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Beste Ouders en verkenners, 
 
Tussen kerst en Oud en nieuw is er altijd de mogelijkheid van een kerstkamp. Een kamp, vaak voor 
de oudere verkenners, wat net even iets meer vraagt, iets ruiger is, wat kouder is en iets uitdagender 
is. 
 
Dat waren we dit jaar ook van plan en we hebben heel lang zitten twijfelen, maar gezien de huidige 
ontwikkelingen mbt Corona vinden we het onverantwoord om een aantal dagen op kamp te gaan. 
Gezien de temperaturen moeten we, leiding en jeugdleden, bij elkaar in het huisje slapen en dat is 
dan weer niet verantwoord gezien de Corona. 
 
Wat we wel kunnen en mogen doen is er een kerstkamp-dag van te maken!!!  
 
We gaan met de oudere verkenners (16+) een dag naar Brabant om daar dingen te doen die we nog 
nooit gedaan hebben, in gebieden te komen waar we nog nooit zijn geweest en te eten wat je nog 
nooit hebt gegeten. 
 
Dinsdag 28 december vertrekken we vanaf de Schut om 08:30 uur exact!  
We verwachten ’s avonds tussen 20:00 en 21:00 uur weer terug te zijn. 
 
Er zijn aan deze dag geen kosten verbonden. 
 
Zorg dat je de volgende zaken bij je hebt: 

- Regenkleding 
- Goede wandelschoenen 
- Een lunchpakket 
- Een flesje met 0,5l drinken 
- Stevige warme kleding, liefst in ‘laagjes’ zodat je wat uit kunt trekken als je het warm krijgt 

(Dat gaat gebeuren!) 
- Een stevige wandelstok van je eigen lengte min 0,75 cm, gemerkt en herkenbaar. 
- Een stukje touw zo lang als je linkerarm, gemeten vanaf het topje van je vingers tot in je oksel. 
- Een mobiele telefoon (smartphone) met een beetje data-tegoed. 
- Een mok 

 
Zoals aangegeven is deze dag is enkel op uitnodiging voor de verkenners van 16 jaar en ouder. 
Dit zijn: 
Donald Roos 
Maarten Christoph 
Sven Collin 
Dean Wessel 
Chalderson Finn Zaan 
Tibor  

 
Laat zsm weten of je meegaat, en geef gelijk je mobiele telefoonnummer waarop je deze dag 
bereikbaar bent even door. 
Opgave bij Sturk en/of Stuw. Daar kun je ook terecht voor vragen etc. 

 


