Beste Scouts, ouders/ verzorgers,
Het is bijna zover, het zomerkamp komt eraan en wij hebben er zin in. Er is een
leuk kampprogramma bedacht. Wat het thema is vertellen we nog niet.
Hierbij de informatie over het kamp:
We gaan op kamp van zaterdag 16 juli t/m vrijdag 22 juli 2022
We verwachten de Scouts zaterdag om 11.00u, met de fiets, GEEN elektrische
en in goede staat, op de blokhut. Natuurlijk heb je, je uniform aan.
Ook je bagage kan dan ingeleverd worden.
Vanaf de blokhut gaan we op de fiets naar Zeeland in Noord Brabant.
Zorg dat je je goed insmeert voordat we gaan.
Onderweg stoppen we regelmatig om even uit te rusten en wat te drinken.
Neem voor onderweg een lunchpakketje en drinken mee.
Op vrijdag 22 juli sluiten we het kamp om 13.00u af. U als ouder/verzorger
bent dan welkom om bij de afsluiting te zijn waarna de kinderen mee naar huis
gaan. Het zou fijn zijn als de fiets dan ook mee naar huis genomen wordt.
Is dit niet mogelijk probeer dan onderling af te stemmen.
Mededelingen:
De scouts mogen €10,- meenemen aan zakgeld.
Het meenemen van energiedrank is niet toegestaan.
Laat waardevolle sieraden en telefoon thuis.
In verband met de vernieuwde privacy wet vragen wij u om het
gezondheidsformulier opnieuw in te vullen en in te leveren op de dag van
vertrek bij de leiding.
Heeft u vragen dan mag u altijd contact met ons opnemen en tijdens het kamp
kunt u ons uitsluitend voor dringende zaken bereiken via:
Monique de Vrught 06 47287015, Inge van Eck 06 81086756
Jolijn van Eck 06 15460798, Femke Eggink 06 11531814
Met vriendelijke groet,
De scoutsleiding.

Route kampterrein Maashorst:
Vanuit Richting Nijmegen (A50)
Neem afrit 17 (Ravenstein)
Neem bij de rotonde de eerste afslag
Ga bij de verkeerslichten rechtdoor richting Zeeland
Neem bij de eerste rotonde de tweede afslag
Neem bij de tweede rotonde de tweede afslag
Neem bij de derde rotonde de eerste afslag
Neem bij de vierde rotonde eerste afslag (Voederheil)
Sla de eerste weg links (Zevenhuisen)
Sla na ca 1 km rechts af de Weversweg in (bij Maria beeld)
Sla na ca. 1 km. Rechtsaf het bospad in (Inkaweg)
Na 400 m. bevindt zich het kampterrein aan de rechterzijde.

