Beste ouders,
Hierbij de laatste afspraken voor het kamp.
Alle informa:e rond de gezondheids afspraken vinden jullie in bijgevoegde brief.
Dit is heeeeeel belangrijke informa:e.
Enkele belangrijke krijtlijnen
- Het kamp wordt opgedeeld in bubbels. Voor groot kamp maken we 5 bubbels:
jongverkenners, jonggidsen, verkenners, gidsen en fouriers. De leiding van de takken sluit
aan bij de bubbel van hun tak. Deze bubbels blijven in hun eigen hoek op het kampterrein
met eigen slaaptenten, eigen HUDO, eigen eeEafel, eigen salon met kampvuur en eigen
speelterrein.
- Er wordt een logboek bijgehouden waarin elk contact buiten de bubbel genoteerd wordt. We
denken hierbij aan contact met de boswachter, een arts, een winkelbediende,... .
- Per bubbel zal er een quarantaineplekje voorzien worden. Mocht er iemand ziek worden of
symptomen vertonen, kan die persoon :jdelijk afgezonderd worden. Deze dient dan zo snel
mogelijk afgehaald te worden om weer naar huis te keren.
- De fouriers zullen de inkopen doen voor alle taken. Wanneer er eten wordt doorgegeven aan
de takken, wordt al het materiaal ontsmet en worden er mondmaskers gedragen.
- Scouts en Gidsen Vlaanderen laat toe dat leiding ‘s avonds aan hetzelfde kampvuur zit, mits
afstand en het dragen van een mondmasker op momenten dat afstand niet gegarandeerd
kan worden.
- Alle overnach:ngen moeten op dezelfde plaats doorgaan. Dit heeO als gevolg dat er dit jaar
geen tweedaagse zal zijn. De optocht voor givers zullen we op een andere manier
organiseren.
- Er zal dit jaar geen bezoekdag zijn.
- Het spreekt voor zich dat er dit jaar een nultoleran:e is voor overlopen.

BELANGRIJKE DATA

INFO-AVOND:
U vindt alle info in de powerpoint op de website.
CONTAINERS & BAGAGE:
Gidsen zeEen hun bagage af om 19u op 8 juli en de
verkenners om 20u af aan de lokalen. Hierna helpen
ze nog mee met het klaarzeEen van materiaal.
FIETSENCONTROLE:
Er zal dit jaar geen ﬁetsencontrole zijn. Gelieve er
zeker voor te zorgen dat je ﬁets :ptop in orde is!
VERTREK:
Gidsen en verkenners:
Op dinsdag 14 juli vertrekken de givers vanop de
BODART PARKING met de bus, de gidsen om 8u30, de
verkenners om 9u30. Ze nemen hun ﬁets mee naar de
BODART PARKING want daar worden deze in
ﬁetskarren geladen. De givers zullen een 50-tal km
voor de kampplaats gedropt worden en zullen vanaf
hier de tocht per ﬁets voortzeEen onder begeleiding
van hun leiding.
Zij zijn voorzien van:
✓ een ﬁets in perfecte staat
✓ helm en ﬂuovest
✓ een mondmasker
✓ extra binnenband
✓ lunch voor 1 dag
Jonggidsen en jongverkenners:
Op donderdag 16 juli vertrekken eerst de jonggidsen
om 8u30 en nadien de jongverkenners om 9u30.
Vertrek in diependaal aan het huis van Jef en Gaby
(kruising met de Snoy et d'Oppuerslaan en Van
Couwenhovelaan). Indien u kinderen heeO in beide
groepen, kan uw scouts die later vertrekt, afgezet
worden met diegene die eerst vertrekt. Er zal leiding
van zijn bubbel aanwezig zijn.
We vragen uw scouts af te zeEen en dadelijk door te rijden.
Zij zijn voorzien van:
✓ lunch voor 1 dag
✓ bagage voor het hele kamp
✓ Mondmasker
TERUGKOMST:
Zondag 26 juli komen ze terug aan de lokalen. De
jonggidsen kunnen opgehaald worden om 15u, de
jongverkenners om 16 u, de gidsen om 17u en de
verkenners om 18u. Er is geen afsluitende forma:e.
KUISDAG:
Maandag 27 juli worden alle leden verwacht om het
kampmateriaal te kuisen en weer op te bergen voor
het volgende jaar. Ook dit zal per bubbel gebeuren.
Om de bubbels zo goed en veilig mogelijk te kunnen

INSCHRIJVEN

We hebben graag zoveel mogelijk leden mee op kamp. Toch
herhalen we graag enkele belangrijke richtlijnen:
- Het spreekt voor zich dat alle leden het volledige
kamp mee moeten en dat hierop geen enkele
uitzondering kan zijn.
IGelieve voorafgaand aan de inschrijving de medische ﬁches
te updaten via www.scoutsengidsenvlaanderen.be (meer
uitleg op www.gulyckers.be). In deze :jden is dit meer dan
Iedereen moet zijn medische ﬁche updaten tussen 7 juli.

