Aan alle ouders en uiteraard respectievelijke Seniors,
Na al het harde werk van dit jaar worden we beloond met een prachtig
buitenlands kamp. Er wordt een week verwacht vol zon en onvergetelijke
activiteiten waarover nog vele jaren zal worden naverteld.

Met deze brief hopen we jullie wat inzicht te brengen in wat we allemaal
van plan zijn en hoe alles in elkaar zit.
Wanneer?
-

01/7: start voorkamp (liefst met alle seniors!) @ Stavelot
05/7: start ‘gewoon’ groot kamp (zeker met alle seniors) @ Stavelot
09/7: start buitenlands kamp: Stavelot  Zaventem  Rome.
Opstijgen: 19.05u. Landen: 23.15u.
16/7: einde buitenlands kamp: Rome  Zaventem. Opstijgen: 6.35u.
Landen: 8.45u. We carpoolen naar huis met de aanwezige ouders.

Waar?

Camping “Village Flaminio”
Via Flaminia Nuova, 821 - 00189 - ROMA – ITALIA
www.villageflaminio.com/en
Praktisch?

Om naar het buitenland te gaan heeft iedereen die minderjarig is een
officiële reistoelating nodig. Dat kan je eenvoudig en gratis verkrijgen in je
gemeentehuis.

Voor dit uitzonderlijke kamp betalen jullie slechts de normale kampprijs
(€176 groot kamp + €20 voorkamp, meer info hier). Dit is te danken aan de
onuitputtelijke kracht van jullie seniors bij de acties doorheen het jaar. Wat
gaan we doen met het geld van de acties? Een beknopt overzicht…
Datum Activiteit
9/jul
10/jul
11/jul
12/jul
13/jul

Camping opeisen
Rome ontdekken
Fietstocht
Paintball
Stadspel

14/jul Hoogtepark
15/jul Verrassingsactiviteit!

16/jul Aankomst 8.45 in Zaventem
Bagage?

Standaard scoutsmateriaal: slaapzak, matje,
zwemgerief, eetgerief (geen gasbranders!) ....

kledij,

toiletgerief,

Dit alles zal in de handbagage moet worden gepropt met de volgende
specificaties: som van diepte + hoogte + lengte mag niet groter zijn dan
158 cm en het moet lichter zijn dan 8kg.

Naast de handbagage mag elke senior ook een (klein) rugzakje extra
hebben. De tenten vliegen in de ruimbagage. Als je zelf een lichte tent
hebt, mag je die meenemen. Anders worden het hiketentjes van de
scouts.
Contact?
-

Zeehond: 0032 498 12 68 64
Spreeuw: 0032 470 03 72 98
Eenheidsleiding (niet aanwezig): 0032 479 79 59 56

Op de BBQ (25 juni) stellen we het kamp nogmaals voor. Je kan dan ook
alle vragen stellen die je nog voor ons hebt.
Wij kijken alvast uit naar een fantastisch, onvergetelijk en nogmaals
fantastisch kamp deze zomer.
Een stevige linker,

Jullie leiding, Zeehond en Spreeuw

