
 
 

 
                  Ede, 20 mei 2019 

             
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste verkenners, 
 
Dit jaar gaan we op zomerkamp naar Schaarsbergen, hier zullen we op een mooi en uitgestrekt 
defensieterrein ons kamp opbouwen. Tijdens het into-kamp van 17 op 18 mei hebben de verkenners 
bewezen dat ze geschikt zijn om mee te gaan op zomerkamp. Ook hebben ze een globale indruk 
gekregen van het zomerkampthema. Het veelzijdige kampterrein, het stoere thema en de gezellige 
groep verkenners maken dat de leiding al erg veel zin heeft in het kamp.  
 
Inschrijven 
 

Graag horen we of uw zoon meegaat op zomerkamp van 20 juli t/m 27 juli 2019. 
 
Tot en met zaterdag 8 juni kan het bijgevoegde opgaveformulier worden ingeleverd, dit kan door het 
opgaveformulier te mailen of meenemen naar scouting. Het is de bedoeling dat iedereen het 
opgaveformulier inlevert, dus ook diegene die helaas niet meegaan. 
 
Thema. 
 
Wij zijn een elite eenheid van een internationale geheime organisatie. Onze opdracht is om op 
onderzoek uit te gaan naar een vreemde situatie rondom Arnhem. Het grondwater is aangetast en er 
is een boven gemiddeld aantal verdachte situaties in het operatiegebied. Wij zullen in eerste instantie 
een onderzoekende houding aannemen in het gevaarlijke gebied. Later zouden we over kunnen gaan 
naar definitievere maatregelen.  
(Meer informatie over het thema staat in het kampboekje wat de verkenners mee hebben gekregen na 
het introkamp. (Heb je dit nog niet dan krijg je dat de eerstvolgende opkomst)) 
 
Kosten. 
 
De kosten van het kamp zijn dit jaar 90 euro.  
Het kampgeld kunt u vanaf het moment van inschrijven overmaken op 
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Graag overmaken vóór 1 juli, mocht dit lastig zijn of heeft u hierover vragen? U altijd contact met ons 
opnemen.  
 
Meer Informatie. 
 
Meer informatie met vertrek en terugkomst tijden ontvangt u later via de mail. Houdt ook de site in de 
gaten voor themakleding ideeën. Wij hebben al erg veel zin in. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de verkennerleiding. 
 
Hopman Roelof Derks  
+31610153956 
Roelof@pietermartiz.nl  
Roelof_derks@hotmail.com 
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