Heeze,
Betreft: Regionale Scout Wedstrijden 2022
Hier nog even een brief voordat we op RSW gaan. Vrijdag 1 April (is geen grap)
verzamelen we om 18.00 u op de blokhut, zorg ervoor dat je thuis gegeten hebt.
We laden dan alle bagage in de aanhanger en vertrekken richting Bergeijk.
Tijdens het weekend hebben jullie je standaard weekend uitrusting nodig, plus
het volgende:
- Eventueel een extra deken
- Een veldfles, bidon of ½ liter fles voor water tijdens de voettocht
- Schrijfgerei voor het verslag
- Een rugzakje voor de voettocht (voor je drinken en eten)
- De kosten zijn € 12,50 per persoon.
Zondagmiddag om 13.00 u is de prijsuitreiking. Natuurlijk zijn alle ouders welkom
om te komen kijken. Na de sluiting rijden jullie met de auto’s van de staf mee naar
Heeze omdat het anders voor ons niet te overzien is wie er naar huis is en wie niet.
We zijn rond 13.30 uur terug op de blokhut in Heeze, daar ruimen we samen de
kampeerspullen op.
Maak er een gezellig en fijn weekend van.
Allemaal heel veel succes en misschien moeten we met Pinksteren wel naar
LSW.

Natuurlijk moet je je wel goed voorbereiden. Dat begint met het doorlezen
van dit informatieboekje en het uitvoeren van de opdrachten die erin staan.
Voor meer informatie over de Regio kun je kijken op:
http://www.zuidoost-brabant.nl
en voor informatie over de LSW ga je naar:
http://www.scoutingwedstrijden.nl
Tijdens de RSW zelf kun je in noodgevallen het best de eigen staf bellen.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Namens de verkennersstaf, met vriendelijke scouting groet,
Arjan Gijsbers
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Arjan Gijsbers
De Kanhoeve 30
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Tel. 06 14 41 64 15
Secretariaat groep:
Birgit de Vaan
Jan Steenlaan 5
5591AH Heeze
Tel. 06 50 91 22 85
secretariaat@nicasius.nl
Blokhut:
Den Ekelhoek
Ekelpad 2 Heeze
Tel. (040) 226 38 24

