kampbrief groot kamp - april 2022

Beste ouders,
Het hoogtepunt van het scoutsjaar nadert: we vertrekken met z’n allen op
groot kamp! De praktische voorbereidingen zijn gestart en de leiding broedt
op een boeiend en afwisselend kampprogramma. Wij voelen de kampkriebels
al!
In deze brief vindt u alle praktische informatie. 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 vóór 22/05 via
volgende link: tinyurl.com/Gulyckers2022
We verwachten de betaling meteen na de inschrijving via
overschrijving (gegevens beschikbaar hieronder of na het
invullen van het online formulier).
✓ Gelieve voorafgaand aan de inschrijving de medische
fiches te updaten via
groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be (meer
uitleg op tinyurl.com/GulyFiche).
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BELANGRIJKE DATA

INFOAVOND
Op zaterdag 14 mei zal er na de vergadering om 17u30 een
infomoment zijn over groot kamp. Breng zeker al je vragen
mee!
CONTAINERS & BAGAGE:
Enkele dagen voor het vertrek wordt de container met
kampmateriaal ingeladen. Alle givers worden verondersteld
aanwezig te zijn om te helpen. Hun bagage voor het kamp
wordt dan eveneens ingeladen. Datum volgt later.
FIETSENCONTROLE:
Alle givers moeten hun fiets laten controleren aan de
lokalen. Het is echter de bedoeling dat elke fiets al volledig
op
orde
werd
gezet,
zodat
last-minute
fietsenmakerbezoekjes vermeden kunnen worden. Wie zijn
fiets niet liet controleren, kan niet deelnemen aan de
optocht. Datum volgt later.
VERTREK:
Gidsen en verkenners:
Op donderdag 14 juli om 8u stipt vertrekken de
gidsen en verkenners aan de lokalen.
Zij zijn voorzien van:
✓ een gecontroleerde fiets
✓ helm en fluovest
✓ extra binnenband
✓ lunch voor 1 dag
✓ slaapzak & matje
✓ toiletgerief en kledij voor 1 overnachting
Jonggidsen en jongverkenners:
Op zaterdag 16 juli om 9u stipt vertrekken de
jonggidsen en jongverkenners met de bus aan de
lokalen. Zij zijn voorzien van:
✓ lunch voor 1 dag
✓ bagage voor het hele kamp
BEZOEKDAG:
Er zal dit jaar weer een bezoekdag zijn op de middag van
donderdag 21 juli. Meer info volgt later.
TERUGKOMST:
Dinsdag 26 juli om 18u komt de bus met alle leden en leiding
aan aan de lokalen. Het kamp wordt daar nog afgesloten met
een formatie.
KUISDAG:
Woensdag 27 juli worden alle leden verwacht om het
kampmateriaal te kuisen en weer op te bergen voor het
volgende jaar.
□ 9u – 11u: jonggidsen
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□
□
□

10u30 – 12u30: jongverkenners
13u – 15u: gidsen
14u30 – 16u30: verkenners

KAMPETENTJE:
Woensdag 27 juli om 18u worden alle gidsen, verkenners,
leiding en fourage verwacht aan het stadhuis. Het kamp
wordt dan afgesloten met een etentje onder toezicht van de
leiding. Wil je ‘s avonds mee vieren? Kom dan zeker helpen
op de kuisdag! Het einde van deze activiteit wordt voorzien
rond 22u. Nadien wordt het feestje traditiegetrouw
verdergezet in jeugdhuis De Bar. Dit laatste valt niet meer
onder de scoutsactiviteit en dus eveneens niet meer onder
de verantwoordelijkheid van de leiding.

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 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 het bedrag over te schrijven naar rekening BE66
0010 2631 2843 op naam van Gulyckers VZW. We zouden
willen vragen om van de rekening over te schrijven waarvan
u het rekeningnummer bij de inschrijving heeft ingevuld,
alsook dat u de naam/namen van uw kind(eren) vermeld in
de mededeling.

KAMPADRES

Adres boer (Voor brieven)
(Naam kind) Scouts Diependaal
Impasse de la Boverie 12
5580 Han-sur-Lesse
Adres + Coördinaten terrein
Rue de la Fontaine Saint-Martin
5580 Rochefort
50.129553, 5.208653
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TELEFOONNUMMERS

AANDACHTSPUNTEN

Tijdens het kamp:
Kampleiding (enkel in zeer dringende gevallen!):
● Jonas Van Bladel: +32 491 64 79 47
● Leila Beckers: +32 479 27 56 55
Werkgroep kampen:
● Hans Aeyels: +32 473 36 42 96
● Mieke Nieuwdorp: +32 486 65 89 92
● Inge Bossuyt: +32 494 45 74 76
●

●

●

Een uitgebreide meeneemlijst vindt u in het
kampgulyckske en op onze website. Mogen we
nogmaals benadrukken om alles te merken met
naam?
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, kan u dit vragen na het kamp, bij
terugkomst of op 27/07.

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

