). 
 
Noodtelefoonnummers: 
038-4443498 (telefoonnummer clubhuis) 
06-53847031 (telefoonnummer Busty) 
Deze telefoonnummers zijn puur bedoeld voor noodgevallen. Het is niet de 
bedoeling dat u uw kind tijdens het kamp belt. 
Als u het leuk vindt, kunt u ons een kaartje geven voor uw kind, wat wij dan 
tijdens het kamp aan uw kind geven. Het is niet mogelijk om op een andere 
manier kaartjes te sturen. 



Thema-kleding: 
 
Wij zijn tijdens de zomerkamp-voorbereiding met de Bamboe’s bezig geweest 
met het maken van zwaarden en schilden. Ook hebben we versieringen gemaakt 
voor in het gebouw. 
 
Wij willen aan u vragen om samen met uw kind thema-kleding te maken. 
Dit hoeft niet erg ingewikkeld te zijn: 
U kunt van een oud laken of een oude kussensloop heel makkelijk thema-kleding 
maken door er een gat in te knippen voor het hoofd en gaten voor de armen.  
Riem erom, kruis erop tekenen (of een rode helm, want dat is de naam van de 
ridderschool) en klaar is de themakleding. 
U mag natuurlijk ook uitgebreidere thema-kleding maken. 
Wij zouden het erg jammer vinden als uw zoon of dochter dan ook geen thema-
kleding mee zou hebben op kamp. 
Hieronder staan plaatjes van wat we bedoelen. 
 
 
 

 



Gezondheidsformulier: 
 
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum:…………..-…………………-…………………….. 
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Huisarts:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tandarts:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zwemdiploma’s: A / B / C *, ……………………………………………………………………………………………… 
 
Verzekering: 0 Ziekenfonds:……………………………………………………………………………………. 
    Polisnummer:……………………………………………………………………………. 
   0 Particulier:……………………………………………………………………………………….. 
    Polisnummer:……………………………………………………………………………. 
 
Medicijngebruik: 0 Nee 
   0 Ja, namelijk……………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………(naam en dosering) 
   Reden:…………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Allergieen:  0 medicijnen, nl…………………………………………………………………………………… 
   0 kleurstoffen 
   0 voedingsstoffen, nl…….………………………………………………………………….. 
   0 pleisters 
   0 insectenbeten, nl…………………………………………………………………………….. 
   0 overige 
 
Wat lust uw kind absoluut niet? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
( 1 ding invullen, dit hoeft hij /zij niet te eten als dit op het menu staat) 
 
 
            z.o.z. 



Noodadres tijdens kamp: 
Ouders /verzorgers / grootouders / familie / vrienden / ……………………………………….* 
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoon thuis:………………………………………………………………………………… 
Telefoon werk:…………………………………………………………………………………. 
Mobiel:……………………………………………………………………………………………….. 
 
In geval van nood, zulks ter beoordeling van een arts, geef ik toestemming om 
mijn kind op te laten nemen in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, indien het 
niet mogelijk blijkt om tijdig contact op te nemen. 
(wij zullen er natuurlijk alles aan doen u te bereiken in geval van nood) 
 
Plaats en datum: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Handtekening ouder / verzorger: 
 
 
 
 
 

* = doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
 
Alle door u ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. 

 
Inleveren voor 1 juli bij Raksha: 
Martine Dijk 
Nieuwe Deventerweg 81 
8014 AD Zwolle 
 

 
 


