Zomerkamp 2000
Sittard, 25 juni 2000

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Fantastisch! U heeft de boodschap echt duidelijk begrepen. Maar liefst 35 welpen en
kabouters gaan met ons mee dit jaar en dus maken al die kinderen het hoogtepunt van ons
scoutingjaar mee.
In deze brief vertellen we u wanneer we u en uw kind verwachten, waar we zijn en u ons
kunt bereiken, wat wij denken dat uw kind mee zou kunnen nemen en vertellen we u graag
of wij gebruik willen maken van uw aanbod om ons te brengen en/of te halen. Lees vlug
verder!
En wanneer gingen we ook al weer?
Zoals in de eerste brief vermeld vindt het
zomerkamp plaats in de op een na laatste
week van de zomervakantie (van zaterdag 29
juli t/m vrijdag 4 augustus). We verwachten u
en uw kind op zaterdag 29 juli om 18.00 uur
op ons HK in Sittard. Indien u uw kind heeft
opgegeven, maar niet vanaf de eerste dag aan
het kamp kunt laten deelnemen in verband
met uw eigen reis, neem dan aub contact met
ons op. We zullen dan samen met u bekijken
welk moment het gunstigste is om alsnog aan
het kamp deel te nemen.
Heeft u het al overgemaakt?
De kosten van het kamp bedragen HFl. 150,-.
Dit bedrag dient u zospoedig mogelijk over te
maken 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.
Waar zijn wij en hoe kunt u ons bereiken?
We logeren bij Stichting Scouting Lambertus in
Reuver. Het adres:
Jan Backus HK
Kapellerweg Reuver
Tel 1: ***-*** ** ** (het HK in R euver)
Tel 2: ** ** *** *** (alleen in geval van nood)
Tel 3: *** *** ** ** (de beheerder)
Het HK heeft geen postadres. Is uw kind jarig
op kamp en wilt u dat het op de verjaardag
een kaartje ontvangt, geef het dan voor het
kamp aan de staf. We zorgen dat het er is op
de verjaardag.
Wat denken wij dat u kind nodig heeft?
ª
ª
ª
ª
ª

lucht(matrasje) + pomp
slaapzak, lakenzak en kussensloop
handdoeken, washandje(s), toiletgerei
theedoek
nachtkleding

ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

zakdoek(en)
zwemkleding
ondergoed en sokken voor iedere dag +
reserve
T-shirts en een warme trui
broeken (lang, kort en sportbroek)
schoenen (stevig, tegen regen en
sportschoenen)
regenkleding
bord, mok en bestek voorzien van naam
tas met pen en papier, zaklantaarn en
spelletjes
weekendtas (liever geen rugzak)
medicijnen
s toffen waszak of oude kussensloop
lijstje met alles wat je bij je hebt

Zet overal de naam van uw kind op of in. U
houdt het niet voor mogelijk wat er aan
kleding blijft liggen na een kamp. Hiervoor
hebben we twee tips.
tip 1: pak liever alles in een grote weekendtas.
Dat houdt het voor uw kind overzichtelijk en
tip 2: laat uw kind zelf inpakken of in ieder
geval meehelpen.
Heeft uw kind last van bedplassen. Geen enkel
probleem. We letten erop. Zorgt u wel aub voor
een extra slaapzak?
Wat heeft uw kind niet nodig?
Pakt u aub geen Pokémons, Tamagotchi's,
spelcomputers of andere elektronische
apparatuur in. Dat heeft uw kind tijdens het
kamp echt niet nodig. Ook voor frisdrank
zorgen we zelf. Snoep mag u gerust meegeven,
maar alleen voor gezamenlijk gebruik. We
zullen het eerlijk verdelen tijdens het kamp

Zomerkamp 2000
Op vrijdag 4 juli vertrekken we om 14.00
uur vanuit Reuver terug naar Sittard.
Komt u ons halen, zorg dan dat u voor
14.00 uur in Reuver bent. We kunnen dan
samen om ongeveer 14:45 op het HK in
Sittard arriveren.

Bezoek of geen bezoek?

In verband met heimwee hebben we liever
geen bezoek. Denkt u dat er toch een
reden is om het kampterrein te bezoeken,
neem dan aub eerst contact met ons op
middels een van de reeds vermeldde
telefoonnummers. We zoeken dan naar
een passend moment.

Routebeschrijving
Vanuit de richting Roermond
ª

Brengen en halen?

ª

Kijk vlug in de onderstaande tabel of uw
naam erbij staat. Rekenen wij op u, maar
u bent alsnog verhinderd? Neemt u dan
aub zelf contact op met een van de
reserverijders om u te vervangen.

ª
ª
ª

Ook indien u niet bent ingedeeld om te
rijden mag u natuurlijk mee. We kunnen
ons goed voorstellen dat u nieuwsgierig
bent waar uw kind tijdens de kampweek
verblijft.

ª

ª

Rij over de N271 (Rijksweg) in de
richting Roermond
In Roermond volg de richting Venlo Swalmen - Reuver
In Reuver na de spoorwegovergang
linksaf
3 kruispunten oversteken
Na het 3de kruispunt de weg links
aanhouden
Steek dit kruispunt over (Kapellerweg)
en rij door tot aan de
Brandweerkazerne
Links naast de Brandweer ligt het Jan
Backus HK

.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam

Telefoonnummer

Reserverijders
1
2
3
4
5
6

Alvast een hele fijne vakantie en tot 29 juli.
Namens de Welpen- en Kabouterstaf,
Bart Baetens (Hathi)
Tel. ***-*** ** **
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Reserverijders
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Telefoonnummer

