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Beste ouders en verzorgers,
Zomerkamp 2011!
Wellicht al thuis ter spraken gekomen maar, de verkenners gaan weer op zomerkamp. Anders dan
anders is het begin en het eindpunt, vorig jaar goed bevallen en vandaar dat we het dit jaar weer
proberen.. We starten namelijk in Zwartsluis bij het scoutingebouw en je kunt het al raden ook het
eindpunt is daar weer! Dit houd in dat we Niet in Zwartsluis blijven maar een zwerftocht gaan houden
door verschillende plaatsen en hebben we tenten om te overnachten.
Tijden
We verwachten de kinderen op maandag 29 augustus rond 10.00 uur op het gebouw. De kinderen
kunnen weer opgehaald worden om 17.00 uur op het scoutinggebouw op zaterdag 3 september.
Kosten
Voor de verkenners wordt dit € 55,-. We hebben al 7 opgaven maar nog een paar erbij zou nog leuker
zijn.
Al opgegeven : Dick (Zwarte Piet), Thijs (Hulp-Sint), Hans, Marcel, GertJan, Jaap, Willem , Jan en
Jordi.
Voorbeeld paklijst:
- voldoende kleding, ook voor minder mooi weer.
We verblijven buiten dus ook regenkleding ed.
- zwemkleding en extra handdoek.
- “dag rugzakje”
- compleet uniform met das.
- slaapzak en matje of luchtbed.
- knuffel.
- spelletjes voor in de tent / gebouw

- pyjama.
- zaklamp.
- toiletspullen.
- eventueel een leesboek
- wandelschoenen, extra schoenen of laarzen.
- theedoek.
- Goed humeur

Overige info
• Neem niet te veel geld mee, of waardevolle spullen!
• Ook een telefoon is niet nodig. Wij zijn bereikbaar op: 0618-868122 of 06-46151455
• Iets te snoepen mag mee, maar geen grote hoeveelheden. Wij gaan uit van een gezamenlijk
kamp, waarbij er dus ook gezamenlijk gesnoept en gegeten wordt.
Sommige kinderen hebben wat extra aandacht of begeleiding nodig op kamp. Als dat voor uw kind
van toepassing is, horen wij dat graag van u, via onderstaand briefje. Dit gaat om bijvoorbeeld
medicijnen of wat last van heimwee. Ook een extra telefoonnummer waarop u in desbetreffend week
te bereiken bent krijgen wij graag van u. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de leiding
van uw kind. Ook zal er dit jaar géén ouderavond tijdens het kamp zijn.
Met vriendelijke scoutinggroet,
De leiding.
Wil je mee naar dit gezellige kamp, vul de onderstaande strook in en lever hem zo snel mogelijk bij je
leiding in! Mailen voor opgaven mag ook naar het volgende adres jochem@pietermarits.nl
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