
Beste oud-vrivaloleden van de Louis Wesselsgroep, Alblasserdam. 

 

 

Zoals beloofd en afgesproken na het vorige oudleden/vrivalo weekend in Drenthe 

zijn we weer bezig met het organiseren van zo’n weekend. 

De mensen die vorige keer zijn mee geweest waren het er over eens niet weer 5 

jaar te wachten, omdat dat wel een hele tijd is! 

 

Dus vandaar …in het voorjaar van 2010 weer een weekend. 
 

Deze uitnodiging is bestemd voor alle oud-vrivaloleden, alleen als er voldoende 

ruimte is, is er ook de mogelijkheid dat partners die geen lid zijn het weekend 

mee gaan. 

We willen het in dezelfde trant houden als vorige keer,  niet allerlei verplichte 

activiteiten maar een keuze aanbod. Voor ieder wat wils. 

Tijd om iets te doen maar ook zeker tijd om gezellig bij te praten. 

We hebben na lang zoeken een locatie gevonden die voor iedereen toegankelijk 

is. Voor iedereen een bed, mooie toiletgelegenheid, een fantastische keuken en 

zeer grote ruimte om met elkaar te verblijven. 

Een kampvuurkuil zoals je nog nooit gezien hebt en een omgeving die van alles te 

bieden heeft. 

 

Waar gaan we heen… 

 

 

 

Naar de Buiteling, aan de bosrand tussen Apeldoorn en Vaassen 

 

Wanneer gaan we…. 

Het weekend van 26maart 2010 

 

Het weekend is in principe van vrijdagavond tot zaterdagavond. Maar mensen die 

dat willen kunnen tot zondagavond blijven. Dit kan als er voldoende animo is 

tegen een klein prijsverschil. De kosten voor een heel weekend zal +/- € 55,= p.p. 

zijn. 

 



Bij de prijs zijn inbegrepen: 2 overnachtingen, 2x ontbijt, 2x lunch en 1 x diner, 

koffie en thee, en enkele consumptiebonnen voor de avonden en een hele berg 

gezelligheid! 

Op de site van scouting Alblasserdam zullen wij weer aangeven wie zich al 

opgegeven hebben om mee te gaan. 

We hopen natuurlijk op minstens zoveel aanmeldingen als de vorige keer. 

Dus vraag mensen uit jouw/uw tijd om ook gezellig mee te gaan en bel of mail het 

z.s.m. aan ons door zodat wij concrete plannen kunnen maken. 

Wanneer je hebt aangegeven mee te willen gaan, volgen natuurlijk nog nadere 

gegevens tegen die tijd. 

 

 

Gert de Groot, Ria de Jong-van Halem, Rien Bakker, Letty Verspui, 

Peter en Heleen Dekker. 

Voor aanmelden tel 078 6158666 of  

mail p.dekker004@wanadoo .nl 


