Beste Welpen-ouders,
We zijn er klaar voor!!!
Hier vindt u de laatste informatie mbt het Nawaka. Deels waarschijnlijk al bekend, maar deels ook
enkele nieuwe feitjes.
Welpen:
Vertrek
Thuiskomst
Subkamp
Postadres
Snoepgoed

Medicijnen

Maandag 8 augustus 10:45 uur, vanaf de Schut, Noorderkanaalweg 26 te
Rotterdam.
Vrijdag 12 augustus ca. 13:00 uur, eveneens bij de Schut.(Exacte tijdstip
maken we via de app bekend)
Akropolis (https://nawaka.scouting.nl/subkampen/akropolis/)
Scoutinglandgoed Zeewolde, Nulderpad 5, 3896LV Zeewolde
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.
Graag medicijnen bij vertrek inleveren bij Baloe.

Wat mee te nemen (Welpen):
Voor 6 dagen kleding
Regenkleding
Wasspullen, 2 handdoeken
Slaapzak, luchtbed (of mat), pijama
Uniform (aan bij vertrek!)
Waterpistool

Warme trui
Zwemkleding, waterschoenen
Theedoek, 4 wasknijpers
Knuffel
Wit t-shirt
Griekse kleding (toga / oud laken met
ceintuur of riem)

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.
Voor de welpen zullen we een gezamenlijke kampbank beheren, waar de welpen aan
het begin van het kamp hun zakgeld kunnen inleggen. Aangezien er op het terrein
enkel cashless kan worden afgerekend, zal de leiding een cashcard aanschaffen en
kunnen kids via de leiding souvenirs kopen.

Vervoer

We zijn rond met het vervoer! We zullen met drie auto’s heen en terugreizen.

NoodnummersTijdens het hele Nawaka zijn er zowel voor welpen als verkenners twee noodnummers
beschikbaar: Schipper Durkstra (Martijn)
0619854929
Baloe (Koen)
0652355410
Indien niet heel dringend, kunt u naar deze nummers ook appen.
Website

Uiteraard proberen we de website bij te houden en van dag tot dag te vullen.
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