accommodatie:
Bakelsedijk 208
postadres:
weth.Hamacherplein 14
5701 CW Helmond
ABN/AMRO 48.53.44.939

Juni 2019
Hallo beverouders,
Dit is een belangrijke nieuwsbrief over de laatste weken van ons scoutingjaar met onder andere informatie
over ons beverweekend op 28, 29 en 30 juni a.s.. Dus goed doorlezen en bewaren.
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Laatste bijeenkomst, 21 juni 2019
Deze bijeenkomst is de laatste van dit scouting seizoen. We willen dit doen in
Speeltuin de Rijpelroets, Theo Driessenhof 75 in Helmond.
De bevers kunnen hier om 18.30 uur worden gebracht en om 20.00 uur weer worden opgehaald.

Afsluitings weekend in Wilbertoord, 28-29-30 juni 2019
Aangezien dit een kampeerweekend is en we extra voorbereiding hebben met het regelen van materialen,
zoals tenten, extra begeleiding en plannen van activiteiten, willen we graag vooraf een indicatie hebben van
het aantal bevers dat mee gaat met dit weekend. Eerder hebben we gevraagd om uiterlijk 31 mei jl., via de
app of mail (bevers@scoutingpaulus.com) door te geven of uw bever wel of niet mee gaat dit weekend. Een
heel aantal van jullie heeft dat al gedaan, maar van een heel aantal weten we dit nog niet.
Nu willen we jullie nog eenmaal de mogelijkheid geven om uiterlijk vrijdag 7 juni a.s. door te
geven of uw bever mee gaat tijdens dit afsluitingsweekend. Ook als u het nog niet zeker
weet, kunt u dat doorgeven. Hebben wij na 7 juni niets gehoord, dan is het niet meer
mogelijk om deel te nemen aan dit weekend.
Adres:

Telefoon:
Kosten:
Meenemen:

Boerderijcamping Gieben
Wethouder Lindersstraat 88 a
5455 GN Wilbertoord
zie telefoonnummers leiding
De kosten van dit beverweekend zijn € 22,50 pp, deze dient vooraf betaald te zijn op onze
(bever)bankrekening: NL22ABNA0476553210 t.n.v. Scouting Paulus.
Luchtbed (max. 80 cm) (geen stretcher of veldbed), zie bijgevoede infobrief
Slaapzak
compleet uniform als je al geïnstalleerd bent
handdoek, washandje, toiletspullen
anti-muggenspul en zonnebrand
reserve kleding
ondergoed
regenkleding
reserve schoenen en/of laarzen! (we verblijven op een boerderij)
knuffel
zaklamp
ingevulde logeertoestemming, zie bijlage

Dit alles is natuurlijk gemerkt met de naam van uw kind en zit verpakt in een stevige weekendtas (geen
koffer). Aangezien we dit weekend in tenten slapen, is het verzoek om alle spullen in 1 tas in te pakken.
Tijden:

De bevers worden op vrijdagavond 28 juni a.s. om 20.00 uur in Wilbertoord verwacht en
kunnen op zondagochtend 30 juni om 10.00 uur worden opgehaald.

Routebeschrijving:

Neem de N279 (Wolfsputterbaan) (2,2 km).
Neem de N272 en N277 naar de Noordstraat (21,1 km).
Ga verder op de Noordstraat.
Rijd naar de Wethouder Lindersstraat in Wilbertoord (3,6 km).
Totale reistijd 30 minuten.

Bij slechte weersvoorspellingen gaat het weekend niet door.

Bever bankrekening
Het betalen van de contributie en andere activiteiten zoals weekenden of uitjes, kan alleen maar per bank op
de volgende (bever)bankrekening: NL22ABNA0476553210 t.n.v. Scouting Paulus-Bevers. Hierdoor krijgen
we een betere controle op het geld wat binnenkomt. Wij werken niet met automatische incasso, u dient zelf
te zorgen voor een tijdige overboeking.
Brief kwijt?!
Deze brief is altijd terug vinden op onze website www.scoutingpaulus.com.
Kijk bij speltakken → bevers → bevers actueel.
Foto’s van bever- of algemene activiteiten zijn ook terug te vinden op onze website.
U kunt hiervoor inloggen met de volgende gegevens:
Gebruikersnaam:
foto
Wachtwoord:
kijkpaulus2018
Dan rest nog onze laatste vraag; als uw kind een keer niet kan komen, geef dit even door op een van
onderstaande telefoonnummers, stuur een sms of whats-app berichtje of stuur een e-mail naar
bevers@scoutingpaulus.com. U kunt uw kind ook afmelden via onze website
www.scoutingpaulus.com. Kijk bij speltakken → bevers → bevers actueel
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Internet Scouting Paulus:
Facebook:
e-mail algemeen:
e-mail Bevers:

www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
bevers@scoutingpaulus.com
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