KAMPPRIJS

We gaan ervan uit dat iedereen betaald heeO, indien niet dan
vragen we dit dringend te doen.
We geven voor de kampen een minimum- en een
maximumprijs. We vragen om te betalen wat jullie als gezin
mogelijk achten binnen het bereik van deze twee prijzen.
Voor gidsen en verkenners vragen we een kampprijs tussen
165 en 185 euro.
Voor jonggidsen en jongverkenners vragen we een kampprijs
tussen 155 en 175 euro.
Er is daarnaast ook een mogelijkheid tot aangepaste
kampprijs bij ﬁnanciële moeilijkheden, vraag hier zeker naar
via kampen@gulyckers.be.
Gelieve dit bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE30 6528 5335 0411 en als mededeling het mailadres te
noteren waarmee u uw kind inschreef. Zo kunnen wij
makkelijk de betalingen checken.

MEENEMEN

Een uitgebreide meeneemlijst zal nog in het kampgulyckske
verschijnen. We vragen echter om zeker volgende zaken mee
te nemen:
✓ zeeppompje
✓ papieren zakdoeken
✓ verschillende mondmaskers
✓ 4 keukenhanddoeken

AANDACHTSPUNTEN
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OPROEP EXTRA
MATERIAAL

Een uitgebreide meeneemlijst vindt u in het
kampgulyckske en op onze website
www.gulyckers.be. Mogen we nogmaals benadrukken
om alles te merken met naam?
Gelieve uw kinderen geen snoep of zakgeld mee te
geven.
Luizen hebben we liever niet mee op kamp, dat is
daar moeilijk te behandelen. Graag jullie kind extra
nakijken voor vertrek en waar nodig producten
meegeven.
Indien u graag een bewijs hebt van inschrijving voor
de mutualiteit, gelieve deze papieren mee te geven
met uw kind op kamp.
Voor het vertrek kunnen er nog zangboekjes, t -shirts
en dassen gekocht worden. Gelieve het bedrag
gepast mee te geven aan uw kind of het over te
schrijven op….? Prijs: t-shirt ( 13 euro ), zangboekje
( 3,-) en das (10 ,-).

Heb je toevallig nog volgende zaken op overschot, dan kan je
ons daar zeker plezier mee doen:
- afwashanddoeken
- emmers (zowel grote als kleine)
- klusmateriaal (tangen, sleutels, schroevendraaiers, ...)
- metalen koﬀers
- tuinslangen
- houten rolluiken
De spullen mogen aan de voordeur worden afgezet van de
Heerstraat nr 4 in Herent. Of stuur een mailtje naar
materiaal@gulyckers.be, dan kom ik ze ophalen.

KAMPADRES

(Naam kind) Scouts Diependaal
Mr. Poncelet
Rue Vesdray 12
4834 Goë
Coördina:en: 50.5107252, 5.9806824

VRAGEN

We hopen hiermee al wat duidelijkheid te brengen en zullen
trachten ook in de komende weken helder te blijven
communiceren. Indien u met vragen blijO ziEen, aarzel dan
niet om de werkgroep kampen te contacteren via mail
(kampen@gulyckers.be) of telefonisch op onderstaande
nummers.
Werkgroep kampen:
● Hans Aeyels: 0473 36 42 96
● Mieke Nieuwdorp: 0486 65 89 92
● Inge Bossuyt: 0494 45 74 76
Kampleiding (enkel in zeer dringende gevallen!):
● Noor Vliers: 0478 04 68 59
● Alexander Allemeersch: 0473 26 59 55

Een stevige linker en tot snel!
De leiding, groepsploeg en werkgroep kampen

Algemeen overzicht vertrek en ophalen

KLEIN KAMP

GROOT KAMP

Vertrek in Diependaal:
Vertrek
❖ Dinsdag 14 juli
❖ Maandag 13 juli
- gidsen 8u30 BODART
- kabouters 8u30
- verkenners 9u30 BODART
- welpen 9u30
❖ Donderdag 16 juli
❖ Dinsdag 14 juli
- jonggidsen 8u30 Diependaal
- kapoenen 8u30
- jv’s 9u30 Diependaal
- deugnieten 9u30
❖ Donderdag 16 juli
-akabe blauwe & oranje
10u-10u30 op kampterrein
=> info via eigen leiding
Ophalen:
Jeugdverblijf Den & Duin
Hoefstraat 2a
3940 Hechtel
❖ Zondag 19 juli
- kapoenen 12u
-deugnieten 13u
-akabe 14u
-kabouters 15u
-welpen 16u

Ophalen: Diependaal

❖ Zondag 26 juli
-jonggidsen 15u
-Jv’s 16u
-gidsen 17u
-verkenners 18u

