
 

 

Welpen Piet van Hoek horde: 

 welpenj@scoutingdeurne.nl  

 

Welpen Shanti horde: 

 welpenm@scoutingdeurne.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Scouting Deurne 
Albert Schweitzerstraat 38 
5751 ME Deurne 
www.scoutingdeurne.nl  
 
Bankrekeningen: 
NL90 INGB 0007 2331 45 
NL80 RABO 0110 8783 45 
 
Secretaris (Renée) 
 06 – 25 42 00 61 (na 18.00 uur) 
 secretaris@scoutingdeurne.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Deurne, 29 april 2022 
 
Beste welpen en ouder(s)/verzorger(s),  
 
 
In februari 2022 hebben jullie een brief ontvangen met daarin de eerste informatie over 
het zomerkamp 2022. Nu ligt de tweede brief voor jullie, waarin staat hoe de welpen 
kunnen worden aangemeld voor het zomerkamp.  
 
In de laatste week van de zomervakantie zal het zomerkamp plaatsvinden. Het kamp 
duurt een hele week (zaterdagochtend 27 augustus 2022 tot vrijdagavond 2 september 
2022). De locatie houden we nog even geheim, maar we kunnen wel vast verklappen dat 
het ongeveer een uur rijden naar de locatie is.  
 
Aanmelden van een welp kan door een e-mail naar de eigen speltak te sturen, zorg dan 
dat de gegevens van het strookje onderaan de brief in de mail vermeld staan. Graag ook 
even een bericht aan de eigen leiding als een welp niet meegaat op kamp. Wij willen 
jullie vriendelijk verzoeken om vóór 22 mei 2022 te laten weten of je meegaat op kamp.  
 
Het kampgeld voor de welpen bedraagt €77,50 voor een hele week. Een klein gedeelte 
van het kampgeld dient vooruitbetaald te worden, omdat er in de aanloop naar het 
kamp al kosten gemaakt worden. Het voorschot bedraagt €15,00 en moet uiterlijk op 1 
juli 2022 op de rekening van Scouting Deurne staan.  
 
Indien u Scouting Deurne gemachtigd heeft, zal het kampgeld automatisch afgeschreven 
worden rond de aangeven data. Wanneer u geen machtiging heeft afgegeven, 
verzoeken wij u het kampgeld uiterlijk 3 weken voor aanvang van het kamp over te 
maken naar de rekening van Scouting Deurne (gegevens: zie kantlijn). Dit onder 
vermelding van naam lid, de speltak en zomerkamp 2022. Als u alsnog een machtiging 
wenst, kunt u een aanvraag sturen naar penningmeester@scoutingdeurne.nl. 
 
Indien er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande informatie, kan er contact 
worden opgenomen met de eigen leiding van de welp. 
 
Hopelijk hebben jullie net zo veel zin in een supergaaf kamp als wij! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Welpenkader Shanti en Piet van Hoek horde  
 

Voor- en achternaam:           

Speltak: Welpen Shanti | Welpen Piet van Hoek  

Maat T-shirt:           
 
Handtekening (toestemming zomerkamp) door ouder/verzorger:  
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