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Scouting Marco Polo Delft
Clubgebouw ‘De Johannesburg III’
Veulenkamp 41, Delft
tel. 015-2613122

Delft, 1 maart 2019
Betreft: Weekend 23 en 24 maart.
Beste ouders/verzorgers, beste Esta’s,
In het weekend van 23 en 24 maart hebben we weer een Estaweekend op ons clubhuis! We gaan we weer
druk aan de slag om een nieuw insigne te verdienen: het routetechnieken insigne.
Het weekend zal zaterdag 23 maart om 11:00 uur starten op ons clubhuis, en op zondag 24 maart om
11:00 weer eindigen. Overnachten zullen we doen in ons eigen clubhuis.
Opgeven kan tot uiterlijk 17 maart door het formulier in te vullen via deze link.
Voor het weekend vragen wij een bijdrage van €7.50 per kind. Dit bedrag kan overgemaakt worden naar
onze groepsrekening: NL60 INGB 0000 9638 96 t.n.v. Scouting Marco Polo Delft, o.v.v. ‘Weekend
MAART (NAAM KIND)’
De benodigdheden voor dit weekend:
❏ Uniform
❏ Matje/luchtbed en evt. luchtpomp
❏ Slaapzak
❏ Kussen
❏ Pyjama
❏ Knuffel
❏ Warme trui
❏ Broek
❏ Schoon ondergoed en 2 paar sokken
❏ Handdoek

❏ Tandenborstel, tandpasta, haarborstel,
zeep etc.
❏ Zaklamp
❏ Waterdichte schoenen of laarzen
❏ Fiets
❏ Regenkleding (indien nodig)
❏ Ev. pantoffels
❏ Ev. medicatie voorzien van instructies

Wij vragen u alle medicatie (ook homeopatisch!) bij aanvang van het weekend (voorzien van instructies)
af te geven bij de leiding. Zo willen we voorkomen dat medicatie wordt vergeten in te nemen.
We horen ook graag wanneer kinderen thuis nog (incidenteel) bedplassen, zodat we hem of haar ‘s nachts
kunnen wekken voor een extra toiletbezoek. Dit kunt u ook invullen op het aanmeldformulier. We gaan
hier uiteraard discreet mee om.
Met vragen kunt u altijd terecht bij:
Alwin Teutelink
06-17397879
Patrick Slootweg
015-7507024 06-14469789

Met vriendelijke groet,
Namens de Estaleiding,
Patrick Slootweg.

Scouting Marco Polo Delft is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het
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