
 

    Deurne, 12 juli 2022 
 
Hoi allemaal, 
 
Het is bijna zover! Het jaarlijkse zomerkamp is 
in zicht. Het thema van dit jaar is …  
Feestdagen! Dit jaar gaan we op kamp van 30 
juli 2022 t/m 6 augustus 2022. We kamperen dit 
jaar op het scoutingterrein in Boekel. Het  
terrein is gelegen in een natuurlijk gebied met   
veel water dus we gaan er een hele goede week   
van maken! 
 
Het adres van het kampterrein is: 
Scouting Boekel, Mezenlaan 20, 5427 SL Boekel. 
 

Op zaterdag 30 juli 2022 verzamelen we om 10:00 uur bij scoutingcentrum de  
Muggenhof om vervolgens, na het inladen van alle spullen, naar het 
kampterrein te gaan. Alle Scouts komen in compleet scoutinguniform 
(blouse, das en dichte schoenen) en nemen een aparte rugzak mee met 
daarin een lunchpakket en drinken. Op 6 augustus 2022 fietsen we weer 
terug naar Deurne waar de Scouts rond 14:30 uur weer opgehaald kunnen 
worden.  

We gaan naar het kampterrein op de fiets.  
Zorg ervoor dat je, naast een lunchpakket, een  
goede fiets mee neemt. Dit betekent dat je  
voorlicht en achterlicht werken, je banden  
opgepompt zijn en je fiets op slot kan. Je fiets  
wordt gecontroleerd door de leiding. Is je fiets  
niet goed? Dan kun je niet mee. Daarnaast is het  
belangrijk themakleding mee te nemen. We  
kunnen natuurlijk geen feestdagen vieren  
zonder de juiste kleding. Neem dus je beste  
carnavalsoutfit mee, iets oranje voor koningsdag,  
een sjieke outfit voor oud op nieuw en de lelijkste 
kersttrui die je hebt. Vergeet ook niet om twee 
theedoeken, een wit T-shirt en een badmuts mee 
te nemen! 

 
Vergeet ook niet om belangrijke zaken nog even door te geven als je 
bijvoorbeeld een allergie hebt maar ook als je na de start van het nieuwe 
seizoen naar een andere zorgverzekering bent gegaan. Verdere informatie 
over het kamp staat in het kampboekje dat binnenkort ook jullie kant op 
komt. De bagagelijst vind je op www.scoutingdeurne.nl/scouts/bagagelijst.  
 
Mochten er nog vragen zijn of als je voorafgaand aan kamp een gesprek wil 
met de leiding dan kun je natuurlijk altijd even bellen of mailen.  
Wij hebben er erg veel zin in en we hopen jullie ook! 
 
Met de liefste scoutinggroetjes, 
Mandy, Lieke, Femke, Ilja, Erwin en Roy 

Contactpersonen:  

Doordeweeks 

Mandy Verbunt 

 0629963216 

 

Weekend 

Roy v.d. Broek 

 0620155127 

 

Emailadres voor afmelding, vragen 

etc. m.b.t. de scouts:  

 scouts@scoutingdeurne.nl 

 

 

 

Scouting Deurne 

Secretariaat: 

 Renée (na 18:00) 

0625420061 

 secretaris@scoutingdeurne.nl 

 

Bankrekeningen: 

NL90 INGB 0007 2331 45 

NL80 RABO 0110 8783 45 

www.scoutingdeurne.nl 

http://www.scoutingdeurne.nl/scouts/bagagelijst

