
Zomerkamp 2013

“Luctor’s Resto”



Luctor et Emergo - Scouting Nederland
B.E. Scoutinggroep, regio Klein Gelderland
voor lichamelijk  en verstandelijk gehandicapte jongeren

Clubhuis: Diependalseweg 7, Arnhem
Telefoon: 026 - 351 66 40 / 06 - 51 95 41 16
E-mail: contact@scoutingluctor.nl

Zomerkamp “Zeewolde” 2013

Beste Scouts en Explorers, pivo's, ouders, verzorg(st)ers, groeps-
(bege)leiding, belanghebbenden en vrienden van de Luctor,

Middels dit ‘kampjournaal’ wil de kampleiding jullie informeren over het 
aankomende zomerkamp. We hebben geprobeerd alle benodigde 
informatie in dit boekje te verwerken. 
Bij de aanmelding van het zomerkamp heeft u ook het medische 
formulier ontvangen. Deze is erg belangrijk. Merendeel hebben we 
inmiddels ook al ingevuld en ondertekend ontvangen, bedankt. Mocht u 
dit nog niet gedaan hebben dan ontvangen wij deze graag zo spoedig 
mogelijk.

Wanneer u na het lezen van dit boekje nog vragen heeft, neemt u dan 
gerust contact met ons op! Waarschijnlijk vinden we op alle vragen een 
antwoord!
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Voorwoord namens het kampteam…

Hallo Scout(s) en Explorer(s), ouders, verzorg(st)ers, mentor/mentrix en 
groepsleiding,

Nog even en dan is het zover. We gaan weer op zomerkamp met alle 
Scouts en Explorers. 
In het voorjaar zijn we op het kampterrein geweest en we weten zeker 
dat we daar een gezellig feestje kunnen gaan bouwen met z'n allen. 
Het is wel iets anders dan we gewend zijn. We zitten niet in het bos 
maar aan het water. Vlakbij is er wel een bos en daar zullen we ook 
zeker naar toe gaan.

Belangrijk om mee te beginnen is om te weten welke dagen jullie 
komen, en wanneer jullie weer opgehaald worden in Zeewolde (zeker 
voor het boeken van de taxi's).

Brengen: Zondag (middag!) 30 juni om 14.00 uur
Ophalen: Donderdag (avond) 4 juli om 19.30 uur

Het vervoer heen en terug dient zoals altijd zelf verzorgd te worden. 
Maar als dat geregeld is, dan zorgen wij voor een leuk kamp met weer 
allerlei activiteiten en spelletjes. 

Dit jaar hebben we als kampthema “Luctor’s Resto.” Een broodje met 
kaas of worst kan iedereen wel maken. Maar wat heb je nou eigenlijk 
nodig in die lekkere pasta bolognese of wat koken de Zweden nou zo 
graag? Kortom.. lekker eten is belangrijk en daar gaan we genoeg mee 
doen op kamp!
We gaan kennis maken met verschillende soorten restaurants, 
eetstijlen en natuurlijk hoe je alles netjes moet houden. Ojee....als de 
smaakpolitie nou maar niet komt....Maar....het gaat vast een dolfijn 
kamp worden!!!!!

En dan hebben we alleen het weer nog. De vooruitzichten zijn redelijk 
tot goed. Dus bekijk de bagagelijst goed, en neem zowel spullen mee 
voor mooi weer (petje, zonnebrandcreme, enz.) maar ook voor wat 
minder weer (waterdichte schoenen, winddichte regenjas, enz.).

Het aftellen kan beginnen. We zien jullie binnenkort op kamp!



“Luctor’s Resto”

3..2..1….. Start!

Wassen.. Snijden.. Hakken.. Proeven.. 
Braden.. Stomen.. Bakken..

Nog 2 minuten!

Omdraaien, prikken, nog een keer proeven.

Nog een halve minuut!

Nu nog even snel het bord netjes maken 
en dan op naar de jury!

En spullen neer! 
De tijd is om. 

De jury komt jullie lekkere maaltijd proeven. 
Wat zouden ze er van vinden?

Koken, bakken, braden, snijden en proeven. Dat staat er allemaal op 
het programma dit jaar. We gaan namelijk van alles doen met koken en 
eten. Spannende proefspelletjes of juist een estafette voor lekkere 
pannenkoeken?

Jullie gaan het beleven dit zomerkamp in Zeewolde!



ZOMERKAMP
BAGAGELIJST
Om te slapen:
 Voor onze rolstoelgebruikers zijn er de bekende groepsstretchers 
            beschikbaar.
 Luchtbed/matje en een slaapzak met eventueel een kussen
 Pyjama  (voor sommige van ons een extra………..en……...).

