Scouting Luctor et Emergo, Arnhem

Uitnodiging
Zomerweekend 2018

B.E. Scoutinggroep, Regio Klein Gelderland
Voor jongeren met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking

Zomerweekend
Beste Welpen, Explorers en Stamleden,
De zomervakantie komt langzaam maar zeker weer in beeld, maar voor het zover
is willen wij met elkaar een gezellig zomerweekend organiseren.
Dit zomerweekend zal gaan plaatsvinden van 29 juni t/m 1 juli. De start zal op

vrijdag 29 juni om 19.30 uur zijn en het eindigt op zondag 1 juli om 14.30
uur. Reserveer taxi’s voor het ophalen op zondag om 14.45 uur.
We gaan dit jaar naar een mooie, voor ons nieuwe locatie:
Kampeerboerderij "De Küper"
Luimesweg 12A
7084 AS Breedenbroek
Jij komt hopelijk toch ook!?!? Graag wel even doorgeven of je wel of niet
komt. Dit kan door dit te mailen aan edwin@scoutingluctor.nl. De kosten voor
deelname aan dit weekend bedragen 17,50 Euro. Bij deelname graag overmaken
naar het rekeningnummer zoals onderaan is vermeld. Tevens vragen wij U om het
kampformulier zoals in bijlage is opgenomen in te vullen en mee te nemen en af te
geven aan de kampleiding bij aankomst op het kampterrein.
Wij van het spelteam hebben er in ieder geval veel zin in!! We hopen jullie dan
ook allemaal te zien op de Kampeerboerderij “De Küper” in Breedenbroek om er
samen een geweldig weekend van te maken.

Tot dan, Het spelteam.
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PAKLIJST

Zomerweekend

Wat neem je wel mee:
-

Laken of Slaapzak & kussen;

-

Knuffel / boek etc. voor als de lichten in de slaapzaal nog branden;

-

Kleren voor 3 dagen inclusief pyama & 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: rolstoelblad, voetplaten en oplader;

-

Aangepast bord/bestek/beker etc. indien nodig;

-

Medicatie;

-

Plastic zak met je naam voor de vuile was;

-

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).
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