
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan alle leden van Reddingsbrigade Drachten, 

Een poosje geleden hebben we de sponsorzwemactie gehouden. Het doel van deze actie was om geld voor een 
ledenuitje bij elkaar te zwemmen, dat is zeker goed gelukt! 

Daarop moet natuurlijk een vervolg komen en dat komt er. We organiseren van 7 op 8 juli een gezamenlijke overnachting 
op een eilandje (tenzij het weer dit niet toelaat, dan slapen we ergens anders). Natuurlijk niet zomaar een overnachting, 
maar ééntje die bol staat van leuke activiteiten. Een overnachting waarbij we iedereen uitnodigen, van jong tot oud, we 
zijn immers met z'n allen Reddingsbrigade Drachten! 

Het hele feest duurt van vrijdagavond 7 juli 18.00 uur tot zaterdagochtend ca. 11.00 uur. De kosten zullen € 2,50 per 
persoon zijn. Omdat wij graag willen weten voor hoeveel mensen we boodschappen moeten doen, activiteiten moeten 
regelen en slaapplaatsen moeten organiseren willen we graag voor 26 juni weten wie er allemaal meegaat. Opgeven kan 
via wout@rbdrachten.nl 

Het is de bedoeling dat we in tentjes slapen. Hiervoor hebben we echter tentjes nodig. Wil je bij opgave even aangeven 
of je over een tentje beschikt en hoeveel personen er in jouw tentje kunnen slapen. De tentjes zullen (als je dit wilt) van te 
voren door de organisatie opgebouwd worden. (je mag best al even met je zwemvriend/zwemvriendin overleggen over 
het bij elkaar slapen, maar wees je er wel van bewust dat voor ons "samen uit samen thuis" hoog in het vaandel staat: 
niemand mag buitengesloten worden!) 

Iedereen die zich opgeeft, ontvangt nog nadere informatie (inclusief paklijst) over dit kamp. 

We gaan er met z'n allen een fantastisch kamp van maken! 

Met vriendelijke groet 

Bestuur Reddingsbrigade Drachten 
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Postbus 95 
9200 AB Drachten 
info@rbdrachten.nl 
www.rbdrachten.nl 
 

Datum:    19-06-2017 

Onderwerp:   Ledenuitje 

Behandeld door:   Bestuur 

e-mail:   bestuur@rbdrachten.nl / 

wout@rbdrachten.nl  

 Aan: Alle leden van Reddingsbrigade Drachten. 
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