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Groepsadres:      Diependalseweg 7, 6813 GE Arnhem 
Telefoon:          026 351 66 40 / 06 - 51 95 41 16 
E-mail:                   contact@scoutingluctor.nl 
 
 

Zomerkamp “Gorssel” 2015 
 
 
Beste Explorers, pivo's, ouders, verzorg(st)ers, groeps-(bege)leiding, 
belanghebbenden en vrienden van de Luctor, 
 
Middels dit ‘kampjournaal’ wil de kampleiding jullie informeren over het 
aankomende zomerkamp. We hebben geprobeerd alle benodigde 
informatie in dit boekje te verwerken. 
 
Dit jaar uiteraard weer het medische formulier: erg belangrijk! Deze is bij dit 
kampboekje toegevoegd. Onze vraag aan iedereen: “Wilt u deze, volledig 
ingevuld, bij aanvang van kamp inleveren bij ons spelteam?” 
 
Wanneer u na het lezen van dit boekje nog vragen heeft, neem dan gerust 
contact met ons op. Waarschijnlijk vinden we op alle vragen een antwoord! 
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Voorwoord namens het kampteam… 
 
Hallo Explorers, ouders, verzorg(st)ers, mentor/mentrix en groepsleiding, 
 
Nog even en dan is het zover. We gaan weer op scoutingkamp met alle 
Explorers. We gaan weer naar een ander terrein, hier zijn we nog niet 
eerder geweest. We gaan namelijk naar Gorssel.  
 
Belangrijk zijn de dagen waarop jullie komen, en wanneer jullie weer 
opgehaald worden in Gorssel (zeker voor het boeken van de taxi's). 
 
Brengen: Zondag (middag) 19 juli om 14.00 uur 
Ophalen: Donderdag (avond) 23 juli tussen 19.30 uur en 20.00 uur 
(gezamelijke afsluiting begint om 19.00 uur) 
 
Voor de duidelijkheid; dit jaar dient het vervoer heen en terug weer zelf 
verzorgd te worden. Maar als dat geregeld is, dan zorgen wij voor een leuk 
kamp met weer allerlei activiteiten en spelletjes. Dit jaar hebben we als 
kampthema “Proud to B.E. Scout!’ . 
 
Het is een kampthema wat jullie op het lijf geschreven is! Pioklieren.. Ofnee! 
Pionieren natuurlijk. En fikkie stoken zal zeker niet ontbreken. Wat nog 
meer? We zullen het mee gaan maken, deze zomer, in Gorssel! 
 
Bekijk de bagagelijst goed, en neem zowel spullen mee voor mooi weer 
(petje, zonnebrandcrème, enz.) maar ook voor wat minder weer 
(waterdichte schoenen, regenjas, enz.).  
 
Het aftellen kan beginnen. We zien jullie binnenkort op kamp! 
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Proud to B.E. Scout!  
 

Rechtsonderdoor halen.. dan schuin over links en dan met de andere lus 
onder de paal door! 
 
Voor wie het nog niet kende.. Dit was de lastigste knoop die ik ken. Alleen 
ging ie een beetje mis.. Volgens mij had het toch schuin over rechts moeten 
zijn.. Ik denk dat ik nog een hoop kan leren en daar willen jullie me wel bij 
helpen toch? Een echte scout staat voor iedereen klaar! 
 
Dan ga ik nu maar eens verder met dat vuurtje.. Weer uitgegaan misschien 
dan toch maar eens proberen of die baksteen wil branden.. Want die ijzeren 
zaag liet maar geen vlammen zien..   
 
Je merkt het al! Alle belangrijke vaardigheden voor een echte scout moeten 
worden ingezet! 
 
Ben jij er al klaar voor! Stroop je mouwen dan maar op, strijk je das en 
vergeet je dasring niet! 
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ZOMERKAMP 
BAGAGELIJST 
 
Om te slapen: 
 Voor onze rolstoelgebruikers zijn er de bekende groepsstretchers 

beschikbaar. 
 Luchtbed en een slaapzak met eventueel een kussen 
 Pyjama  (voor sommige van ons een extra……….en……...). 
 
