
Zomerkam pin Winterswijk

Hier volgen alle technische gegevens;

"Plaats; De Heer J. V.. M. Smit, Huppel F 69, V.interswijk.
« Datum: 17 tot 2? Juli» (eventueel langer)

a Kamppri js f 25, -

• Het KC bestaat ui t:Voorzit ter: Maarten v. d. Bosch, Excursie regelaar: Eddy de Vogel,

Admin.• Martin Cadee, Voermeester moet nog worden gezocht»

" Vat je mee moet nemen: Kampkaart. Paspoort of Toeristenkaart (Duitsland), Fiets,

en als je die hebt een tent.

0 ...at je mee mag nemen: Bandenplakspullen en fietspomp, pannetje, vork en lepel, mes,

geen was spullen, luciifersdoos jes, stukje vliegengaas om te zeven, linnen of plastis

zakjes, flesjes, hamer en beitel, schepje, schone reservekleren, laarzen, verband, enz.

<5 Opgeven en inlichtingen bij: Kaderleider, zie boven.Geef je op vóór 1 juli!

Kampgeld in het kamp te voldoen. Ge.en reductie»

0 Hoe je er moet komen: Vanuit het station ..interswi jk richting Huppel. Volg de mister-

straat, meddosestraat, sengelvveg, vraliensestra..t» Vraag dan naar Bakker Maas In Huppel
en dan naar Smit op te Kampe achter Notaris bos.

Fietsers moeten zich eerst met mij in verbinding stellen, Je wordt 1? juli voor lo uur

's avonds in het kamp verwacht. Neem brood mae voor zondag en maandag,

Het Kader: Negens het onenthousiaste peil houden we geen excursies meer. Enthousiaste

mensen kunnen zich met mij in verbinding stellen. In jini komt er een Antwerpen excursie

kom je even een datum afsreken? De mensen die nog geen contributie hebben betaald zijn

heden geroyeerd en kunnen dus niet met het kampje mee.

Alleen mensen die dit blaadje gehad hebben kunnen met het kampje mee.

Ja, beste mensen, het geologiekader houdt een zomerkamp in Winterswijk. Hier gaan we

natuurlijk heel enthousiast geologie doen. Maar als je een flora of zo hebt kun je die

gerust meenemen. Een van de hoogtepunten van het kamp zal waarschijnlijk het Mioceen

van Dingden zijn. Hier gaan we in ieder geval vaak naar toe, misschien wel iedere dag.

Maar er zullen op één dag meerdere excursied gehouden worden. De groeve De Vlijt is

ook erg mieters, Ootmarsum zal ook wel in trek zijn. Maar dat zal je in het kamp wel

zien. Je kunt in de 10 dagen vast wel een paar honderd soorten verzamelen. Er komen

veel geologievakmensen, dus het kamp zal in ieder geval slagen. Er zal gestreefd worden
dat de D sfeer gehandhaafd blijft, dus iedereen kan doen wat hij wil, als hij het maar

niet te gek maakt.


