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Welpenweekend 2021 
De corona regels staan het dit jaar weer toe, we mogen weer op KAMP!!!! 

 
Op zaterdag 12 en zondag 13 juni gaan we een nachtje slapen op de odysseus. In 
de middag hebben we een leuk programma samen met de verkenners. Rond 17:30 
sturen we de verkenners naar huis en is het schip voor ons! Tijden dit weekend gaan 
we hele gave spelen doen maar zeker ook het water op met verschillende boten. 
Ook kunnen we gelijk wennen aan hoe het er aan toe gaat op kamp. Wij hebben er 
weer zin in! 
 
In het kort 
Verzamelen welpen : Zaterdag 12 juni vanaf 12 uur, de Schut 
Vertrek welpen:  Zaterdag 12 juni om 12:30 
Aankomst welpen:  Zaterdag 13 juni om ca. 16:00 uur, de Schut 
Kampprijs:   €7,50 per persoon, uiterlijk te voldoen op 05/06/21 
    NL98 INGB 0000 2180 58 tnv st Calandtroep inz. kampen. 
Noodtelefoon: 0619854929 (Schipper Durkstra)  

0652355410 (Baloe) 
Als er niet wordt opgenomen, spreek een bericht in of 
stuur een whats-app bericht. U wordt teruggebeld. 

Meenemen: Graag alles gemerkt in een plunjebaal-achtige tas. 
- Voldoende kleding, ondergoed en sokken 
- Warme trui 
- sportschoenen (geen bergschoenen of laarzen) 
- Regenkleding 
- Volledige en schoon uniform 
- Wasspullen 
- Handdoek 
-.Slaapzak, luchtbed, kussen Pyama 
- Knuffel! 

Medicatie: Medicatie graag voor het kamp, voorzien van naam en 
instructies inleveren bij Baloe. 
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Inschrijving Welpenweekend 2021 
 
Hierbij geef ik…………………………………………………….. toestemming aan mijn  
 
zoon / dochter……………………………………………………om mee te gaan met het 
welpenweekend van de Calandtroep van 12 t/m 13 juni 2021 op de Rotte. 
Het verschuldigde kampgeld van € 7,50 maak ik uiterlijk 5 juni 2021 over op 
girorekening NL98 INGB 0000 2180 58 tnv st Calandtroep inz. Kampen. 
 
Datum: ………………………………….. 
 
Handtekening:……………………………………………………………..   
Dit ingevulde en ondertekende briefje graag uiterlijk 5 juni 2021 inleveren bij de 
leiding of mailen naar mdurkstra@calandtroep.nl 
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