Beste Ouistiti’s,
Het einde van het schooljaar komt in zicht en dat wil zeggen dat het zomerkamp opnieuw dichterbij
komt. Ik denk dat we jullie niet hoeven te vertellen hoeveel zin wij hierin hebben, want zo een jaar dat
is toch best lang. Een zomerkamp is voor elke eenheid de beste afsluiter van een (opnieuw) geweldig
scoutsjaar. Het voltallige leidingsteam is opnieuw volop in de weer om een leuk kamp in elkaar te
steken.
Hier volgt nog wat verdere informatie voor het zomerkamp. Aangezien sommigen van jullie voor de
eerste keer meegaan met ons hebben we ook een checklist voor je valies gemaakt. Gebruik deze zeker
wanneer je alles klaarlegt zodat je zeker niets vergeet!
Praktische info

-

Datum:

-

Prijs:

Bevers: 11-17 juli 2022 - welpen, wolven, jv/jg en v/g 11-19 juli 2022
Bevers: €130 (vanaf 2de kind €120)
Welpen, wolven, jv/jg en v/g €180 1ste kind, vanaf 2de €170 – overschrijven op
BE43 0018 9509 8801 + mededeling (zomerkamp - naam kind)
(Pas vanaf wij de betaling hebben ontvangen zal uw kind volledig ingeschreven zijn voor
het zomerkamp.)

-

Locatie: De Hoge Rielen – Molenstraat 62, 2460 Kasterlee
Bagage: De bagage mogen jullie op donderdag 7 juli tussen 17u30-18u afzetten aan de scouts
Vertrek: 11 juli (exacte plaats en vertrekuur worden later nog meegedeeld)
Aankomst: Bevers worden opgehaald op de bezoekdag (17 juli)
Welpen, wolven, jv/jg en v/g komen aan 19 juli (exacte plaats en vertrekuur
worden later nog meegedeeld)
- Link naar inschrijving (Deadline: 17 juni):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSn12PUrAIbDlGLLWkAYBDICpgA22557iCOnbby91_2348zQ/vi
ewform
OPGELET:
o Aangezien ons zomerkamp steeds een groot succes is, vragen wij jullie om zich op tijd in te
schrijven en het kampgeld te betalen. Pas dan is jullie reservatie volledig.

o Je begrijpt dat enkel de leden die in orde zijn met het lidgeld, de medische fiche én hun
uniform kunnen deelnemen aan dit supertof zomerkamp.

o Mocht omwille van medische redenen uw kind niet mee kunnen op zomerkamp, wordt het kampgeld
terugbetaald mits er een medisch attest voorgelegd wordt.

Wij kijken er alvast naar uit!
Scoutsgroetjes,
Jullie leiding

Checklist voor de valies
o Voldoende onderbroeken en kousen
o Pulls en dikke truien voor als het koud is
o T-shirts
o Lange broeken
•

Voldoende blauwe broeken!

o Korte broeken (voor moest het iets warmer zijn)
o Voldoende warme kledij, mocht het koud worden
o Pyjama en pantoffels
o Stevige schoenen die vuil mogen worden + minimum één extra reserve paar
o Muts, sjaal, handschoenen
o Dikke jas of regenjas
o Toiletzak (zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, bekertje...)
o Handdoeken en waslapje(s)
o Slaapzak en fakiermat
o Kussen
o Knuffelbeertje
o Boekje (voor de vroege vogels)
o Zaklamp
o Keukenhanddoeken
o Zakdoekjes
o Welpenboekje
o Themakledij (wordt indien van toepassing meegedeeld door jullie leiding)
o Julie drinkbeker!
o Medicatie + KIDS-ID (af te geven aan de leiding bij aankomst, steek deze dus niet in de valies
+ vermeld duidelijk de doseringen en tijdstip voor de inname + voorzie alles van een naam)

o Geen gsm’s of andere toestellen
o Geen snoep of zakgeld
o Mondmasker(s)
o Waterfles
o Gamel (enkel voor jv/jg en v/g)
o Trekrugzak (enkel voor jv/jg en v/g)
Gelieve op je hemd/das, kledij... elk stuk, je naam te noteren! Elk kamp hebben we een enorme
hoeveelheid aan verloren voorwerpen, zeker bij de bevers (tenzij ze helpen bij het maken van
hun valies weten ze niet altijd wat ze bij hebben).

