Beste Verkenner-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. En het zou geen Caland-kamp zijn, als er geen laatste moment wijziging in zou
zitten…
Verkenners:
Vertrek

Thuiskomst

Subkamp
Postadres
Telefoons

Medicijnen

Zaterdag 6 augustus om 10:00 uur, vanaf het Boerengat, ‘s-landswerf te
Rotterdam. (Verzamelen om 09:30uur)
Door de huidige lage waterstanden draaien de parksluizen maar zeer beperkt en
enkel bij hoog water. Dit zou betekenen dat we pas rond 16:00 uur ’s middags door de
sluis zouden kunnen. We gaan dus met de leiding op vrijdagavond al vertrekken en
laten de verkenners op zaterdagochtend om 10:00 uur in het Boerengat opstappen.
Woensdag 17 augustus bij de Schut, Dit zal einde van de ochtend, begin van de
middag zijn. Exacte tijdstip maken we via de app bekend. Inmiddels hebben we
voldoende auto’s voor de terugreis.
Colosseum (https://nawaka.scouting.nl/subkampen/colosseum/)
Scoutinglandgoed Zeewolde, Nulderpad 5, 3896LV Zeewolde
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 graag bij vertrek inleveren bij Schipper Bergenhenegouwen

Wat mee te nemen (Verkenners):
Voldoende kleding, inclusief reserve bij
nat worden.
Regenkleding
Wasspullen, 2-3 handdoeken
Slaapzak, luchtbed (of mat), pijama
Uniform (aan bij vertrek!)
Iets van rode kleding (t-shirt, sjaal, trui,
oid)

Warme trui
Zwemkleding, waterschoenen
Theedoek, 4 wasknijpers
Knuffel
Zaklamp

Bedenk: we slapen deels aan boord en deels in tenten.
Graag alles verpakken in een smalle tas / plunjebaal. Eventueel mag er extra een rugzakje mee.
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 kampbank zijn.
Op het terrein kan alleen cashless worden betaald, met pin of met een cashcard welke
voor €1,00 kan worden aangeschaft. Deze card kun je wel met contant geld
opwaarderen.
NoodnummersTijdens het hele Nawaka zijn er voor zowel 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 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.
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