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Beste Ouders, 
 
Hierbij een speciale ouderbrief mbt het Nawaka. 
Let op!!! Er is een wijziging in de einddatum voor de Verkenners!! 
 
In deze brief: 

• Gegevens in een notendop 
• Tijdstippen vertrek / terugkomst 
• Bezoekersdag 
• Themakleding 
• Persoonlijke gegevens 
• Noodnummers 
• Website 
• Laatste / eerste opkomsten 

 
Het mag geen verassing meer zijn, we gaan naar het Nawaka!! De voorbereidingen zijn in volle gang. 
We hebben al een kleine glimp van het programma mogen zien en het belooft een groot feest te 
worden voor welpen en verkenners. 
 
Gegevens in een notendop: 
Welpen: 
Vertrek  Maandag 8 augustus, vanaf de Schut, Noorderkanaalweg 26 te  

Rotterdam. 
Thuiskomst Vrijdag 12 augustus eveneens bij de Schut. 
Subkamp Akropolis (https://nawaka.scouting.nl/subkampen/akropolis/) 
Postadres Scoutinglandgoed Zeewolde, Nulderpad 5, 3896LV Zeewolde 
Reis De welpen zullen met auto’s gebracht en gehaald worden. Een aantal ouders hebben 

zich hiervoor opgegeven.  
Vervoer We hebben tot nu toe twee ouders die willen rijden (Fam. Kreeke en Fam. Vedder) 

We zouden nog een auto voor zowel heen als terug kunnen gebruiken. Wie wil? 
Graag opgeven bij Oe of Schipper Durkstra. 

Zakgeld Er kunnen op het kamp kleine souvenirs gekocht worden. Vriendelijke verzoek om de 
welpen geen bankpassen oid mee te geven en max. €10,00 zakgeld. 

Telefoons Geen telefoons meenemen. Ze kunnen alleen maar kapotgaan, we hebben geen 
mogelijkheid tot opladen (geen stroom) en naar huis bellen, levert vaak alleen maar 
heimwee op. 

Snoepgoed Als we snoepen, dan doen we dat bij de welpen samen. Dus geef graag snoepgoed 
mee, maar lever dit bij vertrek alstublieft in bij de leiding. Wij zorgen dat het verdeeld 
wordt en dat niemand zich de eerste dag al helemaal ziek eet. 

Medicijnen Graag medicijnen bij vertrek ook inleveren bij Oe. 
 
Wat mee te nemen (Welpen): 

- Voor 6 dagen kleding (inclusief een reserve set bij regen, in het water vallen oid) 
- Warme trui 
- Regenkleding 
- Zwemkleding, waterschoenen. 
- Wasspullen, 2 handdoeken 
- Theedoek, 4 wasknijpers 
- Slaapzak, luchtbed (of slaapmat), pyjama 
- Uniform 
- Knuffel 
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Verkenners: 
Vertrek  Zaterdag 6 augustus om 10:00 uur, vanaf de Schut, Noorderkanaalweg 26 te  

Rotterdam. (Verzamelen om 09:30uur) 
Thuiskomst Woensdag 17 augustus bij de Schut, tijdstip wordt later bekend gemaakt. 
Subkamp Colosseum (https://nawaka.scouting.nl/subkampen/colosseum/) 
Postadres Scoutinglandgoed Zeewolde, Nulderpad 5, 3896LV Zeewolde 
Reis De verkenners varen heen met de Odysseus mee. Voor de terugreis doen we een 

beroep op enkele ouders om de verkenners na het kamp weer naar Rotterdam te 
brengen.  

Vervoer terug Er hebben zich 5 ouders opgegeven om terug te rijden met verkenners. We kunnen 
ons echter voorstellen dat de verandering van datum de boel een beetje in de war 
gooit. We hebben opgave van Fam. Los, Fam Verhulst, Fam. Kreeke, Fam. Verhulst 
en Fam. Zaan. We zouden hier nog wel twee auto’s bij kunnen gebruiken. Dus 
graag opgeven via Schipper Bergenhenegouwen of Schipper Durkstra. 

Zakgeld Er kunnen op het kampterrein souvenirs gekocht worden alsmede wat te eten of te 
drinken. Verkenners mogen zakgeld meenemen, maar zijn hier wel zelf 
verantwoordelijk voor. Er zal dit jaar geen cola-kas of kampbank zijn. 

