
 

 

 

Beste scouts en ouders/verzorgers, 

 

Flessenactie  

Ook deze week nog loopt onze statiegeldactie! Helaas hebben we nog weinig flessen van de kinderen 

mogen ontvangen, dus nogmaals een oproep aan iedereen om zo veel mogelijk lege statiegeldflessen 

en/of kratjes in te leveren! Het statiegeld wat dit oplevert kunnen wij goed gebruiken voor 

(zomer)kampen en bijzondere activiteiten.  

Diegene met de meeste inbreng kan natuurlijk weer een leuk prijsje van ons verwachten! 

 

Zaterdag 25 juni 

Traditiegetrouw gaan we deze laatste opkomst voor het zomerkamp, de spullen klaar zetten, de laatste 

hand leggen aan thema, de fietscontrolle en sluiten we af met een geweldige barbecue!  

De barbecue is voor alle leden van scouting Puttershoek + ouders/verzorgers en broertjes/zusjes. Het zal 

om 17.00 beginnen en om 20.00 uur ruimen we met z’n allen op, waarna er gelegenheid is om bij het 

kampvuur te blijven nakletsen.  

Voor de scouts is er dus opkomst vanaf 14.00 – neem je fiets mee, alle anderen zijn om 17.00 uur 

welkom. 

Nog niet iedereen heeft ingetekend, aan die mensen willen wij vragen of zij per mail, willen aangeven wat 

van de onderstaande dingen zij meenemen.  

- Vlees: 20 shaslicks 

- 10 blikjes knakworsten 

- Stokbrood: 8 stuks  

- Diverse broodjes 

- Vegetarisch vlees 

 

Zomerkamp 2011 

Vrijdagavond 1 Juli verzamelen om 19.00 uur op het kampterrein en het is maandagavond 4 juli om 22.00 

uur afgelopen. Het thema  is “Pirates of the Caribbean.” Vergeet je fiets en een oude broek en T-shirt dat 

je mag be/verwerken niet. (en je gezondheidsformulier als dat nog niet up-to-date is.) 

 

De kosten voor dit kamp zullen €50,00 bedragen. In de hoop dat wij met de flessenactie genoeg geld 

kunnen ophalen om de overige kosten en de annuleringskosten van het zomerkampterrein te dekken.  

Het bedrag mag contant betaald of overgemaakt worden (rek. 149870 tnv scouts Puttershoek) maar in 

ieder geval voor 1 juli.  

 

Wij hebben er zin in, we hopen jullie ook! 

 

Algemeen 

- Wij zijn opzoek naar een leiding die ons team kan versterken, weet u misschien iemand? Ook de andere 

speltakken zijn opzoek!  

- We hebben nog niet alle gezondheidsformulieren binnen 

- Volg ons nu ook op Twitter @ScoutsPhoek, ook zijn er nieuwe foto’s geplaatst op de website. 

 

Tot Zaterdag, 

Scouts Staff 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ZO KAN JE ONS BEREIKEN.                                                                                                                                                           . 

Maurice : +316-18687554  Algemeen Contactpersoon & Medische zaken 

Peter  :+316-34168694  Financiën, Materiaalbeheer & Afmeldingen  

Petra  :+316-29627420  Algemeen Contactpersoon  & Kampen 

 

Email :  verkennersputtershoek@gmail.com  

scout@scoutingputtershoek.nl 

Website :  www.verkennersputtershoek.nl 

   www.scoutingputtershoek.nl 

Hyves :  scoutsputtershoek.hyves.nl 

   scoutingputtershoek.hyves.nl 

Twitter :  twitter.com/ScoutsPhoek 

                        .             