Om je te wassen en te verzorgen;
 zeep (in zo’n mooi knijpflesje) en washandjes
 tandenborstel (niet elektrisch), tandpasta, enz. 
 scheerapparaat, liefst in doos of toilettasje,
 stel handdoeken, ook een grote voor na de waterpret, 
 stel zakdoeken (of extra papieren zakdoekjes),
 deodorant, gel, shampoo, enz.
 zonnebrandcrème,
 anti-muggen spul, want we zitten bij veel water,
 een zak om vuile was in te doen (met je naam erop),
 indien van toepassing;

verschoon/verzorgings spulletjes, maandverband, urinaal 

**  De MEDICIJNEN dienen bij de kampstaf te worden ingeleverd!!! **

Om je te kleden;     
 je Scouting uniform, Luctor groepsdas en je Luctor’s T-shirt,
 voldoende (extra) ondergoed en sokken,
 enkele kamp T-shirts (niet de mooiste!),
 enkele korte en lange kampbroeken (ook al niet de mooiste),
 een trui en een winddichte jas
 regenkleding (jack/ broek/ laarzen),
 dichte schoenen! (waterdicht/goede wandelschoenen)
 zwemkleding voor waterspelletjes
 petje tegen de zon



En verder nog:
 Heb je een zaklamp? Da’s makkelijk, niet vergeten mee te 

nemen! En reserve batterijen…

 Wil je een kaart sturen? Neem dan adressen en postzegels mee
 Een rugzak om je spullen op kamp in te doen zoals je lunch
 Een leuk stripboek, puzzels of leesboek om lekker op je bed te 

lezen, absoluut meenemen!
 Een MP3-speler? Mag je gerust meenemen! Fototoestel kan 

ook…
(Denk daarbij ook aan voldoende volle batterijen! Ga er van 
uit dat batterijen niet opgeladen kunnen worden op kamp.)

 Heb je zelf nog "feestelijke kampthema kleding", of andere 
verkleedspullen, gewoon meenemen, want dat is altijd leuk!

 Mobiele telefoons, deze mag je NIET meenemen, jammer? 
Pech gehad!

* * * *   B E L A N G R I J K   * * * *

 Stop A.U.B./ S.V.P.  alle bagage, spulletjes die je meeneemt in 
een KOFFER / TAS / RUGZAK!

 Zorg voor een grote vuilewaszak met duidelijk je naam erop
 Zorg dat dus overal duidelijk je naam op staat!
 Verpak dus NIETS in plastic afvalzakken!!!  Alle vuilniszakken 

lijken op elkaar…niet gebruiken dus!



Zakgeld:
Stel nou voor dat je ergens een insigne, een ijsje of iets anders wilt 
kopen, dan kun je natuurlijk een klein geldbedrag meenemen.
Om scheve gezichten te voorkomen spreken we af dat je niet meer dan 
€ 10,00 meeneemt om eventueel ergens iets te kopen.

Berg dit wel goed op in een portemonneetje (naam erop) en overleg 
eventjes met een Pivo voor je iets koopt…

We gaan dit jaar NIET naar de stad. Wel gaan we dinsdag ergens 
anders heen waar je kaarten e.d. kan kopen. En nog niet vertellen hoor! 
Want het is een verrassing!

Kampgelden deelnemers:

Scouts en Explorers,
Net als de afgelopen jaren bedraagt het kampgeld voor de 
Scouts en Explorers, € 190,-.

Ik wil u vragen, wanneer u dat nog niet gedaan heeft dit bedrag over te 
maken op de girorekening van onze penningmeester:
Giro 13 96 333 t.n.v. Stichting Luctor et Emergo te Velp
o.v.v. naam/namen deelne(e)m(st)er(s)

Pivo’s, kampstaf,
Helaas is een vrijwillige bijdrage van pivo's en leiding zeer welkom. Het 
liefste zou het bestuur geen vrijwillige bijdrage hoeven te vragen van 
onze vrijwilligers, maar helaas is er nog geen sponsor voor gevonden.
Een vrijwillige bijdrage voor consumpties en snacks blijft daarom 
welkom.



Hoe laat, wanneer en waar? 

De Pivo's, kampstaf/ leiding:
Maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 juni vanaf 19.00 uur, 
inpakken van kampkisten
Zaterdag 22 juni vanaf 10.00 uur, knutselen themamateriaal
Dinsdag 25 juni vanaf 19.00 uur, inpakken container

Vrijdag 28 juni vertrekken we naar Zeewolde om te lossen en te 
beginnen met het opbouwen van het feestje.

