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Hallo Welpen, Scouts en ouders,
Eindelijk, weer een Nieuwsbrief! En meteen een 
heel belangrijke: informatie over het Kamp en 
het einde van het scoutingseizoen...

Kamp
Bij scouting hoort naast 
het kampvuur natuurlijk 
ook een kamp! En dit 
jaar is dat zoals bekend 
in het Hemelvaartsweek-
einde van donderdag 14 mei (14.00 uur) tot en 
met zondag 17 mei (14.00 uur). We gaan met 
z'n allen kamperen in de bossen bij Arnhem. 
Net als vorig jaar lekker in de vrije natuur op 
een scoutingterrein, met kampvuurkuil en 
toiletgebouw.  Zo'n kamp mag je niet missen: we 
gaan leuke dingen ondernemen, we zitten vlak 
bij Burgers Zoo, het Openlucht Museum, de 
Veluwe, bijvoorbeeld! Maar ook lekker ravotten 
in het bos, iedere avond kampvuur, lekker eten 
in de buitenlucht en een spannende 
avondwandeling...

Zorg dat je erbij bent en 
geef je de komende week 
op met de onderstaande 
bon! Bij aanmelding 
graag de kosten voor dit 
kamp (20 euro p.p.) 
contant meenemen. 

Ouders let op: wilt u aangeven of u beschikbaar 
bent om bagage/kinderen naar en/of van het 
kampterrein te vervoeren?! 

Contributie
Alle jeugdleden hebben een brief van de 
penningmeester gekregen met het verzoek de 
halfjaarlijkse contributie te betalen. Wilt u dit 

zo spoedig mogelijk in orde maken? Heeft u 
geen brief gehad, meldt dit dan bij de 
penningmeester Nico Burgers 
(sintjozef@gmail.com).

...en dan na het kamp
Dan mag de leiding even uitpuffen en is er even 
geen opkomst. De eerstvolgende opkomst is op 
zaterdag 30 mei. Vervolgens gewoon iedere 
week, tot en met 4 juli. Dat is de laatste 
opkomstdag voor de zomervakantie en daar 
gaan we een speciale van maken: met een 
spannende afsluiting in de Soesterduinen. Hou 
die zaterdag in ieder geval de middag vrij, we 
hebben dan een gezamenlijk programma!

Agenda
14 t/m 17 mei – Kamp in Arnhem
23 mei – geen opkomst
4 juli – laatste opkomst voor de zomer

Leiding 
Welpen
* Tom Dirks (Akela): 
    033-4555174 / 06-40322332
    tomenbirgitte@hooglanderveen.net
* Dave Garbett (Baloe):
    033-2864481 / 06-45374545
    djg@vathorstnet.nl 
* Erwin Brouwer (Chil): 
    033-4531210 / 06-36536761
    brouwerbier@zonnet.nl

Scouts
* Peter van Burgsteden: 
    033-2580944 / 06-13665530  
    pgnvburgsteden@hooglanderveen.net
* Lia Verhagen: 
    033-2571957 / lia_verhagen@hotmail.com
    06-42407959

  BON VOOR SCOUTINGKAMP:  vul in en stuur op of lever vóór 5 MEI  in bij je leiding!

  Naam jeugdlid: ___________________________________________________________________________

  Telefoonnummer: _____________________________________   

  e-mail:               _____________________________________        Handtekening:____________________

  gaat WEL / NIET * mee op kamp van 14 mei t/m 17 mei.

  Er is  WEL / GEEN * auto voor  ___ passagiers.   Ik heb WEL / GEEN * aanhangwagen voor bagage.

* =  Omcirkel wat van toepassing is.                
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