Nieuwsbrief Scouting St. Jozef
Kamp en einde seizoen 2016 / 2017
We zijn ook op het internet te vinden: www.scoutnet.nl/~scouting-st.jozef

Hallo Welpen, Scouts, Explorers en ouders,
Hier is weer een Nieuwsbrief! Een zeldzaamheid in de tijd van social media... Maar het is
wel meteen een heel belangrijke: informatie
over het Kamp...
Kamp
Bij scouting hoort naast
het kampvuur natuurlijk
ook een kamp! En dit
jaar is dat zoals bekend
in het Hemelvaartsweekeinde van donderdag 25 mei (14.00 uur) tot en
met zondag 28 mei (14.00 uur). We gaan met
z'n allen kamperen in het bosrijke Eerde, vlakbij Ommen. Net als ieder jaar lekker in de vrije
natuur kamperen op een scoutingterrein, met
kampvuurkuil en toiletgebouw. Midden in een
bosgebied van Natuurmonumenten. En: langs
het terrein kronkelt het riviertje de Regge, dus
een tochtje met een zelfgebouwd vlot zal niet
ontbreken. De welpen, scouts en explorers
hebben ieder hun eigen groepstenten, waarin
ze zullen overnachten.
Zo'n kamp mag je niet missen: we gaan leuke
dingen ondernemen: lekker ravotten in het bos,
iedere avond kampvuur, lekker eten in de
buitenlucht, een avontuurlijke speurtocht door
de omgeving en misschien is er ook nog tijd
voor een spannende avondwandeling.
Zorg dat je erbij bent en
geef je op met de
onderstaande bon!
Bij aanmelding graag de
kosten voor dit kamp
(20 euro p.p.) contant
betalen bij de eerstvolgende opkomst.

Ouders let op: wilt u aangeven of u beschikbaar
bent om bagage/kinderen naar en/of van het
kampterrein te vervoeren?!
En voor de welpenouders: bent u in de gelegenheid om (1 dag) mee te gaan als begeleiding? Dat is vorig jaar goed bevallen en we
gunnen Kaa natuurlijk ook wat eigen exploreractiviteiten...
Informatie over de bagage e.d. volgt na aanmelding. Wel handig: een goed luchtbed (geen
strandgeval) en een plastic bord en mok. Als er
vragen zijn, schroom niet om met de leiding
contact op te nemen.
...en na het kamp
Dan mag de leiding even uitpuffen en is er even
geen opkomst. De eerstvolgende opkomst is dan
weer in het weekeinde van 9 / 10 juni.
De laatste opkomst voor de zomervakantie is
rond 1 juli en daar gaan we een speciale van
maken. Details volgen later.
Jungledag
De vorige Jungledag was zo vol, dat we met
onze welpen niet mee konden doen. Dit
voorjaar zijn we gelukkig wel van de partij! We
hebben op 20 mei opkomst van 13.30 tot 17.00
uur (inclusief de middag in de Soesterduinen).
Hou ‘m vrij en later volgt een verzoek voor
ouders om te rijden...
Agenda
20 mei – Jungledag Welpen
25 – 28 mei – Kamp Eerde
2/3 juni – geen opkomst
1 juli – laatste opkomst seizoen 16/17

BON VOOR SCOUTINGKAMP: vul in en stuur op of lever vóór 20 APRIL in bij je leiding!
Naam jeugdlid:

___________________________________________________________________________

Telefoonnummer:

_____________________________________

e-mail:

_____________________________________

Handtekening:____________________

gaat WEL / NIET * mee op kamp van 25 mei t/m 28 mei.
Er is WEL / GEEN * auto voor ___ passagiers. Ik heb WEL / GEEN * aanhangwagen voor bagage.
Ik kan WEL / NIET * meehelpen bij de welpen

* = Omcirkel wat van toepassing is.