Telefoons Verkenners mogen hun telefoon meenemen. Zij blijven zelf verantwoordelijk. Bedenk 
wel dat er slechts heel beperkt oplaadmogelijkheden zijn, we hebben op het 
kampterrein namelijk geen stroom J  

Medicijnen Medicijnen graag bij vertrek inleveren bij Schipper Bergenhenegouwen 
 
Wat mee te nemen (Verkenners): 

- Voldoende kleding (inclusief een reserve set bij regen, in het water vallen oid) 
- Warme trui 
- Regenkleding 
- Zwemkleding, waterschoenen 
- Wasspullen, 2-3 handdoeken 
- Theedoek, 4 wasknijpers 
- Slaapzak, luchtbed (of slaapmat), pyjama, knuffel 
- Uniform 
- Mag worden meegenomen: Spelletje, goed boek, zaklamp. 

Graag alles verpakken in een smalle tas / plunjebaal. Eventueel mag er extra een rugzakje mee. 
 
Vertrek / aankomsttijden 
Een aantal tijdstippen hebben we nog niet kunnen invullen. De vertrek en aankomsttijden van de 
welpen en de aankomsttijd van de verkenners. Dat heeft te maken met de grote van het kamp. 4500 
scouts kunnen niet tegelijkertijd aankomen en vertrekken vanaf het kampterrein. Daarom krijgen wij 
tijdsloten toegewezen, waarbinnen we mogen aankomen dan wel vertrekken. We begrijpen dat het 
lastig is, maar zodra we de exacte tijdstippen weten, geven we dit z.s.m. door via de app en de 
website. 
 
Bezoekersdag  
Er is tijdens het Nawaka een bezoekersdag waar iedereen het kamp kan bezoeken.  
Wij doen hier niet aan mee, en vragen u dan ook om niet langs te komen. Tijdens de bezoekersdag 
zullen wij overigens ook niet op het kampterrein aanwezig zijn.  
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De ervaring leert dat niet van alle kinderen de ouders tijdens zo’n bezoekersdag aanwezig kunnen 
zijn. Dit levert weer allerlei vervelende neveneffecten op, die we liever voorkomen. Vandaar het 
vriendelijke verzoek: ondanks de bezoekersdag, liever niet langskomen. 
Persoonlijke gegevens 
Bij deze brief treft u een uitdraai aan met de persoonlijke gegevens zoals deze op dit moment bij ons 
bekend zijn. Vriendelijke verzoek om eventuele wijzigingen aan ons door te geven. 
Wist u dat u persoonlijke gegevens (muv de medische bijzonderheden) ook via Scouting Nederland 
zelf kunt inzien en wijzigen. Als u een account aanmaakt op http://sol.scouting.nl, heeft u inzage in alle 
gegevens van uw kind. 
 
Themakleding 
De welpen spelen in het thema van de oude romeinse goden. Een mooie witte toga (oud laken) zou  
hier wel van toepassing zijn. 
Het subkamp van verkenners speelt zich af in het oude Rome. Hier wordt vooral gevraagd om iets  
rood kleurigs. Een rood t-shirt/trui/vlag/sjaal. Bedenk het maar.  
 
Noodnummers 
Tijdens het hele Nawaka zijn er voor zowel welpen als verkenners twee noodnummers beschikbaar: 
Schipper Durkstra (Martijn) 0619854929 
Baloe (Koen)   0652355410 
 
Website 
Uiteraard gaan we weer proberen om iedere dag minimaal een aantal foto’s op de website te 
plaatsen. Zo kunt u vanaf huis toch een beetje op de hoogte blijven. 

 
Laatste / eerste opkomst Rondom de zomervakantie. 
Welpen: De laatste opkomst voor de vakantie is op 2 juli. Na de vakantie hopen we op 27 augustus 
iedereen weer te zien voor de eerste opkomst. 
Verkenners: Voor de verkenners is de laatste normale opkomst ook op 2 juli, maar….op 9 juli willen 
we iedereen ook nog graag zien om te helpen bij het laden van de Odysseus voor het Nawaka. 
Op 27 augustus hebben we ook bij de verkenners weer de eerste opkomst, maar zullen we in de 
ochtenduren eerst het schip nog moeten lossen. Nadere info hierover volgt via de website/What’s-
App. 
 
Vragen 
We hebben ongelofelijk veel zin in het Nawaka. Het belooft een fantastisch kamp te worden en de 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
We vragen u om in ieder geval de persoonlijke gegevens te controleren en aangepast uiterlijk 2 juli in 
te leveren (of te sturen naar) Schipper Durkstra (Martijn). 
Mochten er nog vragen of bijzonderheden zijn kunt uiteraard altijd even contact opnemen met: 
Welpen: Oe 
Verkenners: Schipper Bergenhenegouwen 
Schipper Durkstra of Baloe. 


