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En wij gaan ook mee 

Wij willen iedereen die mee heeft geholpen aan de voorbereidingen 

van dit kamp, ontzettend bedanken.  

Samen zijn we sterk…!!! 



Beste stamleden, pivo’s, ouders, verzorg(st)ers, groeps-(bege)
leiding, belanghebbenden en vrienden van Luctor,  
 

In dit ‘kampboekje’ vind je alle benodigde informatie en alvast wat smeu-

ïge details over het aankomende stamkamp van Scouting Luctor. Van rou-

tebeschrijving tot paklijst, van zonnendans tot tijden en gegevens, je gaat 

het allemaal hierin vinden.  

 

Zoals alle andere jaren, is er ook nu weer een nieuw medisch formulier 

meegestuurd. Ik wil jullie vragen deze zorgvuldig voor uw zoon/dochter/

pupil in te vullen en deze samen met de medicatie bij aankomst bij de me-

dicijnpivo in te leveren. “Ik heb dit formulier vorig jaar al ingevuld en er is 

niks gewijzigd, moet ik hem dan nog eens invullen?” JAZEKER! Wij zijn 

verplicht om voor elke deelnemer (stam of pivo) een recent medisch for-

mulier bij ons te hebben op kamp. Je weet maar nooit waarvoor we het no-

dig hebben.  

 

Wanneer u na het lezen van dit boekje, nog vragen hebben. Bel gerust Mi-

lou of Mandy (mandy@scoutingluctor.nl 06-50 51 56 40)  

Ik weet zeker dat we op al uw vragen een antwoord gaan vinden.  

Tot snel!  

Luctor’s Proud to BE scout kleurwedstrijd. 

 
Heb jij ook die saaie kleurloze voorkant van het 
kampboekje gezien? 
 
Nee hoor jullie pivo’s waren niet lui! Het is een 
kleurwedstrijd! Zodat je alvast een beetje in de 
kampstemming komt.   
 
Dus pak je kleurpotloden of viltstiften en kleur de 
voorkant van je kampboekje zo mooi mogelijk in.  
Degene die dit het mooiste doet, krijgt bij de bonte 
avond zijn of haar prijs.  



Reisroute naar Liezenweg 9, Holten: 
 
Met de auto vanuit Arnhem/A50: 

 

Rijdt de A50 op richting Apeldoorn.  

Houdt rechts aan bij het knooppunt Beekbergen en volg de A1/E30 rich-

ting Deventer/Hengelo.  

Neem afslag 26—Lochem naar de N332 en volg deze in de richting Lo-

chem/Holten.  

Sla linksaf naar N332, volg de borden Holten/Raalte. 

Sla na 800 m rechtsaf naar Larenseweg. 

Sla na 85 m rechtsaf naar Het Landenweerd. 

Vervolg uw weg naar Liezenweg 9, Holten. De bestemming ligt rechts van 

u.  

 

 



Het thema: Proud to BE scout 
Hoeveel procent scout ben jij? Dit jaar kun en mag jij jezelf bewijzen 

als scout bij Scouting Luctor et Emergo. Dit jaar staat het kamp in het 

thema van Scouting.  

 

Pionieren, hiken, routetechnieken, zelf koken op houtvuur, vuur maken, 

tenten opzetten, knopen en nog veel meer. Het programma is overvol 

met allerlei dingen waarin jij kan laten zien hoe trots je bent dat je een 

scout bent.  

 

Dus trek gauw je uniform aan, zorg dat je slaapzak en matje klaar staan. 

Pak je spullen in en zorg dat je je niet verslaapt! 

 

Want wij zijn trots een scout te zijn.  

 

‘I’m Proud to be a scout” - Lord Baden Powel  

Luctor’s noodtelefoon: 
Vanaf vrijdag 22 mei t/m maandag 25 mei is de kampstaf per telefoon be-

reikbaar voor noodgevallen.  

Wanneer het toestel niet bereikbaar is, kan er ingesproken worden op de 

voicemail. Een staflid belt u dan zo spoedig mogelijk terug.  

Luctor’s noodtelefoonnummer: 06 - 51 95 41 16 
 

Medisch formulier: 
Als bijlage bij het boekje zit ook dit jaar weer het medisch formulier 2015-

2016. Wij vragen alle ouders, verzorg(st)ers, groeps(bege)leid(st)ers van 

onze kampdeelnemers het Roze formulier volledig en duidelijk in te vul-

len.  

Om een verantwoorde kampadministratie te kunnen aanleggen is het nood-

zakelijk dat dit blauwe formulier bij aanvang van het kamp bij de kampstaf 

in het bezit is. Lever het formulier vrijdag 6 juni gelijktijdig met de medi-

catie in bij de medicijnpivo of stuur het formulier uiterlijk een week op 

voorhand naar het groepsadres. 

Onze kampstaf en pivo’s wil ik bij deze ook vragen het formulier duidelijk 

en volledig ingevuld, in te leveren bij de desbetreffende persoon bij aan-

vang van het kamp.  

 

Medicijnen: 
De medicijnen zullen zoals altijd tijdens het kamp in het beheer van de 

kampstaf blijven. Zij zullen de medicijnen op tijd verzorgen voor alle deel-

nemers. Lever deze daarom bij aankomst in bij de medicijnpivo.  

