
 

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 Stam, Explorers en Scouts, 

Anna, Bas, Bert, Coen, Debby, Else, Ernst-Jan, Isha, Jan, Maarten 

Brenda, David, Jeroen, Joanne, Joost, Pascal, René, Robert, Sascha 

Joey, Loes, Marlon, Michael, Peter, Tim 

 

Ook dit jaar zal het groeps-reunieweekend doorgaan! 

Daarom ontvang je deze brief met de nodige informatie en de inpaklijst voor het weekend.  

Wij rekenen erop dat iedereen er zal zijn dit weekend. Kan je niet, laat dan even iemand afmelden 

via contact@scoutingluctor.nl.  

We mogen opnieuw gebruik maken van het Candea College in Duiven. En dat betekent slapen in de 

gymzaal, spelletjes in de grote aula, koken in de professionele keuken en natuurlijk bij mooi weer 

lekker buiten spelen op het speelplein. 

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

Natuurlijk is er op de zaterdagavond weer de jaarlijkse Luctor playbackshow. Ik heb gehoord dat 

sommige van jullie al hard aan het oefenen zijn voor deze speciale avond. Dus neem je CD mee en 

je playback-outfit of je thema/koks-outfit en zorg dat jij spettert op het grote podium. 

Op zondag zullen we het weekend gaan afsluiten met het ‘hoekke tjakka lied’ en de loting van 25 

certificaathouders van het “Luctor Kikker parentsplan-2004”  

Kijk voor alles wat je moet inpakken op de inpaklijst, maar vergeet vooral je broodmaaltijd voor de 

zaterdagochtend niet. 

 

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! [Papa’s en mama’s en andere 

verzorgers zijn vanaf half 2 welkom voor de afsluiting]  

Waar;  in schoolgebouw van het CANDEA COLLEGE 

              adres: ELTENSETRAAT 8,  6922 JB   Duiven 

 

Ook dit jaar kun je weer de DVD kopen met alle leuke, gekke en culinaire foto’s van de afgelopen 

kampen. Wil je de DVD hebben, neem dan €3,- mee. 

 

Wij hebben er ontzettend veel zin in! We hopen jij ook. 

   

Met vriendelijke scoutinggroet,  

 

Spelteam scouting Luctor. 



 
 

□ Broodmaaltijd voor zaterdagochtend 

□ Slaapzak / deken 

□ Matje, veldbedje (Voor de rolstoelgebruikers is een stretcher voorzien) 

□ Kussen 

□ Knuffel, leesboek of strip 

□ Voldoende broeken, shirts, onderbroeken, 
sokken, hemden etc. 

□ Pyjama 

□ Trui 

□ Jas 

□ Regenkleding 

□ Washandjes, Handdoek  

□ Plastic tas met je naam erop voor de vuile was 

□ Scoutingblouse, das en evt. scouting t-shirt van zomerkamp 

□ Evt. hulpmiddelen voor eten/drinken 

□ Voor de rolstoelgebruikers voetsteunen en/of oplader 

□ Toilettas met tandenborstel, tandpasta, deodorant, kam, 
scheerapparaat, maandverband en evt verschoningmateriaal 

enz. 

□ Zaklamp  

□ CD voor de Luctor playbackshow  

□ Outfit voor je playback optreden / Thema outfit 

□ Medicijnen (afgeven aan de groepsleiding vrijdagavond)  

□ Medisch formulier 

□ €3,00 voor de DVD (als je die wilt hebben) 

□ Goed humeur en reuze zin en je culinaire talenten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat laat je thuis: 

□ Je mobiele telefoon 

□ Alles wat stuk kan en je niet wil dat het stuk gaat 
 

*BELANGRIJK***BELANGRIJK***BELANGRIJK* 

a.u.b. Bagage NIET verpakken in plasticzakken, die op vuilniszakken lijken! 
 


