
Beste sporters, 

 

Dit jaar gaat de jeugd van SC Wesepe voor de 32
e
 keer op jeugdkamp. 

Net als in voorgaande jaren is dat in het pinkersterweekend. Dat is dit 

jaar op 25, 26 en 27 mei 2012. 

 

Om tijdens jeugdkamp iets extra’s te kunnen doen, gaan de kinderen dit 

jaar wederom proberen zoveel mogelijk paaseitjes te verkopen. Voorgaande 

jaren zijn we met de opbrengst daarvan bijvoorbeeld naar Avonturenpark Hellendoorn en 

naar het Outdoorpark in Ommen geweest. 

 

We hopen dat we dit jaar weer een mooi bedrag ophalen, zodat een dergelijke activiteit ook 

dit jaar mogelijk is.  

 

Mooie prijzen voor de beste verkopers én het beste team 

Voor de kinderen die de meeste zakjes verkopen liggen er weer mooie prijzen klaar. 

Daarnaast is er dit jaar ook een prijs voor het best verkopende team. Verkoop zoveel 

mogelijk eitjes en zorg dat je teamgenoten en je leiders/trainers dat ook doen en wordt zo 

het beste team van SC Wesepe! 

 

De spelregels op een rijtje 

� De kinderen gaan tussen 21 februari en 11 maart 2012 met de bestellijst langs bij 

hun ouders, familie, buren en anderen om zoveel mogelijk paaseieren te verkopen. 

� De paaseieren kosten € 2,50 per zakje. 

� In een zakje zit circa 200 gram paaseieren. 

� Men kan kiezen uit melk, puur, wit of gemengd. 

� De mensen dienen de kosten direct bij de bestelling te voldoen. 

� De lijsten en het geld moeten uiterlijk 11 maart 2012 ingeleverd zijn. 

� De kinderen leveren de lijsten en het geld bij hun leider of rechtstreeks bij Marjolien 

Roesink (Westrikstraat 2, Wesepe) in. 

� De leiders leveren de lijsten en het geld in bij Marjolien Roesink (Westrikstraat 2, 

Wesepe). 

� In de week van 26 maart krijgen de kinderen de paaseieren. 

� De kinderen leveren vóór 8 april (eerste paasdag) de eieren af bij de kopers. 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Marjolien Roesink 

(tel. 06 – 23 63 31 40) of Wijnand Rouweler (tel. 0570 – 53 24 24). 

 

Veel succes! 

 

De jeugdkampcommissie 