De Scouts en Explorers:
Brengen: zondag 30 juni om 14.00 uur ('s middags!!)
Ophalen: donderdag 4 juli om 19.30 uur (’s avonds!!)

Harderdijk 12
3898 LP

Zeewolde

Vervoer kampdeelnemers:
Zoals eerder omschreven dient het vervoer heen en terug zelf 
georganiseerd te worden.

Gezamenlijke afsluiting:
Het lijkt ons leuk om samen met jullie maar OOK met vaders/moeders/ 
mentoren/groepsleiding broers/zussen buurman/buurvrouw, etc. etc. 
het kamp af te sluiten.
Iedereen is welkom op donderdag 4 juli om 19.30 uur!

Het is meteen een goede mogelijkheid om te laten zien wat we bij 
Scouting Luctor doen. We hebben op dit moment namelijk 
voldoende plek voor nieuwe leden!!!!! Dus ken je iemand die het 
leuk zou vinden, nodig hem uit voor deze afsluiting!



 Nood mobiele telefoon:
Vanaf vrijdag 28 juni t/m zaterdag 6 juli is de Luctor via een mobiele 
telefoon voor noodgevallen bereikbaar.
Wanneer het toestel niet bereikbaar is, kunt u gebruik maken van de 
ingeschakelde VOICEMAIL service. Iemand van de leiding belt u dan 
zo spoedig mogelijk terug.
Mobiel noodtelefoonnummer: 06 - 51 95 41 16

Medische informatie formulier Scouts/Explorers:
Alle ouders, verzorg(st)ers groepsleiding, of
bewoon(st)er vertegenwoordig(st)er van onze
kampdeelnemers hebben een formulier ontvangen. Deze 
is tijdens het zomerkamp alleen in te zien door de 
leiding.

Persoonlijke informatie formulier Pivo’s:
Onze Pivo's en kampstaf wil ik vragen het betreffende 
medische Luctor formulier volledig ingevuld bij aanvang 
van het zomerkamp aan de kampleiding af te geven.

Medicijnen:
De medicijnen zijn gedurende het gehele kampweekend in beheer en 
worden verzorgd door de kampstaf. Medicijnen die door de apotheek in 
zakjes worden verstrekt, graag hierin laten zitten! (bijvoorbeeld het 
baxter systeem).



WIJ GAAN MEE;

René Loes
Sascha Marlon
Jeroen Tim
Stefan Joanne
Pascal Peter
Brenda Michael
Joost
Robert

 EN WIJ OOK;
Marlijn Bruder Dennis Kool

Judith Vos Thea Kokshoorn
Wout Lemmens Mandy Backer
Ingrid Lemmens Tim Frensen

Benny Van der Taelen Milou van der Meijde
Rianne van’t Klooster Nina Faazen

Aan iedereen die heeft geholpen met de voorbereidingen van het 

zomerkamp:    ENORM BEDANKT…!!!



Omschrijving reisroute:
Van: Naar:
Clubhuis het Honk Scoutcentrum Harderhaven 
Diependalseweg 7 Harderdijk 12
6813 GE Arnhem 3898 LP Zeewolde

1. Vertrek in zuidoostelijke richting op de Diependalseweg naar  
Heijenoordseweg

2. Sla linksaf naar de Heijenoordseweg 

3. Sla linksaf om op de Heijenoordseweg te blijven

4. Sla linksaf naar de Amsterdamseweg/N224

Ga verder op de N224
5. Flauwe bocht naar rechts en voeg in op de A12 richting Utrecht

6. Houd rechts aan bij het knooppunt Knooppunt Maanderbroek en 
volg de borden A30richting Amersfoort/Barneveld/Ede-Noord

7. Neem de afslag op A1 richting Amersfoort/Amsterdam

8. Houd  rechts  aan  bij  het  knooppunt  14-Knooppunt 
Hoevelaken en  volg  de  borden  E232/A28  richting 
Zwolle

9. Neem afslag 13-Lelystad naar N302 richting Harderwijk

10. Sla linksaf naar de Ceintuurbaan/N302

Ga verder op de N302
11. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Harderdijk/N306

12. Neem op de rotonde de 1ste afslag

13. Volg de weg; einde van de weg kunt u parkeren op het open  
terrein



En omdat je nog even moet wachten tot we op kamp gaan kun je hiermee 
alvast in de stemming komen!

Zie ook onze vernieuwe website:   www.scoutingluctor.nl

© Luctor et Emergo, Arnhem 2013

http://www.scoutingluctor.nl/

