Beste ouders

Het was weer een bijzonder scoutsjaar. Gelukkig hebben we onze werking
grotendeels verder kunnen zetten. We hopen dat een onvergetelijk kamp dit
jaar mooi kan afsluiten. Daarom starten we vol enthousiasme met de
voorbereidingen voor het klein kamp en vragen we om jullie kind(eren) in te
schrijven. Mocht de overheid anders beslissen over onze zomer dan horen
jullie als eerste welke aanpassingen we zullen doen. We besloten daarom ook om de betaling van het
inschrijvingsgeld voor het kamp even uit te stellen en geven jullie hierover op 1 juni meer info.
In deze brief vindt u alle praktische informatie. Opgelet! Wegens praktische overwegingen hebben
we de data van klein kamp 1 dag moeten vervroegen. Gelieve alles goed door te lezen en bij
praktische vragen omtrent de inschrijving (inschrijvingsgeld, voedingsallergieën, verzekering,
medische fiche, etc.) kampen@gulyckers.be te contacteren. Voor andere vragen kan u terecht bij de
leiding van uw zoon of dochter of de groepsploeg (groepsploeg@gulyckers.be).

INSCHRIJVEN

We verwachten dat alle leden het hele kamp mee gaan.
Uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn voor medische
redenen of familiale omstandigheden (bv. een sterfgeval).
Gelieve hiervoor contact op te nemen met de werkgroep
kampen. Andere (sport-)kampen of vakanties beschouwen we
niet als een geldige reden voor het niet volledig deelnemen
aan het scoutskamp.
We vragen om online in te schrijven voor 10/05 via volgende
link: tinyurl.com/Gulyckers2021
De betalingsgegevens zullen later gecommuniceerd worden
(1 juni).
✓ Gelieve voorafgaand aan de inschrijving de medische
fiches
te
updaten
via
groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be
(meer
uitleg op tinyurl.com/GulyFiche).

BELANGRIJKE DATA

INFOAVOND
In het inschrijvingsformulier hebben jullie de
mogelijkheid om aan te vinken of jullie interesse
hebben om deel te nemen aan een online info-avond.
De kampleiding zal later naar alle geïnteresseerden
een uitnodiging sturen om deze bij te wonen. Zij
zullen deze leiden aan de hand van een
powerpointpresentatie die ook met jullie gedeeld kan
worden. Op het einde van de presentatie zal er
ruimte zijn om vragen te stellen.
KABOUTERS EN WELPEN:
Op zaterdag 10 juli om 9u stipt vertrekken de kabouters en
welpen aan de lokalen.

KAPOENEN EN DEUGNIETEN:
Op zondag 11 juli om 9u stipt volgen de kapoenen en
deugnieten. Ook zij vertrekken aan de lokalen.
AKABE ORANJE EN AKABE BLAUW:
De leden van de AKABE worden op dinsdag 13 juli tussen 10u
en 10u30 verwacht op het kampterrein. We vragen de ouders
om tegen 11u ten laatste afscheid te nemen. De
Akabe-leiding zal een carpool coördineren.
Op vrijdag 16 juli om 18u worden de ouders verwacht op het
kampterrein en zal het kamp worden afgerond met een echte
formatie. Nadien mogen de kinderen mee naar huis voor bad
en bed.
KAMPPRIJS

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 (overnachtingen, 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.
Zoals hierboven reeds vermeld, is het voorlopig enkel nodig
om uw kind in te schrijven voor het kamp, maar vragen we
nog geen betaling. Meer info hierover volgt op 1 juni.

AANDACHTSPUNTEN

●

●
●

●

Een uitgebreide meeneemlijst vindt u in het
kampgulyckske en op onze website. 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 dan mee te
nemen wanneer uw kind vertrekt 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 ( 10,-) en das (8 ,-).

KAMPADRES

(naam kind) scouts Diependaal
Jeugdverblijf De Winner
Winnerstraat 40
3900 Pelt

TELEFOONNUMMERS

Tijdens het kamp:
Kampleiding (enkel in zeer dringende gevallen!):
● Ian Van Durme: 0475 91 26 78
● Stien Van Gorp: 0470 32 49 70
Werkgroep kampen:
● Hans Aeyels: 0473 36 42 96
● Mieke Nieuwdorp: 0486 658 992
● Inge Bossuyt: 0494 457 476

Wij hopen dat uw zoon of dochter zich fantastisch zal amuseren en bedanken u alvast voor de
medewerking en het vertrouwen dat u in onze (groeps)leiding stelt.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om de groepsleiding of iemand van
werkgroep kampen te contacteren.
Een stevige linker
De leiding en groepsleiding

