
 
 
 
 

 
Hallo allemaal! 
 
Zoals jullie misschien wel weten gaan de Beren van ’t Stokperdje elk jaar in april/mei vijf daagjes op 

kamp. Helaas lopen de aantallen van de Beren terug en gaan er dus ook minder Beren mee op kamp. 
Dit is op zich geen probleem, maar hoe meer leden op kamp, hoe gezelliger het is! Dit is de reden dat 
het een open kamp is geworden in 2019 en ook in 2020 zal zijn.    
 
De Beren gaan dit jaar op kamp in Teteringen. We overnachten in de Maalderij, een gebouw van 
Scouting Driesprong.  
Wij hebben er al erg veel zin in en hopen dat we er met z’n allen een geweldig kamp van kunnen 

maken en veel leuke kampactiviteiten kunnen doen!  
 
Jullie zijn niet allemaal bekend met de Berenbende en hoe het werkt op kamp.  
De leden van de Berenbende, de Beren, worden ingedeeld op leeftijd. In deze groep gaan zij ook op 
kamp. Wanneer jullie ook mee op kamp willen, worden jullie ingedeeld bij de groep van jullie       
leeftijd-/klasgenootjes. Het kan zijn dat je dus niet bij alle leden van je club in dezelfde groep zit op 
kamp.  
De indeling welke wij hanteren is als volgt:  
Teddyberen - Groep 1/2/3 
De Teddyberen zijn voor kinderen uit groep 1, 2 en groep 3. Zij gaan twee nachtjes en drie dagen op 
kamp. Hier gaan ze van alles doen: bij lekker weer naar het bos, lopen vaak een speurtocht(je) en de 
Grizzly’s maken elk jaar een mooi kampvuur. Dit alles wordt gedaan rondom een thema dat geheim 

blijft tot de start van het kamp! Ook mogen ze laten zien hoe groot ze zijn door hun eigen bord en 
bestek af te wassen, maar hierbij kunnen natuurlijk de Pandaberen en IJsberen helpen. Het slapen is 
vaak nog een beetje spannend, maar komt altijd weer goed. De ene keer door een verhaaltje, de 
andere keer door een poppenkast. Ook slaapt er één iemand van de leiding bij de kinderen, dit maakt 
het allemaal een beetje minder spannend! Verder gaan we lekker veel buiten spelen. 
 
Pandaberen - Groep 4/5 
Als je in groep 4 of 5 zit, mag je met de Pandaberen mee op kamp. Zij blijven geen twee, maar vier 
nachten! Je wordt al een beetje ouder, dus mag al iets langer wakker blijven ’s avonds, maar ook de 

spelletjes worden groter en de speurtochten langer. Het kampvuur blijft indrukwekkend en je mag vijf 
dagen meespelen. Vaak wordt er een thema verzonnen voor het kamp en speel je spellen in dit 
thema. 

IJsberen - Groep 6/7/8 
De IJsberen zitten in groep 6, 7 en 8 en de spellen worden nóg groter dan bij de Pandaberen! Je eet 
nog gezellig met de Teddyberen en Pandaberen binnen en helpt ze soms, maar wanneer zij gaan 
slapen, ga jij misschien nog wel op pad! Speurtochten, spellen in het bos en op de kamplocatie. Soms 
wordt er zelfs een spel gedaan met de Grizzly’s. 

Grizzly’s - 1e klas – 15/16 jaar 
Wanneer je van de basisschool af bent, kom je bij de Grizzly’s. Je mag mee op kamp als je voor 

september 16 wordt. Grizzly’s slapen buiten, wij zorgen voor twee grote tenten. Het grote verschil is 
dat er niet meer wordt gekookt voor je: dit mag je zelf gaan doen! Jullie krijgen per persoon een 
bedrag, gaan samen naar de winkel om eten te kopen en het zelf klaar te maken op vuur. Het primitief 
koken wordt veel geoefend tijdens de clubs en de leiding kan natuurlijk stiekem ook wel een beetje 
helpen. Als echte Grizzly leef je de hele week buiten: je bent een echte bikkel. Er worden 
speurtochten en spellen gedaan in het donker, je zaklamp mag je niet vergeten deze week! 



