
 

 

Beste ouders, verzorgers en Young Scouts, 

 

Binnenkort is het weer zo ver, van 11 t/m 13 november zal het installatieweekend plaats vinden. We 

verblijven dit weekend in de blokhut. Tijdens dit weekend gaan we allerlei leuke activiteiten doen met 

de Young Scouts. Deze gaan we natuurlijk nog niet verklappen, maar als je goed naar de bagagelijst 

kijkt, kun je misschien al het een en ander ontdekken! 

 

De Young Scouts worden op vrijdagavond 11 november om 19:00 uur verwacht. De installatie is 

zondag om 10:30 uur, ouders zijn dan natuurlijk van harte welkom! De installatie houdt in dat de 

kinderen een belofte en een eed afleggen. Natuurlijk krijgen zij dan ook een nieuwe blouses en 

insignes. Mochten er young scouts zijn die al in het bezit zijn van een beige blouse (en die niet via Ria 

besteld zijn), dan zouden wij deze graag bij aanvang van het weekend ontvangen. Na afloop van de 

installatie, is het weekend ± 11.30 uur afgelopen en mogen de Young Scouts naar huis.  

 

We zouden graag willen weten of er bijzonderheden zijn zoals: medicijnen, allergieën of eventuele 

andere problemen. Wanneer een Young Scout niet of gedeeltelijk mee kan, dan horen wij dit graag zo 

snel mogelijk.  

 

Bagagelijst: 

- luchtbed/matje 

- slaapzak 

- kussen 

- pyjama 

- je favoriete knuffel 

- regenpak 

- jas 

- bord, mok en bestek (vork, lepel, mes) 

- 1 theedoek 

- zwemspullen 

- rugzak  

- zaklamp 

- laarzen 

- stevige wandelschoenen 

- 2 lange broeken 

- 2 truien 

- 2 x sokken 

- 2 x ondergoed 

- toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, e.d.) 

- 2 x handdoeken 

- 2 x washandje 

- bidon  

- evt. medicatie 

- een goed humeur! 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen naar Roos van Gemert: 06-53852072 of e-mail sturen naar 

ysboekel@gmail.com.  

 

Groeten Marleen, Roos, Martijn, Joep en Chris-jan.  

 

 

 



 

 

De volgende datums zijn belangrijk, de clubs gaan niet door of er is sprake van een afwijkende club 

avond. Mochten hier zaken onduidelijk zijn of er zijn vragen dan horen wij dat graag.  

 

 

November 

 

- 16 november is het geen Young Scouts i.v.m. het installatieweekend 

 

- 18 november is de film van de scout-walk.  

 

- 23 november hebben de Young Scouts een blik nodig. Hier moeten zij zelf voor zorgen. Het blik mag 

van binnen niet wit zijn maar bruin of zilver. Deze nemen wij tijdens de club mee nemen.  

 

- 30 november hebben een dobbelspel voor sinterklaas. Het is de bedoeling dat zij 2 cadeautjes kopen 

die in totaal +/- €2,00 bij elkaar kosten (elk cadeau dus €1,00) en deze meenemen tijdens de club.  

 

December  

 

- 21 december willen graag een kerstdiner organiseren. Wij verwachten de kinderen om 18.00 uur in 

de blokhut samen met een hapje wat gedeeld kan worden met de anderen.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zelf gemaakte pizza, soep, een salade, knakworstjes in bladerdeeg, 

stokbrood met kruidenboter of iets dergelijks. Het moet dus geen uitgebreide maaltijd zijn, maar een 

klein hapje. Eventueel kunnen wij dit opwarmen in de keuken van de blokhut, mocht dit nodig zijn. 

Omdat het natuurlijk wel leuk is als iedereen een verschillend hapje maakt, zullen wij de week ervoor 

inventariseren wat de kinderen willen maken. De club is gewoon om 20.45 afgelopen. Mocht er sprake 

zijn van allergieën o.i.d. dan horen wij dit graag ruim van te voren.  

 

- 28 december en 4 januari is er geen club i.v.m. de kerstvakantie. De eerste club is 11 januari 2017.  

 


