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Woudlopervierdaagse 20 16
27 juli-30  juli

Beste scoutsvr ienden

Op 27 juli ver trekken we op Woudlopervierdaagse. Die 
vierdaagse vervangt  sinds twee jaar  de woudloperbadge die 
normaal doorging op kamp. Met  de vierdaagse willen we de 
woudloperbadge opwaarderen, zodat  iedereen de badge 
terug met  trots kan dragen. Iedereen kr ijg t  de kans om te 
bewijzen dat  hij/zij een echte scout /g ids is.

Inschr ijven via deze link: 
http://goo.gl/ forms/567xayXgG3ok5F8j2

Pr ijs: 50  euro - cash of BE88 7370  1860  4441

Waar: We verblijven om en bij Le Boulois, Herbeumont

Van: 27 juli - 13u30   - Gent  St -Pieters
(Heer lijk avondeten bij aankomst , maar een vieruur t je voor  de lange 
treinr it  is aan te raden)

Tot : 30  juli - 16u20  - Gent  St -Pieters
 

Programma

27 juli: Ver trek om 9u aan Stat ion Gent  St - Pieters

 Aankomst  in Bertr ix

Hike naar Herbeumont  waar we de eerste nacht  
doorbrengen in tenten 

28 juli:Na het  ontbijt  trekt  iedereen het  bos in waar ze hun
slaapplaats voorbereiden

Nacht  1 in het  bos

29 juli:Hike en terugvaart  per  ka jak.

Barbecue in Le Boulois

Nacht  2 in het  bos

30  juli:Kamp afbreken

Hike naar Bertr ix waar we de trein nemen

Aankomst  in Gent  om 16u20
 

Niet  te vergeten: 

Regenjas - Kledij aangepast  aan het  weer - STEVIGE 
wandelschoenen - Mat je ( takuitsteekselbestendig)- Warme 
Slaapzak - Gamel/ Beker/ Bestek - Zaklamp - Zakmes - ...

 Het  is niet  de bedoeling dat  jullie touw  of andere spullen 
proberen meesmokkelen. Iedereen kr ijg t  meer dan genoeg.


