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 Rotterdam, 8 december 2022 
 
Beste ouders/verzorgers van de welpen, 
 
Het scoutingseizoen wordt zoals ieder jaar afgesloten met een ontzettend gezellig en leuk zomer-
kamp. Voor het zomerkamp van 2023 hebben wij een mooi clubhuis gehuurd in het Zeeuwse Kapelle. 
Het clubhuis ligt aan de rand van een natuurgebied en Zeeland biedt heel veel mogelijkheden voor 
leuke spelen, wandelingen, uitstapjes en andere activiteiten.  
 
Het clubhuis bestaat uit 4 grote lokalen, 2 ruimtes met sanitair, een hal en keuken. Deze laatste 
ruimte is het domein van de kookstaf (bestaande uit Marja Besseling en Monique van Dalen: beiden 
zijn bestuurslid binnen de groep en beschikken over een uitgebreide ervaring als kookstaf en leiding).  
De welpen eten altijd erg lekker op kamp!  
 
Het terrein van het clubhuis is omheind en heeft een paar schommels, speelweides, een bosje en 
kampvuurkuil. Naast het terrein ligt een natuurgebied, park en het gemeentelijk zwembad.  
 
Het zomerkamp verloopt altijd in een erg gezellige sfeer. Het programma vormt een leuke afwisseling 
en bestaat onder meer uit dagjes weg, zwemmen, speurtochten, spelen in het bos en rond het club-
huis en activiteiten die te maken hebben met het kampthema. 
 
De welpen komen altijd erg enthousiast terug van kamp en vaak ontstaan hier hechte vriendschap-
pen! 
 

Datum en kosten 

Het zomerkamp zal plaatsvinden van zaterdag 8 tot en met zaterdag 15 juli 2023. De vertrek- en aan-
komsttijden zullen nog worden doorgegeven, maar dit zal naar verwachting rond het middaguur zijn. 
De kosten voor het kamp bedragen €150,-.  
 
Dit bedrag zal in 4 termijnen van uw rekening worden afgeschreven via automatische incasso. Dit be-
drag dekt uiteraard alle kosten. Wel is het gebruikelijk dat de welpen wat zakgeld meenemen om een 
souvenirtje te kunnen kopen, maar wij adviseren om niet meer dan €15,- mee te geven. 
 

Aanmelden 

Aanmelden voor het zomerkamp gebeurt via een digitaal aanmeldformulier. Dit kunt u vinden via de 
volgende link: https://forms.gle/Ly7RKyMCd3M3VU8w9   
 

Verdere informatie 

Ongeveer een maand voor het kamp zal er een informatieavond over het zomerkamp worden geor-
ganiseerd. Daarnaast zult u regelmatig brieven ontvangen met verdere informatie, waaronder de ba-
gagelijst. 
 
 

mailto:welpenp@pig45.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FLy7RKyMCd3M3VU8w9&data=05%7C01%7Ck.leegwater%40erasmusmc.nl%7Cc95d9e10cce145b78b3108dad93c74b3%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C638061150926889792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nJguCEhB5CbAIqqVsaL9pLMgW2LMG2rEnbtGsZ1h8Eg%3D&reserved=0


Prinses Irene Groep 45 
Lagelandsepad 8 

3067 XC Rotterdam 
T: 010-4202811 

W: www.pig45.nl 
E: welpenp@pig45.nl    

 
 
 
 
Er wordt een besloten Facebook-pagina gemaakt voor ouders en andere familieleden van de welpen. 
Tijdens het kamp zal er een dagelijkse update plaatsvinden met foto’s, video’s en een kort verslag, 
zodat u de belevenissen van uw kind(-eren) kunt volgen. 
 
Mocht u al verdere informatie willen of vragen hebben over het zomerkamp, kunt u ons hierover ui-
teraard benaderen. 

Contactgegevens leidingteam 

Het algemene mailadres van de welpenleiding is welpen@pig45.nl . Mocht u de leiding liever telefo-
nisch willen spreken, dan zijn wij op de volgende telefoonnummers bereikbaar (bij voorkeur in de 
avonduren): 
Sahi (Patrick Thomassen) - 0642 17 14 79 
Andor (Aart Leegwater) - 0620 53 77 40 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en horen het graag als u nog vragen heeft. 
 
Veel groeten! 
De leiding van de welpen 
 
Sahi (Teamleider) - Patrick 
Andor - Aart 
Hathi - Stan 
Jacala - Mayra 
Rikki-Tikki-Tavi - Haron 
Mang - Daniël 
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