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Delft, 24 augustus 2022 
 

Betreft: planning opkomsten. 
 
Beste ouders/verzorgers, beste Esta’s, 
 
Na een geweldig zomerkamp en zomervakantie is de zomervakantie alweer voorbij. Dat betekent dat we 
met de Esta’s ook weer snel gaan beginnen met de opkomsten!  
We moeten nog even geduld hebben: dit weekend, op 27 augustus, hebben we nog een weekje geen op-
komst zodat we het clubhuis weer klaar kunnen maken voor de opkomsten nu alle kampen zijn geweest. 
 
We zullen net als afgelopen jaar opkomst hebben van 11:15 tot 12:45. Om ervoor te zorgen dat iedereen 
op tijd is kan je rond 11:00 alvast binnen lopen om nog even een spelletje te spelen, zodat we om 11:15 
echt kunnen beginnen.  
Kom naar de opkomst met je uniform (blouse + das of, als het lekker weer is, eventueel paarse T-shirt + 
das), een stevige broek en stevige schoenen, zodat je veilig en met plezier met alles mee kan doen. 
 
Het belooft weer een drukke periode te worden. De oudste Esta’s zullen bij de Scouts worden uitgenodigd 
om te kijken hoe het er bij hun aan toe gaat. Verder is de Marco Polo deze maand 50 jaar geleden gestart, 
wat we niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan! 
 
De opkomsten zullen er in de komende weken als volgt uitzien: 
3 september  Normale opkomst 
10 september  50 jaar MPD opkomst Meer informatie volgt     
17 september  Normale opkomst 
24 september  Normale opkomst 
1 oktober  Normale opkomst 
8 oktober  Overvliegen   Meer informatie volgt nog  
16 oktober  JOTA/JOTI   Meer informatie volgt nog 
 
Hiermee hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.  
Als je nog vragen hebt kan je altijd bellen of appen met: 
Joyce van Vliet   06-37270149  
Patrick Slootweg 015-7507024 06-14469789 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Estaleiding, 
 
Patrick Slootweg. 
 


