
 

 
Beste ouders/ verzorgers van…………………………………………..  
 
Betreft zomerkamp 2017:  
De zon is al heet aan het schijnen, de temperaturen stijgen enorm en de kriebels komen eraan voor 
het zomerkamp. Namelijk over 5 weken gaan wij al op zomerkamp! Ieder jaar bezoeken wij allerlei 
leuke plaatsen in het gehele land. Na een paar keer in Zeeland en Noord-Holland te zijn geweest met 
zomerkamp, wijken wij nu uit naar een ander deel van Nederland. Wij gaan naar Brabant naar het 
plaatsje Sint-Michielsgestel, dit ligt onder ‘s-Hertogenbosch. We logeren in het prachtige kamphuis 
van scouting Petrus Donders. Het is een schitterend gebouw met een groot grasveld er om heen, bij 
de bos en dat ook nog eens midden in het dorp. Kortom, na goed zoeken een prachtige locatie 
gevonden voor een top zomerkamp. Dit jaar vindt het zomerkamp in de eerste week van de 
zomervakantie plaats; van 8 juli tot en met 15 juli! Wij zouden het onwijs leuk vinden als alle 
dolfijnen met ons mee gaan op kamp en er gezamenlijk een geweldig week ervan maken.  
De stafbezetting: 
Kevin Esajas     Jessica Fiering 
Hidde Wolters     Erik Michielsen 
Jente Stel     Floor Michielsen/ Dennis van Waterschoot 
 
Kosten:  
De kosten voor het Zomerkamp bedraagt dit jaar € 120, -  
Dit bedrag dient uiterlijk 1 juli overgemaakt te zijn op rekeningnummer 4226022 t.n.v. Stella Maris, 
o.v.v. Zomerkamp Dolfijnen en de naam van uw kind.  
Dit bedrag kan ook door middel van automatische incasso worden afgeschreven. U kunt dit op het 
kampformulier aangeven. 
 
Locatiegegevens:  
Scouting Petrus Donders 
Eikenlaan 3A, 5271 RR Sint-Michielsgestel 
 
Vertrek en aankomst zomerkamp:  
We verzamelen op zaterdag 8 juli om 13.30 op Stella Maris en zullen dan de auto-indeling bekend 
maken, de auto’s inladen en vertrekken richting Sint-Michielsgestel. We zullen dan ongeveer om 
15.00 uur arriveren op locatie.  
Op zaterdag 15 juli vertrekken we om 12.30 uur vanuit Sint-Michielsgestel en zullen we rond 13.00 
uur terug zijn op Stella Maris.  
Ook dit jaar doen wij een beroep op de ouders/ verzorgers om te rijden. Zie het strookje.  
 
Zakgeld:  
De Dolfijnen mogen € 5.- aan zakgeld meenemen. Dit geld kunnen ze gebruiken om bijvoorbeeld een 
ijsje te kopen als we naar een stadje gaan. Wij zullen een kampbank bijhouden, om te voorkomen dat 
het geld kwijtraakt. Het zakgeld in een envelopje met naam overhandigen aan staf voor vertrek.  
 
Diëten/vegetarisch/medicijnen:  
Wilt u ons via het bijgevoegde opgavenformulier inlichten over eventueel medicijngebruik en 
andere bijzonderheden (diëten, vegetarisch, etc.), die van belang voor ons en het kind kan zijn? 
Wij verzoeken u evt. medicijnen altijd in de originele verpakking en met bijsluiter mee te geven.  
 



 

 
Noodgevallen:  
In noodgevallen zijn wij tijdens het kamp te bereiken onder nummer  
Kevin   0641016065 
Jessica  0614886616  
Erik   0653936402  
Bij geen gehoor kunt u een voicemail achterlaten.  
 
