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Beste ouders/verzorgers en Dolfijnen, 
 

Het onderhoud van de boten is afgerond en de boten zijn vandaag weer het water in gegaan. Iedereen 
heeft hier hard aan gewerkt de afgelopen weken en de boten zien er weer mooi uit. We zijn klaar voor een 
nieuw vaarseizoen! Het kan fris zijn op het water dus zorg dat je warme kleding en een regenpak meeneemt 

naar de opkomsten. Tijdens de meivakantie gaan de opkomsten gewoon door. 
 
Sint-Joris opkomst 

Op zaterdag 22 april vieren we samen met alle Watergeuzen Sint-Joris. Dit doen we tijdens een 
gezamenlijke opkomst met alle speltakken. De opkomst wordt gehouden op de Nummer 70 en duurt voor de 

Dolfijnen gewoon van 14:00 uur tot 17:30 uur. Traditiegetrouw dragen we vanaf deze zaterdag tot half 
oktober een korte broek tot boven de knie tijdens de opkomsten en kampen. 
 

Weekendkamp 
Ook dit jaar gaan we met de Dolfijnen op weekendkamp. We verblijven een weekend in een kamphuis in 
Burgh-Haamstede, midden in de duinen. Het kamp zal duren van vrijdag 12 mei, 19:00 uur tot en met 

zondagmiddag 14 mei, 15.00 uur. Je kunt je opgeven voor dit toffe weekend door onderstaand strookje in te 
leveren bij de leiding. De kosten voor dit kamp bedragen € 30,-. Het is de bedoeling dat het kampgeld wordt 
overgemaakt op: 

Rekeningnummer: NL85 RABO 0310452554 
Ten name van: Scouting De Watergeuzen 
Onder vermelding van: Doka 2017 + naam deelnemer 

Na opgave ontvang je van de leiding het adres van het kamphuis en de paklijst. Lever onderstaand strookje 
uiterlijk 29 april in bij de leiding, ook als je helaas niet mee kunt gaan op kamp. 
 

Zomerkamp 
De leiding is al druk bezig met het organiseren van het zomerkamp. Dit hoogtepunt van het scoutingjaar zal 
beginnen op maandag 17 juli en duurt t/m zaterdag 22 juli, het kampgeld zal ongeveer 90,- euro bedragen. 

Om alvast te inventariseren hoeveel Dolfijnen er mee gaan vragen we je op onderstaand strookje aan te 
geven of je van plan bent wel of niet mee te gaan op Zoka 2017. Je kunt je keuze later natuurlijk nog 

veranderen. We hopen dat alle Dolfijnen meegaan! 
 
Met zilte linker,  

 
      De leiding 

 

 
 
 

--------------------------------------------------inleveren uiterlijk zaterdag 29 april  --------------------------------------------------------- 

 

 
Ik …………………………………………………………………………………. ga wel / niet mee op  
 

weekendkamp en heb het kampgeld overgemaakt.  
 
Ik ga waarschijnlijk wel / niet mee op zomerkamp. 

 
Handtekening ouder/verzorger: 

http://www.wg3.nl/