 
 
 
 

Omdat we elkaar niet het hele jaar elke week zien, verwachten wij je de twee clubs voor het kamp. Zo 
kan je de leiding en de beren leren kennen, maar weten wij ook wie jij bent!  
 
Dit jaar zal het kamp zijn van dinsdag 28 april t/m zaterdag 2 mei 2020.  
De Teddyberen komen twee nachtjes, namelijk van dinsdag 28 april t/m donderdag 30 april 2020.  
De kosten voor leden van de Berenbende zijn 75 euro en voor de Teddyberen 40 euro, voor niet-
leden is dit 85 euro (vanaf groep 4) en 47,50 euro (4 jaar t/m groep 3). Hier zit alles bij inbegrepen 
zoals eten, drinken, accommodatie, activiteiten etc.. 

Voor deze clubs en gezien er een klein bedrag van de contributie ook naar kamp gaat, vragen we een 
extra bijdrage van €7,50 (Teddyberen) of €10,00 (andere beren) aan de niet-berenleden. 
Bovenstaande kosten zijn inclusief deze extra kosten. De kampdeelnemers welke geen lid zijn, krijgen 
tegen deze tijd een uitnodiging voor deze betreffende clubdagen.  
 
Graag zouden we van jullie willen weten of je met ons mee op kamp gaat.  
Daarom wil ik vragen of jullie onderstaande opgavebrief in willen vullen en uiterlijk zondag 12 april 
2012 weer in willen leveren via berenbende@stokperdje.nl. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
De inschrijving is compleet na het ontvangen van een volledig ingevuld formulier, de betaling, het twee 
keer meedraaien met de betreffende club van de Berenbende én een bevestigingsmail van Anne.  
 
Over een tijdje krijgen de deelnemers nog een brief vol met informatie over het kamp: de 
adresgegevens, wat je mee moet nemen, enz.. Deze brief is alleen bedoeld om jezelf op te geven. 
 
Mocht je meer informatie willen, wordt er bij voldoende animo een informatieavond georganiseerd. 
Aanmelden kan t/m zondag 15 maart 2020 via berenbende@stokperdje.nl. Na deze dag ontvang je de 
verdere informatie m.b.t deze avond.  
Wil je nu al meer informatie? Kijk op www.stokperdje.nl/kamp of mail Anne via 
berenbende@stokperdje.nl.  
 

 

 
Groeten, 
Anne Jochems  
Bestuurslid Berenbende 
 

 

 

 

 

 
 

 

Wel graag mee op kamp, maar is dit financieel niet mogelijk? U kunt dan contact opnemen met onze 
penningmeester Laura (penningmeester@stokperdje.nl) om eventuele mogelijkheden te bespreken.  
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Opgave Kamp 2020! 
Dit formulier is, na downloaden, online in te vullen. Deze hoeft dus niet geprint te worden! Let er wel op om het document in een 
andere map dan downloads op te slaan, anders kan dit mogelijk mis gaan.  

 
 
Naam    ____________________________________ 
 
Ik zit nu in groep/klas  ____________________________________ 
 
Geboortedatum   ____________________________________ 
 
Adres     ____________________________________ 
 
Postcode + woonplaats  ____________________________________ 
 
Huisarts    ____________________________________ 
 
E-mailadres    ____________________________________   
 
GSM-nummer papa   ____________________________________ 
 
GSM-nummer mama  ____________________________________ 
 
Eventueel extra tel. nr ____________________________________ 

 
 
 
Bijzonderheden/Allergieën/Medicijnen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgeven kan enkel via berenbende@stokperdje.nl.  
 
 
Met inschrijving gaat u akkoord met de ‘Algemene voorwaarden kamp 2020’.  
Deze zijn in te zien op www.stokperdje.nl/kamp.  
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