KAMPEN 2022
Scouts en Gidsen Keerbergen VZW
Beste ouders en leden,

Na een schitterende 50ste editie van onze Pasar Malam is het tijd voor een
volgend hoogtepunt in het scoutsjaar, de kampen! Via deze nieuwsbrief
brengen we u graag op de hoogte over het verloop van de kampen deze zomer.

KAMPLOCATIES
Kapoenen: 25-30 juli Hoek van holland (NL)
Kabouters/ Welpen: 20-28 juli Wirtzfeld (BE)
JG/JV: 20-30 juli Wirtzfeld (BE)
Gidsen/Verkenners: 12-26 juli Lourdes (FR)
Jin: 1-13 juli Roemenië en Hongarije

VERTREK-TERUGKEER
Kapoenen: 25 juli 10u VERTREK BUS @The Lake 30 juli 14u ophalen door ouders AAN DE kampplaats
Kab/Wel: 20 juli 10u VERTREK BUS @The Lake 28 juli 17u ophalen door ouders op HET kampterrein
JG/JV: 20 juli 10u VERTREK BUS @The Lake30 juli rond 17u aankomst @The Lake met de bus
Gidsen/Verkenners: 12 juli 21u VERTREK BUS @Gemeenteplein 26 juli 10u aankomst BUS @Gemeenteplein
Jin: communicatie door eigen leiding

KOSTPRIJS
Kapoenen: € 110

JG/JV: €165

Kabouters/Welpen: €145

Gidsen/verkenners: € 400

HOE INSCHRIJVEN?
Gelieve de voorinschrijving in te vullen via de link. Op woensdag 29 juni
van 19u tot 21u vindt de kampinschrijving plaats op het vossekot. Op deze
avond zal de leiding per tak jullie een kampbrief bezorgen met al de nodige
info over het kamp. Het is de bedoeling dat iedereen die mee op kamp gaat,
langskomt op de kampinschrijvinG. Gelieve voor het inschrijvingsmoment
het kampbedrag reeds over te schrijven op BE60 0682 2648 9670 – Scouts &
Gidsen Keerbergen met als mededeling: ‘kampgeld + tak + naam + voornaam
lid’.

BELANGRIJKE ZAKEN
Alle leden hebben een toelating voor het buitenland van de gemeente
nodig! de takken die naar wallonië gaan verblijven vlakbij de duitse
grens en zouden deze wel eens kunnen oversteken tijdens een dagtocht.
ingevulde medische fiche mee te brengen naar de kampinschrijving!
Tijdens de kampinschrijving kunnen er nog tweedehands uniform, dassen
en t-shirts aangekocht worden!
de kampen zullen doorgaan volgens de dan geldende coronamaatregelen (momenteel geen enkele beperking)
Heeft u financiële zorgen oMTRENT het inschrijvingsgeld of de aankoop
van materiaal voor het kamp? Contacteer ons dan zeker via
grl@scoutskeerbergen.be en wij bekijken wat we voor u kunnen doen.

NOG VRAGEN?
twijfel zeker niet om de leiding of groepsleiding te contacteren bij verdere
vragen! wij zijn steeds te bereiken via grl@scoutskeerbergen.be of na de
werkuren via de telefoon:
ANNE-SOPHIE: 0485 21 21 40
Kamiel: 0477 05 77 40
TOM: 0497 41 85 66
JUSTINE: 0472 76 03 87
LAURENS: 0479 41 17 17

