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 Rotterdam, 2 februari 2023 
 
Beste ouders/verzorgers van de welpen, scouts en explorers, 
  
Jaarlijks gaan wij met de groep een weekend weg: het Weekendkamp. In 2023 zal dit plaatsvinden 
van 24 tot en met 26 maart. We gaan dit jaar naar België toe, namelijk De Hoge Rielen. Dit ligt in de 
buurt van Turnhout en Kasterlee. Wij verblijven hier in een ruim logeergebouw (Knoop) met rondom 
veel bos en speelgelegenheid. De Hoge Rielen bestaat uit meerdere, op enige afstand van elkaar lig-
gende logeergebouwen en kampeerterreinen.  Zie voor meer info: https://www.dehogerie-
len.be/nl/verblijven/overnachten/verblijfsgebouwen/gebouw-14-knoop  
In deze mooie omgeving zullen we tal van leuke spelen en andere activiteiten doen die natuurlijk nog 
even een verrassing blijven! 

Digitaal aanmelden  
Wij maken gebruik van een digitaal aanmeldingsformulier en verzoeken u om dit in te vullen via de 
volgende link:  https://forms.gle/X3iVnp1z8bhtr16d9  
 

Vertrek- en aankomsttijden  
Wij verzamelen op vrijdag 24 maart om 19.00 op het clubhuis en verwachten hier op zondag 26 
maart rond 16.00 weer terug te zijn. Het vervoer zal met auto’s plaatsvinden. Voor het grootste deel 
zijn dit auto’s van de leiding, maar het is mogelijk ook nodig om ouders te laten rijden. De enkele 
reistijd bedraagt ongeveer 50 minuten. Indien het voor u mogelijk is om op de heen- of terugweg te 
rijden, dan zou dat heel fijn zijn. U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. Alvast bedankt! 
  

Kosten  
De ouderbijdrage voor het weekendkamp bedraagt €40,- per kind. Dit bedrag zal via automatische 
incasso worden geïnd, waarvoor toestemming wordt gevraagd op het aanmeldformulier.  
     

Bagagelijst  

✓ Uniformblouse, das en lange broek (aan bij vertrek);  

✓ Slaapzak (of dekbed en hoeslaken) en kussen (bedden en matrassen zijn aanwezig);  

✓ Speelgoedbeest (indien gewenst); 

✓ Toiletartikelen (tandenborstel en -pasta, doucheschuim/zeep/shampoo); 

✓ Handdoek en washand; 

✓ Voldoende ondergoed en sokken; 

✓ Wandelschoenen en bij voorkeur een extra paar schoenen of laarzen; 

✓ Slippers of iets dergelijks voor binnen; 

✓ T-shirt en trui (tip: groepstrui); 

✓ Goede/warme jas (aan bij vertrek); 

✓ Bij (erg) nat weer: regenkleding en een extra broek; 

✓ Bij koud weer: sjaal, muts en handschoenen; 

✓ Bij warm weer (de kans is misschien niet zo groot, maar wie weet….): korte broek; 

✓ Tip: breng een merkteken aan op kleding en handdoeken om zoekraken te voorkomen. 
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Medicatie en medisch formulier 

✓ Eventuele medicatie op vrijdagavond graag inleveren bij de leiding met een duidelijke toedienings-
instructie; 

✓ Indien dit nog niet is gebeurd, verzoeken wij u om het medisch formulier in te vullen dat te vinden 
is op de website van de groep ( https://www.pig45.nl/groepsinformatie/ ).   
  

Zakgeld en kostbare artikelen  

✓ Zakgeld is niet nodig en er is ook geen gelegenheid om dit uit te geven tijdens het weekendkamp; 

✓ Wij verzoeken u om geen kostbare artikelen mee te geven. De groep kan niet aansprakelijk wor-
den gesteld voor schade of verlies. De welpen bij voorkeur geen mobiele telefoon meegeven of deze 
afgeven aan de leiding.     
  

Alleen voor de scouts 

✓ Zaklamp;  

✓ Zakmes; 

✓ Veldfles; 

✓ Pen en papier.  
  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en horen het graag als u nog vragen heeft.  
  
Veel groeten!  
De leiding van de welpen, scouts en explorers 
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