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Zwolle, 22-09-2012
Onderwerp: CWO weekend
Aan de zeeverkenners en hun ouders/verzorgers,
Zoals elk jaar is er in het begin van de herfst het CWO-weekend. Het CWO-weekend is een gezellig
weekend voor de zeeverkenners tijdens de herfstvakantie. Er is aandacht voor de CWO theorie, praktijk,
maar daarnaast zijn er ook tal van andere activiteiten. Wat…? Dat weet je pas als je er middenin zit. Het
CWO-weekend vindt dit jaar plaats van vrijdag 26 oktober tot zondag 28 oktober. Op vrijdag wordt je om
19:00 verwacht op ’t Kraaiennest, zondag is het om 14:00 weer afgelopen. Bij deze brief zit een paklijst
met de dingen die je mee moet nemen. Mocht je nog geen CWO-map hebben, dan kun je deze
downloaden van onze site: www.christofoorzeeverkenners.nl, klik op media  downloads  CWO boekje.
Wel graag een papieren versie meenemen, het handigst is in een boekje/klapper o.i.d., digitale versies
krijgen zwemles.
Heb je nog vragen over het CWO-weekend dan wel andere zaken, of kun je onverhoopt niet komen, bel of
mail dan Caspar Korteweg: 06 18 701 252, casparkorteweg@gmail.com of
Thomas van den Dries: 06 313 54 329. Wij hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Tot vrijdag 26 oktober om 19:00 uur!
Met vriendelijke groet,
De Leiding




















Paklijst
Wat neem je mee:
Slaapzak & matje (geen luchtbed)
Toilettas met inhoud
Warme trui
Extra kleren
Regenkleding
Zaklamp
CWO-map (uit te printen van onze site, zie bovenstaand)
Pen/potlood
Harpsleutel
Bord/mok/bestek
Alles wat je denkt dat wij vergeten zijn en waarvan je zeker weet dat je het nodig hebt.
Wat nemen we niet mee:
Alles wat herrie maakt vergelijkbaar met muziek
Teveel snoep/chips en andere glazuuraantastende rommel
Hittekanonnen/elektrische kachels, het kraaiennest heeft prima kachels en tijdens het varen zijn er
genoeg mogelijkheden om warm te blijven
Geld, Je kan er toch niets mee, ’t Kraaiennest heeft geen ondergrondse supermarkt en daar waar we
heen gaan zijn alleen koeien en water, geen mc-drijf.
Digitale apparaten, die je al dan niet in contact stelt met de buitenwereld, waaronder laptops, mobiele
telefoons, etc. etc. etc. camera’s zijn gelimiteerd toegestaan. De rest zou toch maar nat worden.
Alles waar je van te voren van weet, dat het door de leiding niet op prijs wordt gesteld, bij twijfel raadpleeg
uw bootsman.

