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Beste ouders

Het hoogtepunt van het scoutsjaar nadert: we vertrekken met z’n allen op
klein 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).

BELANGRIJKE DATA INFOAVOND
Op zaterdag 14 mei zal er na de vergadering om 16u45 een
infomoment zijn over klein kamp. Breng zeker al je vragen
mee!

KABOUTERS EN WELPEN:
Op zondag 17 juli om 9u stipt vertrekken de kabouters en
welpen aan de lokalen.

KAPOENEN EN DEUGNIETEN:
Op maandag 18 juli om 9u stipt volgen de kapoenen en
deugnieten. Ook zij vertrekken aan de lokalen.

AKABE BLAUW:
De leden van de AKABE BLAUW worden op dinsdag 19 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.
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AKABE ORANJE:
De leden van de AKABE ORANJE worden op woensdag 20 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 zaterdag 23 juli om 17u 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 blauw bedraagt de kampprijs 75 euro.
Voor de akabe oranje bedraagt de kampprijs 60 euro. Er zijn
aanpassingen mogelijk voor de akabe 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.

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.

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.
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● 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 Moerkensheide
Beekstuk 10
9840 De Pinte

TELEFOONNUMMERS Tijdens het kamp:
Kampleiding (enkel in zeer dringende gevallen!):

● Milan Brumagne: +32 491 93 47 33
● Elise Craenen: +32 479 48 52 87
● Mado Sinzumusi: +32 472 83 26 07

Werkgroep kampen:
● Hans Aeyels: +32 473 36 42 96
● Mieke Nieuwdorp: +32 486 658 992
● Inge Bossuyt: +32 494 457 476

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


