
Beste jeugdleden en ouders, 
 
Het seizoen is bijna ten einde. Graag willen wij weten wat alle jeugdleden volgend 
seizoen gaan doen. Lever daarom dit briefje zo spoedig mogelijk in bij de 
speltakleiding, uiterlijk op «Inleverdatum». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgend seizoen kan uw zoon/ dochter ingedeeld worden bij: 
(invullen door speltakleiding) 
 

 

 Bevers ochtendgroep (zaterdag 09:00 – 11:00 uur) 
 Bevers middaggroep (zaterdag 13:30 – 15.30 uur) 
 Welpen ochtendgroep (zaterdag 09:00 – 11:00 uur) 
 Welpen middaggroep (zaterdag 13:30 – 15.30 uur) 
 Young Scouts (woensdag 18.45 – 20.45 uur) 
 Gidsen (maandag 18.45 – 20.45 uur) 
 Verkenners (vrijdag  19.30 – 21.30 uur) 
 Explorers (vrijdag  20.00 – 22.00 uur) 
 Stam (donderdag 20.00 – 22.00 uur) 

 
S.v.p. ouders aankruisen wat volgend seizoen van toepassing is.  
O Wil zijn/haar lidmaatschap van Scouting Boekel beëindigen 
 (Deze optie telefonisch doorgeven aan speltakleiding, deze brief ter bevestiging 

inleveren.) 
O Wil binnen de speltak van groep wisselen (indien van toepassing) 

 Groepskeuze ………………………………………………… 
O Is eens met bovenstaande speltak keuze  

 
Met vriendelijke groet,  
 

 
Leiding en Bestuur Scouting Boekel 
 
Bij eventuele vragen kunt u terecht bij de eigen speltakleiding. 
 
Inleveradres: Leiding van de eigen speltak (of evt. P vd Veldenstraat 2a).
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