Verdeel medicatie die u zelf in doosjes bewaard, voor het kamp in een me-

dicijnverdeler. Medicatie wat door de apotheek in baxtersysteem wordt 

aangeleverd, mag hierin blijven zitten. 



Wie, waar, wanneer en hoe laat? 
 

De Stam: Brengen 

Vrijdag avond 22 mei om 20:00 uur verwachten we jullie met volle 

buiken bij Scouting St. Joris 

  Troephuis St.Jorisborch 

  Liezenweg 9 

  7451 NL Holten  
 

De Stam: Halen 

Ophalen gebeurt op  

maandagmiddag 25 mei 

om 14:00 uur 
   

 

 

 

 

 

 

Pivo’s, kampstaf leiding: 
9 mei om 14.00 uur  pakken we gezamenlijk op het honk de kisten in.  

Vrijdag 22 mei om 19.00uur laden we gezamenlijk de aanhanger uit en 

bouwen we het kamp op in  Holten 

 
Als belangstellende bij de afsluiting van het kamp aanwezig zijn? Dat kan! 
Op maandag 25 mei vanaf 13:30 uur staat er koffie / thee en iets lekkers 

om alle verhalen aan te horen en de afsluiting mee te doen! 

Om te slapen: 
 Luchtbed of matje met een WARME slaapzak en evt. kussen 

 Voor de rolstoelgebruikers zijn er strechters beschikbaar 

 Pyjama, knuffel, leesboekje of …………  

 

Om je te wassen en te verzorgen: 
 Zeep en  washandjes 

 Tandenborstel, tandpasta etc.  

 Scheerapparaat 

 Handoeken (ook 1 voor na de waterpret) 

 Zakdoeken 

 Deodorant, gel, shampoo, luchtje etc. 

 Zonnenbrandcreme en aftersun 

 Antimuggenspray of roller 

 Een zak voor vuile was (Met je naam erop) 

 Indien van toepassing, verschoningsmateriaal, maandverband, 

urinaal etc.  

** De medicatie dient bij aankomst bij de medicijnenpivo ingele-

verd te worden!!** 

 

Om je te kleden:  
 Petje tegen de zon 

 Scouting uniform, Luctor groepsdas en Luctor T-shirt 

 4 T-shirts (niet de mooiste) 

 Korte en lange broeken voor 3 dagen (ook niet de mooiste) 

 Trui of vest 



 Ondergoed en sokken voor 3 dagen 

 Regenkleding (jack, broek, laarzen) 

 Dichte schoenen (waterdicht) 

 Zwemkleding (je weet nooit…) 

 

En dan nog dit: 
 Heb je een zaklamp? Deze is handig, dus niet vergeten! 

 Een rugzak om tijdens kamp spulletjes in mee te nemen 

 Een leuk stripboek, puzzel, spelletje om tijdens de vrije tijd te 

lezen of spelen 

 Muziek? Mag absoluut mee, maar als het kapot gaat, is het kapot. 

 Fototoestel, om al jouw leuke foto’s voor op de DVD te maken. 

Denk aan voldoende batterijen (Foto’s gemaakt: mail naar man-

dy@scoutingluctor.nl om de foto’s op de DVD te zetten) 

 Kampthema kleding? Absoluut meenemen!! Andere verkleed-

spulletjes? Zeker doen! 

 ROLSTOELOPLADER, niet vergeten! 

 

 

 

Wat mag niet mee: 
 Mobiele telefoon 

 Alles wat kapot kan, waarvan je niet wil dat het kapot gaat. 

 

Verpak al je bagage in een koffer/tas/rugzak! En gebruik absoluut 

GEEN vuilniszakken. Alle vuilniszakken lijken op elkaar! 

Zorg dat op al jouw bagage duidelijk je naam staat 

****BELANGRIJK**** 

Wat je/u verder nog moet weten: 
 
Zakgeld: 
Eigenlijk is er altijd wel tijd om een kampsouvenirtje of een ijsje of 

kaartjes te kopen. Je mag altijd een klein geldbedrag meenemen.  

Om scheve gezichten te voorkomen, spreken we af dat je maximaal €10,00 

mee mag nemen. Berg dit goed op in een portemonneetje, met je naam er-

op of lever dit bij aankomst in bij de medicijnpivo. Overleg altijd even met 

een pivo voor je iets koopt.  

 

Kampgeld deelnemers: 
 

Stam; 
Het kampgeld voor de stam zal dit jaar 

€75,00 bedragen.  

Ik wil u vragen, wanneer u dat nog niet gedaan heeft, dit bedrag over te 

maken op de girorekening van de penningmeester. 

IBAN: NL54INGB0001396333 t.n.v. Stichting Luctor et Emergo te Velp 

o.v.v. naam/namen deelne(e)m(st)er(s). 

 

Pivo’s/kampstaf;  
Op dit moment is er nog geen sponsor gevonden voor het kampgeld van 

pivo’s en staf. Het bestuur heeft toch (ook dit jaar) besloten geen kampgeld 

van hen te vragen. Een vrijwillige bijdrage voor consumpties en snacks 

mag natuurlijk altijd! 

 

Vervoer naar de locatie: 
Het vervoer naar en van de locatie zal zelf geregeld moeten worden. Dus 

zorg dat je met elkaar kan meerijden of boek de regiotaxi op tijd!  


