Hallo allemaal,
Nog even en dan beginnen niet alleen de scholen maar ook de
Scoutingopkomsten! Wij hopen natuurlijk dat iedereen een fijne
vakantie gehad heeft en weer zin heeft om aan het nieuwe seizoen te
beginnen. Om het nieuwe seizoen in te luiden, vindt de
seizoensopening plaats op:
zaterdag 29 augustus
19:00u – 21:00u
2015-2016

29 augustus
Opruimdag
Zomermarkt
Seizoensopening

19 september
Geen opkomsten
i.v.m. Scout-in

3 oktober
Overvliegen
(10:00-13:00)

9 – 16 juli
Zomerkampen 2016

Vanaf 19:00u staat er koffie, thee en limonade klaar. Om 19:30u zal
er een eerste ronde kampherinneringen plaatsvinden. De
ochtendonderdelen (Bevers, Esta-la-vista Welpen, Padvindsters)
zullen dan wat over hun zomerkamp vertellen en een heleboel leuke
herinneringen ophalen. Om 19:50u hebben we een kwartiertje pauze
en daarna zijn de middagonderdelen aan de beurt (Sint Joris Welpen,
HoKabo Welpen en Verkenners). Daarna verplaatsen we ons om
20:30u naar de kampvuurkuil om een half uurtje gezellig liedjes te
zingen bij het kampvuur. De zaterdag erna (5 september) zijn jullie
allemaal weer welkom op de opkomsttijden die jullie gewend zijn.
De seizoensopening is voor iedereen. Neem dus je ouders, broertjes,
zusjes, opa’s, oma’s en buren mee zodat iedereen kan nagenieten
van onze zomerkampen! Omdat het ‘s avonds snel af kan koelen, is
het ook handig als je een warme trui meeneemt voor bij het
kampvuur.
Vergeet ook niet dat er zaterdag 29 augustus ook de zomermarkt is
in winkelcentrum de Loper. Iedereen is welkom om langs te komen
tussen 10:00u en 16:00u. Ook zal overdag het clubhuis
schoongemaakt worden.
Hiervoor
zoeken
we
nog
hulp!
Aanmelden
kan
via
beheer@allartvanheemstede.nl
Wij wensen iedereen nog een fijne vakantie en tot zaterdag!
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