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Beste Explorer,

Het einde van het seizoen is nabij, dus hier is weer een belangrijke brief.

Op 27 juni hebben we de laatste opkomst.
Deze avond organiseren we als afsluiting een barbecue.
Aangezien we hier grote inkopen voor moeten doen, laat het UITERLIJK 20 juni weten als 
je er niet bij kunt zijn. Meld je dan af bij Martijn.

Op 27 juni willen we het jaar ook financieel afsluiten.
Dus, neem het geld mee voor het lenen van de blouse, en neem het geld mee dat je nog 
in de spaarkas moet stoppen. Op internet (bij “Leden”) zullen we de laatste stand nog 
publiceren.
Als iedereen dit doet, weten we ook of we nog op zomerkamp kunnen. J
Mocht je nou besloten hebben dat je niet mee gaat op kamp en volgend jaar niet meer 
doorgaat, neem dan je blouse meteen mee.

Op vrijdag 4 juli gaan we om 19:00 uur de container inladen voor de scouts. Als iedereen 
even meehelpt dan is dit ook lekker snel gedaan. Dus kom ook niet later want daar maak 
je geen vrienden mee. 
Er moet vooral met het pionierhout worden gesjouwd, dus doe niet je nette kleren aan.

Op zaterdag 12 juli komt de container om ongeveer 12:00 uur weer terug. En omdat de 
Scouts en hun leiding dan erg moe zal zijn, vinden ze het erg fijn dat alle Explorers weer 
zorgen dat de container snel leeg is en alles weer netjes in de opslag ligt.

Maandagavond 14 juli gaan we om 19:00 dan ons eigen transport volstouwen.
Neem je mountainbike, fietshelm en de rest van je bagage mee. Je krijgt nog een 
kampkrant waar alles precies in staat, maar bij deze ben je alvast op de hoogte.

Oh ja, en we gaan 15 juli op Zomerkamp!
Dus, je hebt nog een maand de tijd om te zorgen dat je dan fit bent…

Groetjes, De Leiding


