
  

IJsselgroep Zwolle-Zuid ● IJsselcentraleweg 35a ● 8014 BK Zwolle  

tel +31 (0)38 460 74 95 (tijdens opkomsten) e-mail info@ijsselgroep.org web www.ijsselgroep.org 

 

 

Datum: 14-04-2016 

Betreft: Opgave (A)PL weekendkamp 

 

Beste (assistent)ploegleiders en ouders,  

 

Dit jaar organiseren wij een weekendkamp speciaal voor jullie! In deze brief vind je alle informatie en 

wij horen graag van je of je meegaat met dit supertoffe weekend. 

 

Het weekendkamp begint vrijdag 20 mei om 18.00 uur op het clubhuis. Na een opkomst met alle 

scouts gaat het weekendkamp voor jullie van start, terwijl de andere scouts weer naar huis gaan. 

Zondag 22 mei kun je om 13.00 uur weer opgehaald worden. De locatie zullen wij te zijner tijd bekend 

maken bij de ouders. Rekenen op ongeveer 45 á 60 minuten rijden vanaf Zwolle. Tijdens dit weekend 

heb je geen fiets nodig, dus deze kun je thuislaten. 

 

Het beloofd een super gaaf weekend te worden. Wij denken dat dit weekendkamp jullie nog lang bij 

zal blijven. De kosten voor dit weekendkamp liggen dan ook iets hoger dan normaal. Dit is vanwege 

het speciale programma en de wat kleinere groep. Mocht dit een probleem voor u zijn, dan horen wij 

dat graag. De kosten voor het weekendkamp bedragen € 30,00 per scout. Het geld kan tijdens de 

opkomst worden ingeleverd. De uiterlijke inleverdatum voor het kampgeld is vrijdag 13 mei of zaterdag 

14 mei. Graag in een envelop met de naam van uw kind er op.   

 

Graag horen wij uiterlijk 30 april of je wel of niet mee gaat, dit kunt u per mail aan ons laten weten. 

Mocht uw scout niet meegaan, wilt u dit dan ook aan ons doorgeven. Zijn er nog bijzonderheden die 

wij moeten weten, zoals medicijn gebruik dan horen wij dat graag.   

  

Tijdens het weekendkamp zijn wij voor dringende zaken bereikbaar op de volgende nummers:  

06-49826913 (Sander) en 06-50466030 (Laura). 

 

Wat moet je meenemen?  

-Scoutsblouse en das (aan!) 

-Slaapzak 

-Slaapmatje 

-Pyjama 

-Toiletspullen 

-Extra kleding 

-Warme trui 

-Ondergoed 

-Sokken 

-Extra paar schoenen  

-Medicijnen (waar nodig) 

-Handdoek 

-Bord, mok en bestek 

-Theedoek  

-Zaklamp 

-Regenkleding  

-Dagrugzak  

-Bidon/flesje

 

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag. Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in!  

 

 

Vriendelijke groet, 

 

De scouts vrijdag en zaterdag leiding 


