GROOT KAMP 2017
MERKSPLAS
Beste leden en ouders,
De grote vakantie komt eraan en dat betekent ... GROOT KAMP! We hebben
dit jaar een zalig terrein in het Antwerpse met een groot bos er vlak naast! Wij
hebben er zin in en zullen ons uiterste best doen om er een prachtig kamp van
te maken.
Waar? (= adres om post naar de sturen)
(Scoutsgroep Woudloper Drongen)
Hoekeinde 72
2330 Merksplas
Wanneer?
-

4 – 9 juli: Bevers en Welpen

-

4 – 14 juli: Wolven, JVJG’s en VG’s

-

1 – 14 juli: Seniors die meegaan op voorkamp & leiding

Prijs?
-

€96: Bevers en Welpen

-

€176: Wolven, JVJG’s VG’s en Seniors (+€20 als je meegaat op voorkamp)

-

Voor grote gezinnen: voor het 3e kind 15% korting, 4e kind 20% korting,
5e kind 25% korting

Je bent ingeschreven als je voor 16 juni (of vroeger natuurlijk!) het gepaste
bedrag op BE88 7370 1860 4441 gestort hebt, met de mededeling 'GK2017 naam kind(eren) - vlees/vege. We raden je aan om je meteen in te schrijven als
je deze brief leest! Respecteer deze data, zodat wij een degelijke planning
kunnen maken en niet voor verrassingen komen te staan. Controleer ook of je
naar het juiste rekeningnummer van de scouts stort.

DATA OM TE MARKEREN OP DE KALENDER:
-

24 JUNI: BBQ

-

4 JULI: Vertrek BEVERS/WELPEN/JVJG'S/VG's op Drongenplein (We
gaan met de bus, hoera!) om 9u00 stipt! Je bagage kan in de bus. Iedereen
neemt ook een LUNCHPAKKET mee.

-

9 JULI: Einde kamp BEVERS/WELPEN + BEZOEKDAG! Alle ouders
welkom vanaf 12u op het kampterrein! Eet je mee die middag? ('t is BBQ)
Schrijf je dan in via deze link: http://goo.gl/forms/SvEptSG1dJ7fFUGz2 en
stort €7,00/bezoeker op BE88 7370 1860 4441 met de mededeling:
‘bezoekdag + naam’.

-

14 JULI: Einde kamp WOLVEN/JVJG's/VG's. Wij keren terug met de trein
en jullie kunnen je kroost ophalen om +/- 17u in Gent-Sint-Pieters!
 VRIJWILLIGERS uitladen camion? Rond 15u-16u (Bel voor precieze uur
naar 0479795956 (= nummer eenheidsleiding) op de campagne, jullie
worden rijkelijk beloond met gerstenat en onze eeuwige dank!

Wat neem je allemaal mee:
REMEMBER: Alles moet in één rugzak!
Bevers en welpen: ALLES naamtekenen + per dag pakketjes met kleding
maken. (extra kan ook nooit kwaad)

Wat?

Regenjas

Perfect uniform !!!

Een goed boek/strip

Keukenhanddoek

Warme jas

Slaapzak!

Zakmes (enkel als je je teervoet
hebt!)

Pyjama
Washandje(s)
Knuffelbeer
Petje tegen de zon
Matje (liefst geen luchtmatras)
Handdoeken groot en klein
Bestek/bord/gamel/beker (enkel
vanaf de JVJG’s)

Klein rugzakje – vanaf JVJG’s:
een

Ondergoed

handig

rugzakje

voor

slaapzak en een onderbroek erin,

Zaklamp

een matje eraan vastgebonden

Stevige schoenen

Shampoo/borstel/kam

Zak voor vuil linnen

Zeep

Laarzen

Tandpasta/tandenborstel

Zwemgerief

Kids-ID/identiteitskaart

Kousen

Wat niet?

Broeken (lang en kort)

GSM, MP3 ed.

T-shirts

andere waardevolle zaken

Scoutsboekjes (zangboekje!)

Snoep

Pull

Alcohol, rookwaren en andere
(il)legale drugs

Papier en balpen

EXTRA:
-

Sommige ziekenfondsen (of werkgevers) betalen (een deel van) het
kampgeld terug. Bezorg tijdig de juiste formulieren aan Jakhals.

-

Een brief sturen kan naar het adres bovenaan. Wie zelf een brief wil
ontvangen kan een kant-en-klare envelop met postzegel en adres
meegeven.

-

Scoutsgsm: 0479/795956
Jakhals: 0487/581244
Indien onbereikbaar, assistent-eenheidsleiding: Gnoe (0472/248191),
Impala (0477/579373)

-

GSM: wij vragen met aandrang om geen gsm mee te nemen. We
leven op kamp in groep! Meenemen = afgeven. Hetzelfde geldt voor
MP3’s,…

-

Fluovestje: normaalgezien heeft iedereen een fluovestje van de
scouts. Neem het mee (met naam), je zal het kunnen gebruiken. Heb
je er nog geen? Vraag ernaar!

-

Kinderen onder 12 jaar nemen hun Kids-ID mee, de anderen hun
identiteitskaart.

-

Snoep: neem geen snoep of andere zoetigheden mee op kamp, dat is
vragen om mierennesten in de tent! Wie snoep meebrengt, mag dat
afgeven aan de leiding.

-

Zeep: we zitten midden in de natuur. Neem, indien mogelijk, zeep mee
die de natuur zo weinig mogelijk schade berokkent  pH-neutraal.

-

Seniors: extra info volgt via mail.

Nog vragen? Bel gerust naar 0479/795956.
Hopelijk gaan jullie allemaal mee, het wordt fantastisch!
Een stevige linker,
Enthousiaste Jakhals