Laatste opkomsten van het seizoen 2016/2017  
De zaterdag voor de zomerkamp, 1 juli 2017, is er geen opkomst ivm voorbereidingen. 
De laatste opkomst van dit seizoen vindt dus plaats op zaterdag 24 juni. Graag willen wij dit seizoen 
de opkomsten bijzonder en gezamenlijk afsluiten. Wij hebben een speciaal programma voor 24 juni 
staan. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zullen wij een groot spel opzetten, waarbij de leden al hun 
gezellige vriendjes en vriendinnetjes mee mogen nemen. Om 12.00 uur mag u als ouder/verzorger 
aansluiten bij de opkomst. Wij willen een gezamenlijk spel spelen samen met de kinderen en daarna 
zal er een bbq verzorgd worden op het terrein van Stella Maris. Daar is dan ook gelegenheid om 
vragen te stellen over het nieuwe seizoen, het zomerkamp, t-shirts en/of truien kopen, enzovoort. 
Maar voornamelijk de gezelligheid tussen stafleden, dolfijnen en ouders/verzorgers. Onderaan het 
opgaveformulier voor het zomerkamp staat een strookje om u op te geven voor de bbq. Aan de bbq 
zitten geen kosten verbonden. Het strookje is voor een inschatting hoeveel personen.  
 

Paklijst: Let op paklijst gebaseerd op zomers weer. Bij slecht weer a.u.b. voorspelingen naar 

eigen inzicht aanpassen.  
Matje (geen luchtbed)    Overtrek  
Kussen      Slaapzak  
Bord      Mok  
Bestek      Extra paar schoenen EN waterschoenen  
Slippers, pet, zonnebril    Jas  
Goed regenpak     Zaklamp  
Medicijnen indien nodig    Toiletspullen (zonnebrand)  
Onderbroeken     Sokken  
Lange broek      Warme (Stella) trui  
Pyjama      T-shirt en Stella T-shirt  
Zwemkleding     Handdoek 1 x  
Badhanddoek     Theedoek 1 x (die niet terug hoeft) 
Spelletje      Vuilniszak 1 x (voor vuile kleding)  
Iets te lezen Donald Duck o.i.d.  
 
Niet meenemen: 
Mobiele telefoon, Ipod, PSP, mp3/4 spelers, Ipad, Smartwatch, virtual reality bril… 
 
In de bijlage treft u het opgaveformulier voor het zomerkamp inclusief het strookje voor de BBQ, 
graag zo spoedig mogelijk bij ons inleveren.  
 
Met een zonnige groet, 
 
De Dolfijnenstaf! 
 



 

 
 
Opgaveformulier Zomerkamp Dolfijnen 2017 
 
Mijn zoon/dochter ______________________________ gaat:  
 
O natuurlijk mee op Zomerkamp 2017! Ik maak het kampgeld à € 120, - uiterlijk 1 juli over op Giro 
4226022 t.n.v. Stella Maris o.v.v. Zomerkamp Dolfijnen en de naam van mijn kind.(Geen contante 
betalingen mogelijk, niet betaald = niet mee!)  
 
O natuurlijk mee op Zomerkamp 2017! Ik betaal via automatisch incasso. 
 
O helaas niet mee op Zomerkamp, omdat ……………………………………………….  

 
Allergieën/dieetwensen/overige bijzonderheden: 
 

 

 
In geval van nood, zulks ter beoordeling van een arts, geef ik toestemming mijn zoon/dochter te 
laten opnemen en behandelen in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, indien het niet mogelijk 
bleek tijdig contact op te nemen.  
 
 
Ik / wij, de ouder(s)/verzorgers van ________________________________ 
 
0 kunnen rijden zaterdag 8-07-2017 van Rotterdam naar Sint-Michielsgestel met ____ plekken 
beschikbaar (exclusief bestuurder) 
 
0 kunnen rijden op zaterdag 15-07-2017 van Sint-Michielsgestel naar Rotterdam met ____ plekken 
beschikbaar (exclusief bestuurder) 
 
0 kunnen niet rijden   
 

 
Deelname aan de BBQ voor 24 juni! 
 
Wij, de ouders/ verzorgen van _________________________________ 
 
O komen graag naar de bbq met ____ personen. 
 
O komen helaas niet naar de BBQ. 
 
Allergieën/dieetwensen: ____________________________________________  


