
 

 

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, 18 juli 2022 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Dit is de derde en daarmee laatste kampbrief voor het zomerkamp in 2022. Bewaar deze 
brief goed, want hij bevat alle belangrijke details die nodig zijn voor de thuisblijvers. 
 
De welpen worden in compleet uniform (= blouse) op zaterdag 27 augustus 2022 om 
13:45 uur verwacht op Scoutcentrum ‘De Muggenhof’. Van daaruit zullen we d.m.v. 
carpoolen om 14:00 uur naar het kampterrein rijden. Voor het vervoer zullen we een 
beroep doen op u. Heeft u de mogelijkheid om te rijden voor het carpoolen, laat dit dan 
weten bij de eigen leiding. Indien u de welp(en) wegbrengt, verzoeken wij u niet te lang te 
blijven hangen op het kampterrein. Dit maakt een “afscheid” daarna alleen maar 
moeilijker. 
 
Welpen stellen het zeer op prijs als ze tijdens het kamp een brief of kaart van de 
ouders/verzorgers krijgen. Deze kunt u sturen aan onderstaand adres (dit is het adres van 
de blokhut): 

Scouting Deurne 
T.a.v. (Naam welp) 
Groenstraat 9 
5071 EA Udenhout 

 
In geval van nood kunt u bellen met één van de telefoonnummers in het kampboekje.  
LET OP! Deze nummers zijn enkel en alleen voor noodgevallen. 
Daarnaast staat in het kampboekje nog informatie over de bagagelijst, post en regels die 
wij hanteren tijdens het kamp. Lees deze samen alvast een keer door voor vertrek.  
 
Op vrijdag 2 september 2022 om 19:00 uur is de afsluiting van het kamp. We willen dan 
ook alle ouders en overige gezinsleden uitnodigen bij deze afsluiting aanwezig te zijn. U 
krijgt de gelegenheid het kampterrein te bekijken en er worden nog enkele lopende zaken 
afgehandeld. Rond 20:00 uur is het afgelopen en kunt u de welp(en) weer mee naar huis 
nemen.  
 
Deze vrijdag is voor het kader altijd een erg drukke dag. Wij vragen u daarom niet voor 
19:00 uur aanwezig te zijn. Denk eraan dat het vervoer van Udenhout naar Deurne niet 
door ons wordt georganiseerd. 
 
Als laatste een speciaal verzoek (geheim voor de welp): 
Maak a.u.b. van de welp een ‘pasfoto’-achtige foto en stuur deze via de mail naar 
welpenj@scoutingdeurne.nl. Wij willen deze gaan gebruiken in het themaverhaal van het 
kamp. Let er dus op dat de welp niet mag weten dat het voor scouting is. Leef je dus uit in 

creativiteit met een reden waarom je zo’n foto zal moeten hebben van de welp.       
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te 
stellen. Wij hopen er met zijn allen een leuk kamp van te maken. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Welpenkader Shanti horde en Piet van Hoek horde 
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