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Paaskamp 
Beste ouders en anderen, 
 
Het ene spektakel volgt het andere op. Inmiddels staat het paaskamp weer voor de deur.  
We gaan dit jaar van zaterdag 16 april tot en met maandag 18 april naar ons eigen terrein in ’t Schijf. 
Buiten een fantastisch spannend programma gaan we met welpen, verkenners en leiding de zaterdag 
ook de boompjes planten, welke we verdiend hebben met onze sponsoractie! 
 
Voor de heen en de terugreis zoeken we nog ouders die ons naar Schijf willen rijden. Als u in de 
gelegenheid bent, wilt u dit dan aangeven op het onderstaand briefje of aangeven bij Schipper 
Bergenhenegouwen. 
 
In een notendop: 
Vertrek:   Zaterdag 16 april om 09:30 uur vanaf De Schut 
Terugkomst:  Maandag 18 april om 16:00 uur ook weer op de Schut 
Verblijfplaats:  ’t Henhouse, Nederheidsebaan 33 ’t Schijf. 
Meenemen:  Voldoende stevige kleding die vies mag worden. 
   Warme trui, regenkleding. 
   Slaapmatje, slaapzak, wasspullen, handdoek 
   Zaklantaren 
Broodmaaltijden: 2 broodmaaltijden 
Kosten:   €17,50 per persoon 
Noodtelefoon:  06-19854929 (Schipper Durkstra) 
   06-40990842 (Schipper Bergenhenegouwen) 
   We zitten tegen de grens van België aan. Dit betekent dat we niet altijd goed  

bereik hebben. 
 
 
 
Inschrijving paaskamp 2022 
 
Hierbij geef ik…………………………………………………….. toestemming aan mijn  
 
zoon / dochter …………………………………………………. om mee te gaan met het 
paaskamp van de Calandtroep van 16 t/m 18 april 2022. 
Het verschuldigde kampgeld van € 17,50 maak ik uiterlijk 8 april 2022 over op 
girorekening NL98 INGB 0000 2180 58 tnv st Calandtroep inz. Kampen. 
                                                                                                                         
 Ik kan eventueel verkenners naar Schijf                                                 
 
 
Datum: ……………..        Handtekening:………………………………………………..
   
Dit ingevulde en ondertekende briefje graag uiterlijk 8 april 2022 inleveren bij 
de leiding of mailen naar mdurkstra@calandtroep.nl 

o Brengen zaterdag 16/04 
o Halen maandag 18/04 
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St.Joriskampvuur, optuigdag, schoonmaken Odysseus 

Het einde van het winterseizoen komt er al heel snel aan. De week na 
het paaskamp is het alweer Optuigdag en St.Jorisdag! 

Optuigdag 
Zaterdag 23 april is de laatste dag voordat de boten weer het water in 
gaan. Dit is ook de laatste dag dat we samen met de verkenners 
kunnen controleren of alles aanwezig is, vast zit en op de goede plaats 
zit. Dat iedere vlet haar eigen mast heeft, de namen van de vletten er 
mooi op staan etc. etc. 
Deze dag willen we vragen of echt alle verkenners aanwezig zijn. Het 
zijn namelijk hun vletten die we gaan nakijken. 

 
 
Schoonmaak 
Odysseus 
Daarnaast zouden we het heel fijn vinden als een 
aantal ouders ons die middag kunnen helpen met het 
schoonmaken en vaarklaar maken van de Odysseus. 
Na zo’n winterperiode is het geen luxe om de koelkast 
even uit te soppen, het vloerkleed extra te stofzuigen, 
het stof uit de pannen te spoelen en noem maar op. 
Mocht u willen helpen, kunt u zich opgeven bij via 
mdurkstra@calandtroep.nl of via de whatsapp. 

 
St.Joriskampvuur 
Het wordt weer eens tijd voor een ouderwets gezellig 
St.Joriskampvuur. 23 april is ieder jaar St.Jorisdag. Voor scouts over 
de hele wereld is dit een dag waarop we bij elkaar komen rond het 
kampvuur, liedjes zingen, verhalen vertellen, maar ook met elkaar de 
belofte hernieuwen. Voor ons een waardevolle dag. 
Wij zouden het heel fijn vinden als we deze dag dit jaar weer 
met alle welpen, verkenners, leiding, maar ook met alle ouders, 
opa’s, oma’s, vrienden, bekenden en oud-leiding zouden 
kunnen vieren. 
 
U bent van harte welkom op zaterdag 23 april vanaf 18:30 uur. 
We zullen ongeveer 19:00 uur beginnen en verwachten tussen 20:30 
en 21:00 uur te eindigen. 
 
Drie puntjes om even op te letten: 

1) Het kan fris zijn, we zitten buiten, dus neem een warme trui 
of een deken mee. 

2) Als het regent gaat het hele feest niet door. U hoort dat tijdig (op zaterdag) via de app. 
3) De Noorderkanaalweg is helaas verboden te parkeren en op het eigen terrein is helaas geen 

plek. Hier liggen alle boten. Probeer dus een plekje in de omgeving te zoeken. 
 
Bij vragen weet u ons te vinden! Hopelijk tot de 23ste! 
 
Schipper Durkstra. 
 


