


Nǐ hǎo!

Subkamphoofd
Jeroen

Subkamphoofd
Rob

1. Eindverantwoordelijk
2. Prio1: Gastvrijheid en betrokken!
3. Onvergetelijk kamp nalaten



Sfeerimpressie



Dagprogramma



Nǐ hǎo! – De Nachtburgemeester

Maarten

1. Subkampteamlid

2. Aanspreekpunt ‘s nachts

3. 22.00 – 7.00 uur

4. De-escalerend



Input van jullie
1. Hulp bij spellen
2. Corvee….. Helaas :(
3. EHBO’ers
4. 2 pakken koffie
5. Tering veel gezelligheid



Nǐ hǎo! – Programma 



Weekprogramma
Centraalprogramma

Ingedeeld programma

Subkampprogramma

Aankomst/vertrek



Toelichting programma

1. Wat houden de programma’s in?
2. Wat verwachten we van de leiding tijdens 

programma’s?
3. Leidingactiviteit!
4. Activiteiten voor tussendoor
5. Pionierpalen



Gele Draadspel

1. Welke groep bouwt de grootste Muur?
2. Spel wat het hele Nawaka gespeeld wordt
3. Draait om het verzamelen van Pandapunten
4. Pandapunten zijn te verdienen met de spellen en 

met diverse andere opdrachten
5. Met Pandapunten kan er naar rato van het aantal 

vletten per groep een stuk Muur gebouwd worden. 



Wat houden de programma’s in?
Hathi he: vossenjacht met alle scoutssubkampen
Yìchū: Waterprogramma waarbij kennismaken en groepen mengen centraal staan
Nǐ hǎo Macao: Gezamenlijk eten en casinoavond
Qr lún bō: Waterprogramma wat gespeeld wordt via app. Doel om zoveel mogelijk QR-codes te 
scannen
Chōng: Ook in China is een huizentekort. In dit waterprogramma probeer je jouw huis zo goed mogelijk 
verhuurbaar te maken.
Made in China: Groot handelsspel op het water. Wie aan China denkt, denkt aan Aliexpresss. Zet de 
beste en goedkoopste handel op tijdens dit dagspel.
Lóng wěi: Waterprogramma waarbij deelnemers een zo lang mogelijke drakenstaart proberen te 
vormen achter hun vlet. Maar pas op voor de drakenjagers!
Battle of the dynasties: Waterprogramma waarin teams proberen zoveel mogelijk delen van China te 
veroveren.
Chángchéng: Groot eindspel wat draait om het verdedigen van de Grote Muur die je met de 
Pandapunten uit het Gele Draadspel gebouwd hebt.



De Grote Muur-
app!!!

• Gele draadspel

• Één activiteit



Nǐ hǎo! – Productie



Aankleding lampionnen, bordjes 



Terreinindeling



Terreinindeling



Wat willen wij weten

1. Bij wie vooral wel?
2. Bij wie vooral niet?
3. @Wachtschepen: stuk terrein nodig of 

niet?
4. Welke/hoeveel tenten?
5. Wie heeft een sleepboot ter 

beschikking?



Nǐ hǎo! – Communicatie 

1. Volg ons op Instagram!!!! -> 
instagram.com/subkamp_grotemuur

2. Lees de nieuwsbrieven!

http://www.instagram.com/subkamp_grotemuur




Samenvattend
1. Hulp bij spellen
2. Corvee….. Helaas :(
3. EHBO’ers
4. 2 pakken koffie
5. Wat houden de programma’s in?
6. Wat verwachten we van de leiding tijdens programma’s?
7. Leidingactiviteiten
8. Pionierpalen.
9. Bij wie vooral wel?
10.Bij wie vooral niet?
11.@Wachtschepen: stuk terrein nodig of niet?
12.Welke/hoeveel tenten?
13.Wie heeft een sleepboot ter beschikking?
14.Tering veel gezelligheid



Vragen?



Vragen/opmerkingen/suggesties -> grotemuur@nawaka.scouting.nl

http://www.instagram.com/subkamp_grotemuur