Om je te wassen en te verzorgen; 
 zeep (in zo’n mooi knijpflesje) en washandjes 
 tandenborstel (niet elektrisch), tandpasta, enz.  
 scheerapparaat, liefst in doos of toilettasje, 
 stel handdoeken, ook een grote voor na de waterpret,  
 deodorant, gel, shampoo, enz. 
 zonnebrandcrème, 
 anti-muggen spul, 
 een zak om vuile was in te doen (met je naam erop), 
 indien van toepassing; 
 verschoon/verzorgings spulletjes, maandverband, urinaal  
 
**  De MEDICIJNEN (dienen bij het spelteam te worden ingeleverd!!!)** 
 
Om je te kleden;  
 je Scouting uniform, Luctor groepsdas en je Luctor’s T-shirt, 
 enkele kamp T-shirts (niet de mooiste!), 
 enkele korte en lange kampbroeken (ook al niet de mooiste), 
 een trui en/ of trainingspak, 
 voldoende (extra) ondergoed en sokken, 
 petje tegen de zon, 
 regenkleding (jack/ broek/ laarzen), 
 dichte schoenen! (waterdicht) 
 een zwempak/zwembroek 
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En verder nog: 
 Heb je een zaklamp? Da’s makkelijk, niet vergeten mee te nemen! En 

reserve batterijen… 

 
 Een rugzak om je spullen op kamp in te doen zoals bijv. je lunch of 

zwemspullen. 
 Een leuk stripboek, puzzels of leesboek om lekker op je bed te lezen, 

absoluut meenemen! 
 Een MP3-speler? Mag je gerust meenemen! Fototoestel kan ook… 

(Denk daarbij ook aan voldoende volle batterijen! Ga er van uit dat 
batterijen niet opgeladen kunnen worden op kamp.) 

 
 Heb je thuis nog "feestelijke kampthema - kleding", of andere verkleed 

spulletjes, gewoon meenemen, want dat is altijd leuk! 
 Mobiele telefoons, deze mag je NIET meenemen, jammer? Pech 

gehad! 

 
 

* * * *   B E L A N G R I J K   * * * * 
 

 Stop A.U.B./ S.V.P.  alle bagage, spulletjes die je meeneemt in een 
KOFFER / TAS / RUGZAK! 

 Zorg dat overal duidelijk je naam op staat! 
 Verpak dus NIETS in plastic afvalzakken!!!  Alle vuilniszakken lijken op 

elkaar…niet gebruiken dus! 
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Zakgeld 
 
Stel nou voor dat je ergens een insigne, een ijsje of iets anders wilt kopen, 
dan kun je natuurlijk een klein geldbedrag meenemen. 
Om scheve gezichten te voorkomen spreken we af dat je niet meer dan  
€ 10,- meeneemt om eventueel ergens iets te kopen. 

  
 
Berg dit wel goed op in een portemonneetje (naam erop) en overleg 
eventjes met een Pivo voor je iets koopt… 
 
We gaan dit jaar ook naar de stad. We zullen een bezoek brengen aan  
Zutphen waar we iets kunnen kopen. 
 
 
 
Kampgelden deelnemers 
 
Explorers: 
Het kampgeld voor dit zomerkamp is dit jaar vastgesteld op € 190,= voor 
onze Explorers, net als de afgelopen jaren. 
 
Ik wil u vragen dit bedrag over te maken op de girorekening van onze 
penningmeester: 
NL54 INGB 0001 3963 33 t.n.v. Scouting Luctor et Emergo te Arnhem 
o.v.v. naam/namen deelne(e)m(st)er(s) 
 
Pivo’s, spelteam/leiding: 
Dit jaar hebben we helaas geen sponsoren gevonden voor de pivo’s, 
spelteam/leiding. Het bestuur stelt het op prijs als er een vrijwillige bijdrage 
voor consumpties en snacks betaald zou kunnen worden. 
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Hoe laat, wanneer en waar?  
 
De Explorers: 
Brengen: Zondag (middag) 19 juli om 14.00 uur 
Ophalen: Donderdag (avond) 23 juli tussen 19.30 uur en 20.00 uur 

 
Scouting St. Joris, Gorssel 
Lindeboomweg 6B 
7213 LS Gorssel (Gelderland) 
 
Visite kampdag: 
Dit jaar is er weer de mogelijkheid om bij ons op kamp op visite te komen! 
Dit kan op donderdag 23 juli vanaf 19.00 

 
Vervoer kampdeelnemers: 
Dit jaar weer zelf het vervoer regelen.  
 

