Heeze, 19 november 2018
Betreft: Winterkamp 2018
Beste scouts, rowans en pivo's,
Van donderdag 27 december (10:00u) t/m zondag 30 december (17:00u) wordt
ons jaarlijkse winterkamp (WiKa) georganiseerd. Het wordt dit jaar weer een
leuk kamp met afwisselende programma's. Op het programma staan in ieder
geval de volgende activiteiten: zwemmen, hakken op de hei, filmavond en
avondspellen. We zijn momenteel nog druk bezig met het bedenken van andere
leuke activiteiten, hierover krijg je later in december nog meer informatie via het
NicasiusNieuws.
Zorg in ieder geval dat je goed gekleed bent voor bv. het hakken op de hei en dat
je je fiets mee neemt. Tijdens dit groepskamp zullen we in de blokhut slapen.
Door onderstaande link aan te klikken, kun je je digitaal opgeven voor dit kamp.
Je moet je uiterlijk voor 01 december opgeven voor het WiKa zodat we verder
kunnen met de voorbereidingen (voor ouders; per kind ontvang je een
inschrijfverzoek, deze moet ook per kind worden ingevuld).
De kosten voor het WiKa zijn €40,- p/p en dienen voor 01 december betaald te
zijn op:
RABO bank Heeze Rek.nr. NL 08 RABO 012.03.64.301
t.n.v. Scouting St. Nicasiusgroep Heeze
o.v.v. Wika 2018 naam deelnemend jeugdlid
Alle kosten voortvloeiende uit ziekte en/of ongevallen tijdens het kamp zijn voor zijn/haar rekening cq de door
hem/haar afgesloten ziektekostenverzekering t.b.v. bovengenoemd kind. Ondergetekende geeft bij digitale
inschrijving toestemming om in geval van nood, zulks ter beoordeling van een arts zijn/haar zoon/dochter te
laten opnemen en behandelen in een ziekenhuis, zonder zijn/haar voorkennis, indien het niet mogelijk bleek
tijdig contact op te nemen c.q. de medische behandelingen geen uitstel kunnen dulden.

Indien jullie nog vragen hebben kan je deze altijd stellen aan de betreffende
teamleiding of via voorzitter@nicasius.nl
We hopen dat jullie allemaal mee gaan op het gezellige WiKa 2018.
Met vriendelijke groet,
Ward Gijsberts
Groepsvoorzitter, Scouting St.Nicasius Heeze
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

