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Beste ouders/verzorgers, 

 
Afgelopen zomer hebben jullie een brief ontvangen over het zomerkamp. Deze brief bevatte weinig 
inhoudelijke informatie, behalve over het financiële deel. Daarom wil ik graag door middel van deze brief jullie 
voorzien van wat meer informatie. 
 
Eerst wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Hans Vlaskamp en ik ben het 
aanspreekpunt voor het jubileum zomerkamp van 2019. Sinds mijn 4e 
levensjaar loop ik rond bij de Huysmangroep, waar ik onder andere leiding heb 
gegeven bij de verkenners. Inmiddels ben ik vooral te vinden bij evenementen 
zoals openingsdag, 5 mei, de pooltochten en boven alles zomerkamp, waar ik 
nog ieder jaar voor wordt meegevraagd. Bijgevoegd een foto, zodat jullie er 
ook een gezicht bij hebben. 

 
Zoals jullie wellicht weten, gaan we met de oudere speltakken om de vijf jaar op zomerkamp naar het 
buitenland. We ruilen ons platte landje dan bij voorkeur in voor een prachtig stuk natuur. Dat hebben we in 
Nederland ook wel, maar dat is toch duidelijk iets anders. Op dit buitenlandse avontuur maken de scouts 
kennis met andere culturen en verleggen we letterlijk grenzen.   
 
Vanwege het 100 jarig bestaan van de Huysmangroep willen we dit jaar graag met de hele groep op 
buitenlands zomerkamp. Om te zorgen dat het mogelijk is om iedereen mee te nemen, gaan we iets minder ver 
weg dan normaal gesproken. De keuze is gevallen op het Scout Camp Echternach. Dit is een kampterrein in 
Luxemburg, vlakbij de Duitse grens. Voor de welpen willen we grote tenten huren, welke als slaapzalen zullen 
dienen. Het kampterrein heeft zowel binnen als buiten voorzieningen, voor iedere weer situatie. Verder heeft 
Luxemburg veel kastelen en prachtige wandelroutes.  
 

Om jullie goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en om de mogelijkheid te bieden om samen een 
gesprek aan te gaan, organiseren we twee ouder avonden. 

De eerste daarvan zal plaatsvinden op vrijdag 15 februari. Om 20:15 uur staat de koffie klaar, zodat we om 
20:30 kunnen beginnen. Tijdens deze avond zullen we jullie van meer informatie voorzien en proberen zoveel 
mogelijk vragen te beantwoorden. 
Vervolgens zullen we op vrijdag 10 mei weer een avond organiseren. Op dat moment zullen de plannen een 
stuk verder zijn. Hier zullen we jullie over informeren en in gaan op alle vragen die op 15 februari 
onbeantwoord bleven. 

 
Let op! In de brief van het spaarplan staat een fout in de planning. De scouts en sherro's zullen 10 dagen/9 
nachten op kamp gaan, van 13 t/m 22 juli. De welpen gaan 7 dagen/6 nachten, van 16 t/m 22 juli op kamp. We 
gaan dus een dag langer op kamp dan in de brief staat. Bijgevoegd vinden jullie nogmaals de brief van het 
spaarplan voor de volledigheid. Hierin zijn de data aangepast. 
 
Voor vragen kunnen jullie mij het beste mailen. Als je liever wil bellen, kunnen we hier over de mail een 
afspraak voor maken. We verheugen ons op de eerste ouderavond, maar vooral op het zomerkamp! 

 

Met vriendelijke groet,  

 
Hans Vlaskamp 