 
De Pivo's, spelteam/ leiding: 

Dinsdag 7 juli kampkisten inpakken 
Vrijdag 10 juli om 19.00 uur laden we gezamenlijk de container in met 
ons kampmateriaal, bij ons clubhuis "Luctor’s Honk"! 
Zaterdag 18 juli om 9.00 uur vertrekken we naar Gorssel om te lossen 
en te beginnen met het opbouwen van het feestje. 
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  Nood mobiele telefoon: 
Vanaf zaterdagochtend 17 juli t/m zaterdagavond 25 juli is de Luctor via een 
mobiele telefoon voor noodgevallen bereikbaar. 
Wanneer het toestel niet bereikbaar is, kunt u gebruik maken van de 
ingeschakelde VOICE MAIL service. Iemand van Luctor belt u dan zo 
spoedig mogelijk terug. 
MOBIEL GROEPS telefoonnummer: 06 - 51 95 41 16 
 
 
Medische informatie formulier Explorers: 
Alle ouders, verzorg(st)ers groepsleiding, of 
bewoon(st)er vertegenwoordig(st)er van onze 
kampdeelnemers hebben 1 formulier ontvangen. 
• Luctor formulier: dit groene formulier dient 

volledig ingevuld te worden. 
 

 
Om een verantwoorde "kampadministratie" te kunnen 
aanleggen is het noodzakelijk dat dit formulier wordt 
MEEGENOMEN OP KAMP. 
 
 
 
 
 

Persoonlijke informatie formulier Pivo’s: 
Onze Pivo's en kampstaf wil ik vragen het betreffende bijgevoegde roze 
Luctor formulier volledig ingevuld bij aanvang van het zomerkamp aan het 
spelteam af te geven. 
 
 
Medicijnen: 
De medicijnen zijn gedurende het gehele kampweekend in beheer en 
worden verzorgd door het spelteam. 
Medicijnen die door de apotheek in zakjes 
worden verstrekt, graag hierin laten zitten! 
(bijvoorbeeld het baxter systeem). 
  



 10 

WIJ GAAN MEE; 
 

Rene van Driel 
Loes Frensen 
Marlon Hoek 

Peter van ‘t Hol 
Tim Kersten 

Robert de Ruiter 
Jeroen van der Steldt 

Joost Tukker 
 

 
 
 

EN WIJ OOK…. 
 

Mandy Backer 
Nina Faazen 
 Tim Frensen 

Yvonne Heesmans 
Thea Kokshoorn 

Dennis Kool 
Kayleigh Leeuwenhagen 

Bas Pap  
Wessel Roelofs 

 
 
 
Aan iedereen die heeft geholpen met de voorbereidingen van het 
zomerkamp:    ENORM BEDANKT…!!! 
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Omschrijving reisroute: 
 
Van:     Naar: 
Clubhuis het Honk  Scouting St. Joris Fliederbos  
Diependalseweg 7   Lindeboomweg 6B 
6813 GE Arnhem  7213 LS Gorssel 
 

 

Vertrek vanuit Diependalseweg, Arnhem 
  
270 m 1 min Na 270 meter Rechts afbuigen naar Heijenoordseweg 
  
630 m 2 min Na 360 meter Sla linksaf naar Noordelijke Parallelweg 
  
880 m 3 min Na 250 meter Sla rechtsaf naar Noordelijke Parallelweg 
  
1,5 km 4 min Na 580 meter Sla linksaf naar Brouwerijweg 
  
1,7 km 6 min Na 260 meter Sla rechtsaf naar Amsterdamseweg 
  
2,8 km 8 min Na 1 kilometer Sla linksaf naar Zijpendaalseweg 
  
2,9 km 9 min Na 100 meter Sla rechtsaf naar Sonsbeekweg 
  
6,5 km 14 min Na 3,7 kilometer Houd links aan bij N784 Apeldoornseweg Apeldoorn 
  
7,5 km 16 min Na 970 meter Sla linksaf naar A50 Apeldoorn 
  
27,3 km 27 min Na 19,8 kilometer Rechts afbuigen bij A1/E30 Deventer 
  
27,6 km 27 min Na 330 meter Rechts afbuigen bij A1/E30 Deventer 
  
29,4 km 29 min Na 1,8 kilometer Houd links aan bij A1/E30 Deventer 
 
40,3 km 35 min Na 10,9 kilometer Sla rechtsaf bij 23 Zutphen 
  
40,7 km 36 min Na 390 meter Sla linksaf naar N348 Deventerweg Zutphen 
  
46,5 km 43 min Na 5,8 kilometer Sla linksaf naar Flierderweg 
  
47,3 km 44 min Na 770 meter Sla rechtsaf naar Lindeboomweg 
  
47,8 km 45 min Na 580 meter Aankomst in Lindeboomweg, Eefde 
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Firma J. Bouwman Jr. te Oosterbeek 
sponsort dit jaar alweer voor het tiende jaar ons materiaal- vervoer 
van en naar ons kampterrein!!! 

 
 
 
Heel erg bedankt 
hiervoor!!!!! 
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