
 

LUCTOR ET EMERGO ARNHEM 
B.E. Scoutinggroep, regio Klein Gelderland 

 

Clubhuis: Diependalseweg 5R, Arnhem 

Telefoon: 026 351 66 40 

Website: www.scoutingluctor.nl 

 

Email: contact@scoutingluctor.nl 
 

 

Beste ouders, verzorg(st)ers, mentor, groeps(bege)leiding, pivo’s, vrijwilligers en 

vriend(inn)en van scouting Luctor, 

 

Ook dit jaar zal het groeps-reunieweekend doorgaan. U ontvangt hierbij dan ook de noodzakelijke 

informatie voor dit weekend.  

Wij rekenen erop dat iedereen zal deelnemen aan dit weekend. Mocht er onverhoopt niet 

deelgenomen kunnen worden aan het weekend, wilt u dit dan tijdig laten weten op 

contact@scoutingluctor.nl. Bij te late afmelding zullen er kosten in rekening worden gebracht. (na 

woensdag 09/10/2013) 

Onze groepsleiding is bijzonder blij dat we opnieuw gebruik mogen maken van het schoolgebouw 

van het Candea College in Duiven. Verderop zal de routebeschrijving naar de locatie vermeld zijn. 

Het thema van het reünieweekend zal net als het pinkster- en zomerkamp “Luctor’s Resto” zijn. 

Net als alle jaren zal het weekend in het thema staan van spelletjes, gezelligheid, maar dit jaar ook 

lekker eten. Om de bonte avond op zaterdag en de jaarlijkse playbackshow van extra sfeer te 

voorzien, vragen wij om de deelnemers een bonte-avond-outfit  in thema mee te geven. 

Op zondag zal de traditionele sluiting zijn, met de loting van 25 certificaathouders van het “Luctor 

Kikker parentsplan-2004” die hun voorgeschoten “clubhuis verbouwpremie” uit 2002/2004 terug 

kunnen krijgen. 

Wij willen u ook graag attenderen op de inpaklijst die als bijlage bij de brief voor de deelnemers zit 

en op het meegeven van een broodmaaltijd en de medicijnen. 

 

 Belangrijk om vast te weten; 

 Begin weekend; vrijdag 11 oktober,  acht uur ['s avonds!] 

 Einde weekend; zondag 13 oktober,  twee uur, voor taxi half drie! [U bent vanaf half 2 

welkom voor de afsluiting]  

 Waar;  in schoolgebouw van het CANDEA COLLEGE 

 Adres:  ELTENSETRAAT 8,  6922 JB   Duiven 

 Luctormobiel:  06 519 541 16   of  nood:  06 461 563 54 (Milou) 

 

Aangezien wij de afgelopen kampen niet van iedereen een medisch formulier hebben ontvangen, 

wil ik u nogmaals vragen om het bijgevoegde formulier in te vullen en te ondertekenen en mee te 

geven op vrijdag 11 oktober.  

Daarnaast wordt er op dit moment ontzettend hard gewerkt om de DVD met foto’s van afgelopen 

kampen weer te kunnen aanbieden. De DVD zal €3,- gaan kosten en is zondag te koop bij de 

afsluiting.  

Tot slot, al onze trouwe donateurs, nieuwe sponsors, vrienden van de Luctor,    

 bedankt voor uw donatie, zonder uw bijdrage zou onze groep niet kunnen!  
   

Met vriendelijke scoutinggroet,  

 

Spelteam scouting Luctor. 



Reisroute naar; Candea College, brugklasgebouw: 
              ELTENSESTRAAT 8 

              6922 JB   Duiven 
 

 

 

 

 
 Vanaf A 12 

Autosnelweg Utrecht/Duitse grens; 
 

• bij verkeersplein Velperbroek, richting Zevenaar/Duitse grens volgen. 

• Afslag Duiven/Zevenaar-West autoweg verlaten, (de eerste afslag na de Ikea/Mac Do-nald 

afslag) bij verkeerslichten rechtsaf de Noordsingel op.  Onderaan bij verkeers-lichten 

RECHTS af richting Duiven-West/Loo, de Westsingel op. 

• Bij rotonde ¾ rond de Westsingel blijven volgen richting Loo/Westervoort. 

      (u passeert nu rechts een Shell tankstation) 

• Bij verkeerslichten, kruising met de Rijksweg, RECHTDOOR Westsingel blijven volgen 

richting ’t Holland/Station. 
 

*   DEEL 2,   
• Bij rotonde RECHTDOOR oversteken de Westsingel blijven volgen richting Loo/Huissen. 

U komt nu over het viaduct van de spoorweg Arnhem>>Zevenaar>>Winterswijk. 

• In de bocht vanaf dit viaduct ziet u LINKS een gebouw van het Candea College, niet waar u 

nu moet zijn! 

• Bij de rotonde onderaan viaduct, RECHTDOOR oversteken en blijft de Saturnus volgen tot 

aan de volgende rotonde. 

• Bij de rotonde 3/4 rond en u rijdt de ELTENSESTRAAT in. Na 50 meter rijdt u links de 

parkeerplaats van het Candea College op. 
 

Vanaf de rijksweg Arnhem/Westervoort/Zevenaar; 
 

• Vanuit Arnhem, door Westervoort via rijksweg richting Duiven. 

• Vlak voor Duiven, wanneer u rechts een Chinees restaurant bent gepasseerd, bij de 

       verkeerslichten (kruising van rijksweg met Westsingel) RECHTSAF richting  

      ’t Holland / Station, de Westsingel op. 

• ZIE DEEL 2  hierboven vermeldt 
 

Reismogelijkheid trein / bus; 
 

Vanaf station Duiven (Syntus), parallelweg langs spoor (+/- 250 meter) volgen, richting Arnhem. 

Links bij kruising ligt het Candea College., tegenover Medisch centrum/apotheek, naast sporthal 

“de Endesprong”. 

 

 

 

 

 

 
 


