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Beste scouts en ouders/verzorgers, 

 

Een nieuwe Flitz, vol belangrijke informatie. 

 

Zaterdag 17 maart 14.00 – 17.00  

Deze zaterdag is er gewoon opkomst van 14.00 tot 17.00 

 

Zaterdag 24 en zondag 25 maart 19.00 – 12.00 

Eindelijk is het zover, we mogen, onder strikte voorwaarde, weer overnachten op het veld bij het clubhuis. 

Natuurlijk gaan we daar gelijk gebruik van maken en niet zomaar, nee… we gaan weer een greppeltocht 

organiseren voor de scouts en de explorers van onze groep.  

Voor kwartaalbetalers zijn hier geen kosten aan verbonden, voor niet kwartaalbetalers kost dit weekendje € 

7,50. 

 

‘Greppeltocht houd in, in groepjes word een tocht gelopen.’ “Klinkt simpel” ‘Er is meer…. er zijn posten 

onderweg, waar je langs moet, om punten te kunnen verzamelen.’ “Klinkt nog steeds niet heel spannend…” ‘Er 

is nog meer…. er zijn spotters onderweg, deze mogen jullie niet zien, want wanneer ze jouw groepje zien, verlies 

je punten’ “Ah, dit maakt het al heel wat spannender…” ‘Spannend is het zeker, want hoe innovatief zijn jullie in 

het vinden van verstopplekken, hoeveel greppels gaan jullie in, hoe snel herkennen jullie voor welke auto’s, 

fietsen en andere rare figuren jullie wel moeten wegduiken en welke gewoon argeloze voorbijgangers zijn?’ 

“Maar als we nou gewoon de hele tijd in de greppel blijven?” ‘Tja dan krijg je het vast koud en de snelste tijd zul 

je zeker ook niet halen, je moet dus keuzes maken.’ “Ik heb er zin in!” ‘Geef je dan snel op, via onderstaand 

strookje – vergeet ook je gezondheidsformulier niet’  

 

Zaterdag 31 maart 14.00 – 17.00  

Deze zaterdag is er gewoon opkomst van 14.00-17.00, maar wel met een speciaal thema: Ghana. 

 

Algemeen 

- Met het nieuwe kampeerseizoen voor de deur, is het nog meer van belang dat alle gezondheidsformulieren 

up-to-date zijn. Van vrijwel iedereen verloopt deze tussen nu en juni. Graag zouden wij u willen vragen om zsm 

het nieuwe gezondheidsformulier (zie bijlage flitz week 9, of op de website) in te vullen en ondertekend mee te 

geven.  

- De ouderavond van afgelopen zaterdag was wat ons betreft geslaagd. Hopelijk was het voor u ook informatief 

en heeft u heerlijk gegeten.  

 

����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ………………………………………geef me wel/niet* op voor de greppeltocht.  

 

Ondertekening door een ouder: 

 

in te vullen door de leiding: 

- heeft betaald per ………………………. 

- heeft een up-to-date gezondheidsformulier per ……………………… 

 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

 


