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REÜNIEWEEKEND	  

 
Beste Welpen, Explorers en Stamleden, 
 
Het zomerkamp zit er alweer een tijdje op en de bijeenkomsten zijn alweer 
gestart. Tijd voor een leuk reünieweekend vol scoutingactiviteiten!!  
Het thema blijft nog even een verrassing. 
 
Het weekend start op vrijdag 21 oktober om 20.00 uur en eindigt op zondag 
23 oktober om 14.30 uur.  Reserveer taxi’s voor het ophalen op zondag om 
14.45 uur. 
 
We gaan als vanouds weer naar het Candea College in Duiven.  
Adres: Eltensestraat 8 
  6922 JB Duiven 
 
Jij komt toch ook!?!? Kun je niet of zijn er andere dingen waar wij rekening mee 
moeten houden? Neem dan contact op met thea@scoutingluctor.nl. 
 
Wij van het spelteam hebben er zin in!! We hopen jullie allemaal te zien in Duiven 
om er samen een super leuk weekend van te maken. 
 
Tot dan, 
 
Het spelteam. 
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PAKLIJST REÜNIEWEEKEND  
Wat neem je wel mee: 

 
- Slaapzak & kussen & luchtbed of slaapmatje (voor rolstoelgebruikers is er 

een stretcher beschikbaar); 
- Knuffel / boek etc. voor als de lichten in de slaapzaal nog branden; 
- Kleren voor 3 dagen inclusief pyjama & reservekleding; 
- Scouting uniform: blouse en Luctor das (geen blauw pivo shirt!!); 
- Warme trui & jas & goede dichte schoenen; 
- Toilettas met inhoud (tandenborstel, tandpasta, haarborstel, deodorant, 

washandje, eventueel voldoende verschoning etc.) 
- Voor de bonte avond je favoriete cd en eventueel een bijbehorende outfit 

(verkleedkleren); 
- Voor rolstoelgebruikers: voetplaten en oplader; 
- Aangepast bord/bestek/beker etc. indien nodig; 
- Medicatie; 
- Plastic zak met je naam voor de vuile was; 
- Ontbijt voor zaterdagochtend: 
- Een goed humeur en gezelligheid! 

 

Wat neem je niet mee: 

- Je mobiele telefoon; 
- Geld: we gaan niet winkelen en je hebt dus geen geld nodig (tenzij je de 

taxi moet betalen); 
- Alles wat stuk kan gaan, waarvan je niet wil dat het stuk gaat. 

 
******BELANGRIJK******BELANGRIJK******BELANGRIJK 

 
Stop bagage A.U.B, niet in plastic zakken die op vuilniszakken lijken en zet op al 
je spullen/kleding etc. een naam (voor zover als mogelijk).	  


