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 klein kamp maken we 4 bubbels: één
groep met de welpen, één met de kabouters, één met de kapoenen en deugnieten
samen, één met de fouriers en akabegroepen samen. De leiding van de takken sluit
aan bij de bubbel van hun tak. Deze bubbels krijgen hun eigen slaapvertrekken,
eigen plaats en moment in de eetzaal, eigen speelterreinen en -lokalen, eigen
badkamers en WC’s.
- De welpen slapen in tenten dit jaar en worden gevraagd matje en slaapzak mee te
brengen.
- 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 tijdelijk afgezonderd worden. Deze
dient dan zo snel mogelijk afgehaald te worden door de ouders.
- De fouriers zullen het eten bereiden voor alle bubbels. Wanneer het eten wordt
opgediend, 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.

BELANGRIJKE DATA

INFO-AVOND:
Op 29 juni om 20u zal er een info-avond zijn over de
kampen via Google Meet. Jullie kunnen aansluiten via
deze link: meet.google.com/ahz-vovm-eie
Er zal zeker ruimte zijn voor vragen, maar indien u
vooraf al bepaalde bedenkingen of vragen heeP,
mogen deze doorgemaild worden naar
kampen@gulyckers.be. Gelieve leiding :jdens de
examenperiode niet met vragen te belasten.
KABOUTERS EN WELPEN:
Op maandag 13 juli vertrekken de kabouters om 8u30 en
welpen 9u30.
KAPOENEN EN DEUGNIETEN:
Op dinsdag 14 juli de kapoenen om 8u30 en deugnieten om
9u30.
AKABE ORANJE EN AKABE BLAUW:
De leden van de AKABE worden op donderdag 16 juli tussen
10u en 10u30 verwacht op het kampterrein. We trachten
hiervoor een kiss&ride te organiseren ( info via leiding).
Vertrek aan het huis van Jef en Gaby ( kruising met de Snoy et
d'Oppuerslaan en Van Couwenhovelaan ).
Indien u kinderen heeP 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 zeden en dadelijk door te rijden.
Op zondag 19 juli worden de ouders verwacht op het
kampterrein om hun kinderen op te halen. De kapoenen om
12u en deugnieten 13u, nadien AKABE om 14u, daarna
kabouters om 15u en tot slot welpen om 16u.
Indien u kinderen heeP in meerdere takken, vragen we om al
uw kinderen op te halen in het vroegste ophaalmoment (bv.
een kapoen en een welp worden dan beide opgehaald op het
moment van de kapoenen).

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.
Iedereen moet zijn medische ﬁche zo snel mogelijk updaten,
ten laatste tegen 7 juli.

KAMPPRIJS

We gaan ervan uit dat iedereen nu betaald heeP. Indien niet,
gelieve dit dringend in orde te brengen.
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 kabouters en welpen vragen we een kampprijs tussen
115 en 125 euro.
Voor kapoenen en deugnieten vragen we een kampprijs
tussen 110 en 120 euro.
Voor de akabe-groepen bedraagt de kampprijs 60 euro. Er zijn
aanpassingen mogelijk naargelang de deelname en invulling
van het kamp (overnach:ngen, dagdeelname,...) te
bespreken met ouders.
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.

KAMPADRES

(naam kind) scouts Diependaal
Jeugdverblijf Den & Duin
Hoefstraat 2a
3940 Hechtel

MEENEMEN

Een uitgebreide meeneemlijst zal nog in het kampgulyckske
verschijnen, of op onze website www.gulyckers.be .
Mogen we nogmaals benadrukken om alles te merken met
nam?
We vragen echter om zeker volgende zaken mee te nemen:
✓ zeeppompje
✓ papieren zakdoeken
✓ 4 keukenhanddoeken

AANDACHTSPUNTEN

●
●

●

●

OPROEP EXTRA
MATERIAAL

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 dan mee te
nemen aan uw kind op kamp.
Voor het vertrek kunnen er nog ) zangboekjes, t shirts en sjaals gekocht worden.Gelieve het bedrag
gepast mee te geven aan uw kind. Prijs: t-shirt ( 13
euro )- zangboekje( oude versie) ( 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.

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 blijP ziden, 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!):
● Clara De Vos: 0494 12 14 15
● Simon Van Samang: 0498 50 77 11

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

