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Dit zijn de gegevens: Vetrek zaterdagmorgen 2o mei. Terugkomst

maandagavond of dinsdagmorgen, misschien later. Het kamp kost

niets, maar je zult voor je eigen eten moeten zorgen. Ik kan

jullie aanraden om doperwten in blik mee te nemen. Je hoeft geen

tent mee te nemen, want we slapen in STEENOVENS, dit is altijd

goed. Neem wel een slaapzak mee. Mensen die dus voor dit kamp b

belangstelling tonen, moeten zich voor 16 mei opgeven. Naar de

hand van de opgaven hoor je dan per omgaande na de sluitingdatum
bericht waar we verzamelen en hoe laat. Bij je opgave moet je
vermelden of je met de terrein gaat of dat je gaat fietsen.

Als je met de trein gaat kom dan even persoonlijk een afspraak
met mij maken.

Daar we geen vast adres hebben, moeten we met z'n allen tegelijk

vertrekken, anders raken we elkaar kwijt. De deelnemers moeten

een pas of ïïFts"dergelijks hebben, ongeveer 200 belg. franks als

reserve en wat hollands geld. Waarschuwing: weet wel wat je doet,
dit kamp gaat enorm zwaar worden, de deelnemers aan het proefkamp

kunnen daar van meepraten. Ondanks dat is het er enorm leuk.

Bij Terhagen is op het ogenblik het bovenmioceen uitermate goed
ontsloten. Daar dit materiaal ajèter niet te verplaatsen is vanwege
de slechte conservering, moet je een fles velpon opgelost in

aceton meenemen; hier kun je echt niet buiten.

Xis geef je direct op; iedereen kan mee! Vergeet niet te vermelden

of je per trein of per fiets gaat.

Hopelijk zal de natuurhistorische convo weer snel verschijnen; de

copij is er al, maar ik heb nog geen tijd gehad om de convo te

typen.

Het werkkamp te Winterswijk. De kampboer is al besproken, dus dit

is in orde. ..ie zitten op de zelfde plaats als vorig jaar. De meeste

mensen hebben een blauw opgaveformulier gehad. Ik heb ze echter

nog niet allemaal terug ontvangen. Stuur ze alsjeblieft vlug op

want anders is er geen plaats meer, het is al bijna vol. Al met al

is er nog steeds gebrek aan een voermeester voor de eerste twee

weken van het kamp. Voor de derde week is er al iemand. Wie stelt

zich beschikbaar? Hopelijk is 'er binnenkort meer te vertellen,
ook wat betreft de kampleider.

Zo, dat was bet dan voorlopig, tot ziens in het pinksterkamp.

maarten

Beste mensen,

Ondanks de oproep om contributie te betalen is hier nog vrijwel
niet aan voldaan. Hier zal toch echt verandering in moeten komen.

Zoals jullie weten zijn er plannen voor een Pinksterkamp in de

Rupelstreek in België. 29, 30 april en 1 mei hebben enige mensen

daar een soort proefkampje gehouden, wat zeer geslaagd is. Naar

de hand van deze excursie baseren we dus het pinksterkamp.


