
 
 
 

Zomerkamp 2000 

 
 
 Sittard, 28 mei 2000 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Wij vinden het fantastisch u te kunnen mededelen dat alle noodzakelijke voorbereidingen 
voor het zomerkamp getroffen zijn. Met andere woorden: Wij zijn er klaar voor! Het 
kampterrein is geboekt, het thema staat vast en ook de programma's zijn al in de maak. Er 
is al heel wat werk verricht en wij weten zeker dat het ook dit jaar weer een zomerkamp 
wordt om nooit meer te vergeten. Het zou erg leuk zijn als uw zoon en/of dochter er bij kan 
zijn. Het is immers voor de Welpen en Kabouters het hoogtepunt van het jaar. Wij nodigen 
uw kind dan ook van harte uit om deel te nemen. 
 
Het zomerkamp vindt plaats in de op een na laatste week van de zomervakantie (van 
zaterdag 29 juli t/m vrijdag 4 augustus). Let hier aub op met uw vakantieplanning. Indien u 
uw kind wilt opgeven, maar niet vanaf de eerste dag aan het kamp kunt laten deelnemen in 
verband met uw eigen reis, neem dan gerust contact met ons op. We zullen dan samen met 
u bekijken welk moment het gunstigste is om alsnog aan het kamp deel te nemen. 
 
De kosten van het kamp bedragen HFl. 150,-. Dit bedrag kunt u na inschrijving overmaken 
op gironummer ******* ten name van “Stichting Scouting St. Jozef Sittard/Welpen” onder 
vermelding van "Kampgeld 2000 WE/KA" plus de voor- en achternaam van uw zoon of 
dochter. 
 
Het thema van het kamp dit jaar is “Het land dat niet bestaat”. We nemen uw zoon en/of 
dochter mee op een reis door dit onbekende land. Een land dat is ingedeeld in allerlei 
verschillende provincies met verschillende gebruiken. We hebben een uitgebalanceerd en 
afwisselend programma met voldoende rustmomenten. 
 
Heeft uw zoon of dochter heimwee? We hebben ruime ervaring binnen de staf om hiermee 
om te gaan. We zullen er alles aan doen uw kind een onvergetelijk kamp te bezorgen. Als 
dat betekent dat uw kind vanwege heimwee beter naar huis kan, zullen we niets forceren en 
ons hieraan overgeven, maar natuurlijk pas nadat wij onze truckendoos geprobeerd hebben! 
 
Middels een vaste kookstaf die zich alleen hoeft te concentreren op de bereiding van 
uitgebalanceerde en smakelijke voeding zorgen wij voor de nodige vitamines, mineralen, 
vezels, vetten en koolhydraten. De maaltijden vinden op vaste tijdstippen plaats. 
 
Vul het inschrijfformulier in en lever het zo snel mogelijk, maar uiterlijk maandag 19 juni, 
in bij de Welpen- of Kabouterstaf. De Welpenstaf is iedere zaterdag op het HK tussen 14.00 
en 16.00 uur. De kabouterstaf iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.  
 
Ik verzoek u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen als uw zoon en/of dochter 
meegaat. Schrijf ook de dingen op, waarvan u denkt dat ze bij de staf al bekend zijn. Gaan er 
meerdere kinderen mee, gebruik dan aub voor ieder kind een apart inschrijfformulier. 
 
Na de inschrijving ontvangt u van ons een vervolgbrief. Hierin staat onder andere een lijstje 
met bagage en het tijdstip waarop wij u en uw kind verwachten.  
 
Namens de Welpen- en Kabouterstaf, 
 
 
Bart Baetens (Hathi)  
Tel. ***-*** ** ** 


