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Kerstkamp esta’s
In het eerste weekend van de 
kerstvakantie  is  het  dan weer 
zover.  Het  kerstkamp  van  de 
esta’s staat op de planning.  3 
dagen lang samen  lekker eten, 
uitstapjes  maken,  keten  en 
spelletjes  doen  en  nog  veel 
meer!  Het  kerstkamp  begint 
op vrijdagavond 18 december 
om 19.30 uur en is op zondag 
20  december  om  12.00  uur 
afgelopen. 
Voor  dit  kamp  moet  je  de 
normale  bagage  meenemen. 
Dit is dus: slaapzak, matrasje, 
toiletspullen,  schone  kleren, 
zwemspullen en zeker niet  te 
vergeten goede zin! Eventueel 
kun je nog je nog je  knuffel, 
zaklamp  en  iets  te  lezen 
meenemen.
Mocht  je  helaas  niet  kunnen, 
laat  dit  dan  uiterlijk  12 
december weten.
Wij  hopen  jullie  allemaal  te 
zien!

Kerstkamp scouts
Het wordt al kouder met veel 
wind  en  regen.  De  herfst 
wordt  winter.  Sinterklaas  en 
de  Kerstman  staan  ook  voor 
de  deur.....  Dat  betekent  dat 
het  bijna  tijd  is  voor  het 

jaarlijkse  terugkerende  en 
volgens  de  traditie  “eeuwen” 
oude  kerstkamp  voor  de 
scouts.  Dit  kamp  is  in 
tegenstelling tot het kerstkamp 
van  de  esta’s  alleen  bedoeld 
voor  onze  PL’s  en  APL’s. 
Onze  PL’s  en  APL’s  zijn; 
Matthijs,  Pim,  Simon,  Perry, 
Axel  en Pepijn. Op dit  kamp 
speciaal  voor  de  PL’s  en 
APL’s, brengen wij de oudste 
kinderen de fijne kneepjes van 
het  vak  bij,  zodat  zij  deze 
weer over kunnen brengen op 
de jongere kinderen binnen de 
patrouille. De patrouilleleiders 
gaan meemaken hoe het is om 
e.e.a.  bij  scouting  te  runnen. 
Van koken tot hakken en van 
samen spelletjes  doen tot  het 
beter leren kennen van elkaar. 
Kortom  ze  zullen  als   semi-
stafleden meedraaien met ons 
als  leiding.  Voor  de  PL’s  en 
APL’s  een  buitengewoon 
leuke  en  leerzame  ervaring. 
Het  kamp  valt  tussen  de 
kerstdagen  en  oud  en  nieuw. 
Op  27  december  worden  de 
kinderen  om  13.00  uur 
verwacht  op  de  blokhut  met 
warme  kleren,  voldoende 
sokken  en  ondergoed, 
zwemkleren  en  natuurlijk 
slaapspullen. Het kamp zal op 
30  december  weer  om  13.00 
uur  afgelopen  zijn.  (dus  3 
nachtjes  slapen!!)  Wij  hopen 
natuurlijk  dat  alle  PL’s  en 
APL’s  erbij  zijn,  maar  mocht 

dit niet lukken, dan horen wij 
dat graag z.s.m.

Bijeenkomsten scouts
Zaterdag  19  december  is  de 
laatste  gewone  bijeenkomst 
voor de scouts. Ze worden dan 
om  14  uur  op  de  blokhut 
verwacht  op  de  fiets.  Om 18 
uur zijn we weer terug op de 
blokhut.  Op  zaterdag  26 
december en zaterdag 2 januari 
is  er  geen  bijeenkomst  in 
verband  met  allerlei 
festiviteiten, borrels en andere 
familiebijeenkomsten  rondom 
de feestdagen.

Belangrijke data
18-20 dec kerstkamp esta’s
27-30 dec kerstkamp scouts
2 januari geen bijeenkomst
13 feb geen bijeenkomst
6-7 maart weekend scouts
12-13 mrt weekend esta’s
17 juli geen bijeenkomst
24-30 juli zomerkamp esta’s
24 juli-1 aug zomerkamp
scouts

Het  drukwerk  van  scouting-
groep  Dr. Moller  wordt  mede 
mogelijk gemaakt door:

www.drukkerijgianotten.nl
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