
 
 
 
 
 
 
Betreft Zomerkamp 2020 

Rotterdam, 19 Juni 2020 
  
Beste ouders/Tuig, 

De kogel is eindelijk door de kerk: we mogen op zomerkamp! Dit jaar gaat dat wat anders dan dat we gewend 
zijn. In deze brief wordt alles uitgelegd, inclusief toelichting. In de bijlage vind u een factsheet met kort de 
regels vanuit ScoutingNL. Hierbij voegen wij wel toe dat dit een samenvatting is van een document van 25 
pagina’s en een richtlijn is. Er is een moment geweest voor kamp organisatoren waar in wij onduidelijkheden 
helder konden krijgen. Ons kamp is hierop gebaseerd en op afgestemd.  

De voorwaarde. 

Om op kamp te kunnen, moeten wij en de jeugdleden aan een aantal voorwaarde voldoen. Zo mogen we geen 
gezondheidsklachten hebben 7 dagen voor het kamp (hooikoorts uitgezonderd).Bij koorts of verkoudheid blijf 
je thuis, en als je deze klachten krijgt tijdens het kamp, moet je helaas naar huis. Ook mag er niet samen 
geslapen worden, tijdens het eten en slapen moet er 1,5 meter afstand gewaarborgd worden, dit kunnen we 
helaas niet onder sport- of spelactiviteit scharen. We vragen daarom dat elk tuigje zijn eigen tent meeneemt 
om in te slapen. 

Locatie + duur.  

Een vereiste om op kamp te gaan, is dat het een “staand” kamp is. Dit betekent dat er geen trektochten zijn 
toegestaan en je verblijft op één locatie gedurende het kamp. Dit jaar gaan we naar Scoutinglandgoed 
Zeewolde en zullen we verblijven in een zogenaamde kamp bubbel met samen met de Junioren, ieder een 
gescheiden kamp, maar dan op hetzelfde stukje gras. Dit zodat we beide gebruik kunnen maken van dezelfde 
faciliteiten op de stelmar en het sanitair. Sanitair wordt geregeld door de organisatie van het scoutinglandgoed 
en wordt volgens protocol schoongehouden. Er zullen ook andere groepen op de locatie zijn die allemaal hun 
eigen kamp bubbel zullen hebben met een protocol volgens scoutingNL.Mocht u meer willen weten over de 
locatie bezoek dan hun website: https://scoutinglandgoed.nl/ . 

Het kamp zal dit jaar ingekort worden, dit omdat de vaardagen eraf zijn gehaald. We mogen niet met kinderen 
slepen naar locatie dus zal de staf dit zelf doen. Het kamp zal dit jaar 10 dagen duren, van zondag 19 juli tot en 
met dinsdag 28 juli. De kinderen zullen door hun ouders naar zeewolde gebracht moeten worden en 
opgehaald. 19 juli worden ze om 11:00 verwacht en op 28 juli kunt u ze weer om 17:00 ophalen. Het adres is: 
Scoutinglandgoed Zeewolde Nulderpad 5, 3896 LV Zeewolde. 

Kosten  

De kosten voor het zomerkamp bedragen €230,-. Op het kampformulier kunt u aangeven of u deze kosten per 
automatische incasso wilt betalen, of zelf over wilt maken. De kosten blijven hetzelfde als een 14 dagen kamp 
omdat we meer kosten moeten maken ivm met het naleven van het protocol en kampeer kosten. Mochten de 
kosten een probleem zijn horen wij dit graag, dan zullen we samen naar een oplossing zoeken zodat het tuigje 
toch mee kan.  

Wat zakgeld betreft hebben we geen limiet, dit omdat we weten dat veel kinderen baantjes hebben en een 
eigen pinpas. Wij adviseren 30 euro, maar ze zullen niet heel veel mogelijkheden hebben deze uit te geven. 

  



 

 

Walibi 

Omdat het tuig dit jaar niet op hike kan en wij geen trektocht met ze kunnen doen, willen we ze graag 
meenemen naar Walibi. Scoutinglandgoed Zeewolde heeft een mooie deal voor haar kampeerders  om Walibi 
te bezoeken voor een goedkopere prijs, graag maken wij hier gebruik van. Vanuit het bestuur hebben wij hier 
akkoord op en ook sluit het covid protocol van Walibi mooi aan op dat van scoutingNL. Mocht u er echt op 
tegen zijn, kunt u dit aan ons laten weten. 

Walibi protocol: https://www.walibi.nl/nl/covid19/maatregelen 

Fietsen 

Het landgoed is erg groot en de omgeving erg mooi. Om ons op het land makkelijk te kunnen verplaatsen raden 
wij de kinderen aan hun fiets mee te nemen. Dat de fiets niet in de auto past snappen wij en daarom hebben 
de tuigjes tot uiterlijk vrijdag 17 juli 21:00 de tijd om hun fiets op de Stelmar te plaatsen zodat deze mee 
kunnen. De fiets plaats je op het voordek en doe je op slot, er zal waarschijnlijk niet iemand aanwezig zijn op de 
Stelmar maar dat maakt niet uit. Vergeet je fietssleutel niet mee te nemen op kamp! 

Bereikbaarheid 

Tijdens het kamp zijn wij telefonisch bereikbaar: Channel op 06 34 09 54 18 en Robbie op 06 14 33 38 09. U 
kunt ook gebruik maken van de ouder chat groep of een mail sturen naar channel@stelmar2.nl . Er zullen 
zoveel mogelijk updates worden geplaatst op de facebook pagina en instagram. @stellamaris010 
https://www.facebook.com/StellaMarisRotterdam.  

Paklijst.  

 
❏ Slaapzak                    2 theedoeken (die niet terug hoeven) 
❏ Matje                        Extra schoenen (evt. waterschoenen, badslippers) 
❏ Kussen                    Goed regenpak 
❏ Toiletspullen (zonnebrand! Antimug)     Bord, mok en bestek! 
❏ Handdoeken (zwem en douche)      Zwemkleding 
❏ Medicijnen, indien nodig           Reservekleding 
❏ Ondergoed                    Zaklamp                     
❏ Evt. boek, spelletjes               Box(je) 
❏ TENT     Powerbank 
❏ Extra paar schoenen   Mondkapjes 
❏ Hangslot voor je tent   Petje tegen de zon 
❏ Eventueel handgel   Fiets (Van tevoren op de stelmar) 

 

 

 

 

 



 

 

Zomerkamp  

NAAM:________________________________________________  

O Ja, mijn zoon/dochter gaat mee op Zomerkamp! 
O Nee, mijn zoon/dochter gaat niet mee op Zomerkamp.  

Betaling Zomerkamp: 
O Ik betaal het kampgeld €230,- per automatische incasso. Het kampgeld wordt rond 11 juli 2020 afgeschreven.  

O Ik maak het kampgeld €230,- zelf vóórv 11  juli 2020 over naar NL16INGB0004226022 t.n.v. Stella Maris o.v.v. 
“Zomerkamp Tuig” + naam jeugdlid.  

Bijzonderheden (medicijnen, allergieën, dieet, vegetarisch, enz.)  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

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.  

Datum: ____________________ Plaats: _______________________ Handtekening ouder/voogd: 
____________________________________  
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