
Ollowé-nieuwsbrief, februari 2010 

 

 

Zoals iedereen enige tijd geleden, via mail of brief te lezen heeft gekregen, is er in het 

weekend van 26 maart a.s. weer een bijeenkomst voor oud-leden en VriVaLo-leden. 

Dit weekend wordt gehouden in groepsaccommodatie De Buiteling in Wenum-Wiesel, 

vlakbij Apeldoorn. 

 

Inmiddels hebben zich al 30 mensen aangemeld, maar dat kunnen er eventueel twee keer 

zo veel worden!!!! 

Kijk op de site van scouting Alblasserdam en je kunt zien wie er allemaal mee gaan. 

 

Ben je nog helemaal vergeten om door te geven dat je mee wilt?  
Doe dit dan zo snel mogelijk: 

Peter en Heleen Dekker tel 078-6158666 of mail: p.dekker004@wanadoo .nl 
Uiterlijk 15 maart, maar het liefst natuurlijk eerder. 

 

Het weekend begint op vrijdagavond 26 maart. 

Tussen 18.00 uur en 19.00 uur hopen wij veel mensen te verwelkomen. We verwachten 

wel dat iedereen dan zelf voor zijn avondeten heeft gezorgd. 

Het weekend duurt tot en met zaterdagmiddag òf tot en met zondagmiddag. 

De keuze is aan iedereen zelf. Wel willen wij dit graag te voren weten. 

De kosten voor een half weekend bedragen € 45,-, voor het hele weekend € 55,-. 

Er is een mogelijkheid om lakenpakketten te huren, dat kan tegen een klein bedrag,  

(€4,50).  Natuurlijk kun je ook zelf een slaapzak meenemen. 

Per avond worden 3 consumptiebonnen verstrekt. Extra consumpties kosten €1,-. 

Koffie en thee tijdens het weekend zijn natuurlijk gratis te verkrijgen. 

Op zaterdag is er een heerlijk ontbijt en een uitgebreide lunch. 

Mensen die tot zondagmiddag blijven,  krijgen zaterdagavond een eenvoudig diner en op 

zondag een ontbijt en lunch. 

Op zondagmiddag sluiten we rond de klok van 15.00 uur het weekend af. 

 

Het programma is weer, net als de vorige keer, vrijblijvend. 

Op vrijdagavond is er een kampvuur en wij hebben voor die avond een troubadour 

uitgenodigd, die onze zangkwaliteiten komt versterken. 

Op zaterdag zijn er mogelijkheden tot uitstapjes.  Degenen die liever lekker blijven 

praten in het groepsverblijf of een rondwandelingetje willen maken door het bos hebben 

daar alle ruimte en tijd voor. 



Er zijn twee ideeën voor de zaterdagmiddag, nl. : een bezoek aan paleis Het Loo, waar in 

die periode als extraatje een tentoonstelling is van foto’s van Mr. Pieter van 

Vollenhoven. 

Ook kan een bezoek gebracht worden aan het Aardhuis; een museum en wildpark. 

De entreeprijzen zijn voor ieders eigen rekening, maar denk vooral aan b.v. 

museumjaarkaart of andere kortingspassen. Dat scheelt enorm! 

Betalen voor het weekend kan bij aankomst. 

Graag zouden we het geld gepast, in een envelop met de naam van de deelnemer er op, 

ontvangen. 

Natuurlijk rekenen we er wel op dat mensen, die zich opgeven, ook echt meegaan. 

 

 

Kortom; het belooft een heel leuk weekend te worden. 
De mensen die zich al hebben aangemeld, of dit na het lezen van deze brief direct gaan 

doen, krijgen na 15 maart een bevestiging met o.a. een duidelijke routebeschrijving. 

Wij hopen velen van jullie te zien en 

te spreken! 
 

De OLLOWE-CONTACTCOMMISSIE 

Rien Bakker, Lettie Verspuij, Gert de Groot, Ria de Jong, Peter en Heleen Dekker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


