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Onderwerp: 
Reservering kampterrein 1997 

Periode: 
16 t/m 23 augustus 1997 

Scouting Riethoven, 
p/a Karin van H 

Oss, 13 maart 1997. 

Voor de goede orde bevestig ik hierbij uw reservering voor het kampterrein gelegen aan de 
Koepelweg in Berghem (gemeente Oss) voor de periode 16 tot en met 23 augustus 1997. 

Bijzonderheden: 

• Er zal een waterpomp (hand pomp) worden geplaatst. Leidingwater is in de directe
omgeving verkrijgbaar (Koepelweg 2) U dient dit zelf te regelen met de betrokk.en
bewoner/ huiseigenaar.

• Open vuur is onder voorwaarden toegestaan mits onder voortdurend toezicht en met
instemming van de plaatselijke brandweer.

• Afval en dergelijke dient in plastic zakk.en te warden afgevoerd naar de gemeentelijke
vuilstortplaats, Maaskade 23 te Oss.
Stortmogelijkheden: maandag t/m zaterdag. (zaterdag tot 15.00 uur)

• Stortkosten: op zaterdag ongeacht gewicht f 15,- voor een enkelassige aanhanger en f 25,
voor een dubbelassige aanhanger. Op werkdagen zijn de stortkosten f 22,- per 100 kg.

• Kampgeld: Per persoon per nacht f 2,-
Betaling: Uiterlijk 1 juli 1997 op giro rekening nr. 211.54.73 ten name van ondergetekende.

Voor vragen en eventueel aanvullende toelichting kunt u contact met mij opnemen. 

Ik wens u voor het aanstaande zomerkamp een fijne kampweek toe! 

Met vriendelijke groet, 

/ 

=-'-°//ff-✓
/ C. de Groot

Geurdenhof 52, Oss.
Tel.nr. (0412) 635070



Onderwerp: 
Reservering kampterrein 1997 

Periode: 
16 t/m 23 augustus I 997 

Scouting Riethoven, 
p/a Karin van H

Oss, 13 maart 1997. 

Voor de goede orde bevestig ik hierbij uw reservering voor het kampterrein gelegen aan de 
Koepelweg in Berghem (gemeente Oss) voor de periode 16 tot en met 23 augustus 1997. 

Bijzonderheden: 

• Er zal een waterpomp (hand pomp) warden ·geplaatst. Leidingwater is in de directe
omgeving verkrijgbaar (Koepelweg 2) U dient dit zelf te regelen met de betrokken
bewoner/ huiseigenaar.

• Open vuur is onder voorwaarden toegestaan mits onder voortdurend toezicht en met
instemming van de plaatselijke brandweer.

• Afval en dergelijke dient in plastic zakken te warden afgevoerd naar de gemeentelijke
vuilstortplaats, Maaskade 23 te Oss.
Stortrnogelijkheden: maandag t/m zaterdag. (zaterdag tot 15.00 uur)

• Stortkosten: op zaterdag ongeacht gewicht f 15,- voor een enkelassige aanhanger en f25,
voor een dubbelassige aanhanger. Op werkdagen zijn de stortkosten f 22,- per 100 kg.

• Kamp geld: Per persoon per nacht f 2,-

Betaling: Uiterlijk 1 ju Li 1997 op giro rekening nr. 211.54. 73 ten name van ondergetekende.

Y oor vragen en eventueel aanvullende toelichting kunt u contact met rnij opnernen. 

Ik wens u voor het aanstaande zomerkamp een fijne karnpweek toe! 

Met vriendelijke groet, 
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C. de Groot
Geurdenhof 52, Oss.
Tel.or. (0412) 635070



Beste Scouts en ouders� 

Zeals bekend gaan we dit jaar weer op zomerkamp van zaterdag 16 
augustus tot en met vrijdag 22 augustus. We hebben een heel leuk 
kampterrein gevonden en natuurlijk is het programma ook kei gaaf. 

Het kampgeld bedraagt, evenals vorig jaar F 125, = . Dit bedrag 
behoort voor 5 augustus overgemaakt te zijn op rekeningnummer 
14 38 13 404, t.n.v. kamp ·97 en de naam van uw scout. 

We weten nag niet wie er allemaal meegaan en dat zouden we tech 
graag willen weten! 
Vul onderstaand strookje dus in en geef het voor 22 juni 1997 af 
bij een van de stafleden. 
Nadere informatie over het zomerkamp, krijg je nadat je je opgege
ven hebt. 

Verder nog een andere mededeling: 
Zaterdag 21 juni is het weer HEITJE VOOR EEN KARWEITJE, het is de 
bedoeling dat je al dan niet klusjes voor mensen doet en daar een 
bepaald bedrag voor krijgt. 
We verwachten je 's morgens om half 10 bij __ AD._�s--- en he t ad res 

is -��tf.Q,,Q;;t ___ :;L_�Q�,_L\,___ ______
__ _ Je behoort in je complete uniform langs de huizen te gaan, dus 
zorg dat je dat aan hebt! 

Als je nog vragen hebt, bel dan gerust. 

Groetjes, 

Guido B
 Karin van H 
Geert-Jan A
 Anton S

De staf. 

--�---------------=----========================================= 

I k, ga mee op zomerkamp 
van 16 augustus tot en met 22 agustus 1997. 

Meer informatie over het zomerkamp ontvang ik neg. 





-

Het karnpgeld is f 125,=. Wanneer u nog geen kampgeld heeft betaald, dan kunt u 
dit sto1ten op bankrekeningnr 14 38 13 404 t.a.v. Yerkenners/Gidsen Riethoven, 
o.v.v. 'zomerkamp 97' en de naam van uw scout.
Graag voor 15 juli over te maken.

Bijgevoegd vindt u een gezondbeidsformulier. Dit formulier is van belang voor bet 
zomerkamp. Wij willen u daarom vragen, dit fonnulier, volledig ingevuld, in te 
leveren voor of op donderdag 14 augustus (dag van de fietsencontrole) bij Anton 
Smits, Schoolstraat 1 in Riethoven. Wilt u tijdens het kamp uw scout bet pasje van de 
verzekering mee geven zodat er geen problemen ontstaan in geval van nood. 

Heeft u nog vragen, bel ons dan gerust: 

Karin van H 
Anton S 
Guido B

Scoutinggroeten, De Scoutsstaf 




































































