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Betreft: activiteitenweek i.p.v. Estakamp 2020 

 

 

Delft, 14-6-2020 

 

Beste ouders/verzorgers, beste Esta’s, 

 

Deze week hebben we de kampprotocollen ontvangen waaraan onder andere Scouting Nederland heeft 

gewerkt. Helaas hebben we als leidingteam moeten besluiten dat we met dit protocol dit jaar geen zomer-

kamp kunnen organiseren. Een besluit dat we niet leuk vinden en ook niet makkelijk hebben genomen! 

Naast consequenties voor het programma, hoe we met elkaar moeten omgaan op kamp en hoe we het 

voor iedereen kunnen organiseren en er een leuke, uitdagende belevenis van kunnen maken  hebben we 

ook nog eens te maken met andere dingen, bijvoorbeeld de tentamens en examens van leiding die op-

nieuw worden ingepland tijdens de kampweek.  

Mochten je ouders al geld hebben overgemaakt naar de groepsrekening voor het zomerkamp, dan laten 

we dit door de penningmeester terugstorten. 

 

Dat betekent niet dat we niks gaan doen! Omdat we het belangrijk vinden dat we in de eerste week van de 

zomervakantie, net zoals normaal gesproken tijdens het zomerkamp, toffe dingen met elkaar kunnen doen 

hebben we het volgende besloten: we gaan de eerste week van de zomervakantie, van maandag 20 juli 

t/m vrijdag 24 juli, een activiteitenweek voor de Esta’s organiseren!  

Wat betekent dat? Iedere dag, van maandag 20 juli t/m vrijdag 24 juli, ben je in en rond Delft met scou-

ting op pad en je bent ’s avonds thuis om te eten en te slapen. Het plan is dat de activiteiten op deze dagen 

om 10:00 beginnen en eindigen om 17:00. We zullen voor de activiteitenweek start de definitieve infor-

matie over tijden e.d. geven. 

 

Het uitwerken van de plannen is gelijk in volle gang gezet. Op deze manier willen we alle Esta’s de kans 

geven om toch een leuke week te beleven die ze op een positieve manier niet snel zullen vergeten! 

 

Om de kosten te dekken vragen we bij deelname een bijdrage van €30,- per persoon.  

Dit kan worden overgemaakt naar NL60INGB0000963896 t.n.v. Scouting Marco Polo, o.v.v. ‘Esta acti-

viteiten week’ en de naam van uw kind. We vragen u dit uiterlijk 12 juli over te maken. 

Lijkt het jullie leuk om mee te doen? Geef je dan voor 13 juli op via dit formulier! 

Alle deelnemers sturen we nog een gezondheidsformulier toe waarop bijzonderheden kunnen worden 

aangegeven (net als dat we normaal gesproken op zomerkamp ook doen). 

 

De eerste week van de zomervakantie zal er dus anders uitzien dan we gewend zijn met de Esta’s. We 

hopen dat je er zin in hebt en mee wil doen! 

 

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met: 

Patrick   015-7507024  06-14469789 p.slootweg@tele2.nl  

 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Estaleiding,  

 

Patrick Slootweg 

https://forms.gle/mbg6j4o7MksysbZE7
mailto:p.slootweg@tele2.nl

