
 

 

 
Vriezenveen, mei 2019 

 
Onderwerp: Pinksterkamp 2019 “Balkbrug” 
 
Aan de leden en ouders/verzorgers, 
 
Van 7 t/m 10 juni houden we weer ons jaarlijkse Pinksterkamp voor alle leden. 
Deze keer slaan we ons kampterrein op aan de Meppelerweg t.h.v. nr. 78 te Balkbrug.  
 
Eigen bijdrage 
Zoals elk jaar wordt er een eigen bijdrage gevraagd. Voor de welpen is dit € 5,- vanaf de 
pluswelpen is dit € 10,-. Dit bedrag zal tijdens het kamp geïnd worden door de 
penningmeester of je eigen leiding. Informatie over de eigen bijdrage vindt u op de site. 
 
De route is als volgt: 

 
De scouts worden vrijdagavond om 19:00 uur met bagage bij het kampterrein verwacht. De 
bevers, welpen en pluswelpen worden zaterdag om 10:00 uur bij het kampterrein verwacht. 
De bevers kunnen die avond om 17:00 uur worden opgehaald, de welpen op zondagavond 
20.00 uur en pluswelpen op maandagmiddag om 13:00 uur op het kampterrein. Voor de 
overige speltakken duurt het kamp tot maandagmiddag 15:00 uur.  
 
Wat neem je mee: 
Slaapzak Bord / mok / bestek 
Luchtbed Zaklantaarn (evt. extra batterij) 
Extra deken Regenkleding, laarzen 
Pyjama Zwemkleding, handdoek 
Sportkleding Theedoek 
Toiletartikelen Ontbijtpakket (geldt niet voor bevers en welpen). 
Voldoende ondergoed, sokken, etc. Evt. medicijnen 
Volledig uniform Antimuggen spul 
 
Voor dringende zaken kunt u tijdens het kamp contact opnemen met: 
Staftent/algemene leiding: 06-21274292   
Bevers:   06-28452320  Scouts:  06-13062846 
(Plus)welpen:  06-30171353  Explorers:  06-50946361 
 

Gaarne voor 17 mei a.s. laten weten of je mee gaat of NIET. 
Dit graag opgeven via de website, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. 
Opgave na 17 mei is niet mogelijk. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
De leiding 

 Ga de N36 op richting Westerhaar/Mariënberg 
 Neem op de rotonde (witte paal) de 2e afslag en rijd door op de N36 richting Dedemsvaart/ 

Hoogeveen 

 Ga de volgende rotonde de eerste afslag en volg borden voor N48 ri. Dedemsvaart/ Hoogeveen 

 Neem de afslag richting de Coevorderweg/de N377 ri. Dedemsvaart/ Balkbrug 

 Sla onderaan de afslag links af richting Zwolle / Balkbrug 

 Sla na +/- 1 km bij de stoplichten rechts af de Meppelerweg op 

 Blijf deze weg volgen 

 Vlak voor het bord Zone 60 vindt u het kampterrein aan de linker kant 

https://www.admiraalkruys.nl/geef-je-op-voor-pinksterkamp-2019#eigen_bijdrage
https://www.admiraalkruys.nl/geef-je-op-voor-pinksterkamp-2019/

