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Den Haag, 22 april 2021. 
Betreft: Het Hemelvaartkamp. 
 
 
Beste Ouders en Welpen, 
 
Met Hemelvaart gaan wij niet overnachten met de welpen. 
 
Wij gaan echter wel dagactiviteiten aanbieden op en rond 
het mooie terrein van de Wassenaer van Obdam groep. 
 
Volgens Scouting Nederland zijn er wel kampen met overnachting mogelijk, maar dan met zoveel 
restricties dat het voor de leiding niet te doen was om daar aan te voldoen. 
Het avontuur wordt er echter niet minder om, want wij hebben een fantastisch programma voor de 
welpen in elkaar gezet. 
 
Het dagschema : 
 
Donderdag 13 mei – 10.00 uur tot 17.00 uur. ( Kanotocht : Handdoek en setje droge kleding mee.) 
Vrijdag 14 mei – 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag 15 mei – 10.00 uur tot 22.00 uur. ( Met avondspel en kampvuur.) 
Zondag 16 mei – 10.00 uur tot 16.00 uur. ( Sportdag. Sportkleding aan. ) 
 
Op al deze dagen is er om 08.30 uur al iemand van de leiding bij het clubhuis, zodoende heeft u wat 
speelruimte om uw kind te brengen. Ook in de middag zal de leiding langer blijven zodat u zich niet 
hoeft te haasten. 
Het vervoer moet u wel zelf regelen, dat kunt u wellicht ook samen met andere ouders doen. 
 
Adres: Paauwlaan 12, 2243 AA Wassenaar 
 
De kampprijs wordt nu € 50.00 per kind. 
 
H. Kerkhof 
NL 12 INGB 0700 1331 94 
 
Ook heeft uw kind elke dag een lunchpakketje nodig. 
 
Uiteraard doet u ook voordat uw kind komt, de Gezondheidscheck. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bert, Hindira, Marc, Yannick, Valerie en Leo. 
 
P.S. 
 
Bijgesloten vindt u het Gezondheidsformulier.  
Dit willen wij graag, ingevuld, weer voor 6 mei terug hebben. 
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