Groot kamp 2018 - Zutendaal
Beste Woudlopers
De grote vakantie staat voor de deur en dus ook GROOT KAMP! Dit jaar trekken we naar een
prachtig terrein middenin de bossen in Zutendaal.
Waar:
Stevoorde I,II & III
Stevoordseweg z/n, 3690 Zutendaal
Wanneer:
5 - 10 juli: Bevers en Welpen
5 - 15 juli: Wolven, JVG’s, VG’s en Seniors die niet meegaan op voorkamp
1 - 15 juli: Seniors die meegaan op voorkamp en Leiding
Prijs:
€96 voor Bevers en Welpen
€176 voor Wolven, JVG’s, VG’s en Seniors die niet meegaan op voorkamp
€196 voor Seniors die meegaan op voorkamp
Het 3de kind krijgt 15% korting, dus €81 of €150
Inschrijven = betalen voor 20 juni:
Rekeningnummer: BE88 7370 1860 4441
Mededeling: Groot kamp 2018 – naam – vlees/veggie
We raden aan om in te schrijven als je deze brief leest, zodat we alles op tijd kunnen
voorbereiden en niet voor verrassingen komen te staan.
Belangrijke data:
5 juli: We verzamelen om 9u aan de Campagne en vertrekken dan met de bus richting
Zutendaal
10 juli: Einde van het kamp van de Bevers en Welpen, ouders komen hen ophalen om
14u op het kampterrein.
15 juli: Einde van het kamp voor Wolven, JVG’s, VG’s en leiding. We keren terug met de
trein en komen aan om 16u21 in Gent-Sint-Pieters.
VRIJWILLIGERS VOOR HET UITLADEN VAN DE CAMION: Rond 15u-16u op de campagne
(Voor het precieze uur volg Facebook of bel naar 0479795956), jullie worden rijkelijk
beloond met pintjes en onze eeuwige dank!

Postadres:
Naam kind
Scoutsgroep Woudloper
Stevoorde I tem III
p/a 15 Augustusstraat 68
3690 Zutendaal
Wat nemen we mee:
Vergeet niet dat alles in één rugzak en dan naamtekenen nooit een slecht idee is!
Wat wel:
Perfect uniform
T-shirts
Warme jas en regenjas
Stevige schoenen en laarzen
Matje, kussen en slaapzak
Washandje
Shampoo en zeep (pH neutrale)
Vuillinnenzak
Goed boek/strip
Zakmes als je je teervoet hebt
Bestek/gamel/beker vanaf de JVG’s

Lange en korte broeken
Truien
Ondergoed en sokken
Pyjama en knuffelbeer
Handdoeken groot en klein
Tandenborstel en tandpasta
Haarborstel
Zwemgerief en petje tegen de zon
Zaklamp
Klein rugzakje, vanaf de Wolven: een handig
rugzakje voor op hike
Kids-ID of identiteitskaart

Wat niet, meenemen = afgeven:
GSM
Snoep

Waardevolle zaken
Alcohol, rookwaren en drugs

Extra:
Sommige ziekenfondsen betalen een deel van het kampgeld terug, jullie kunnen steeds de
formulieren aan Gnoe bezorgen.
Wie graag zelf ook een brief ontvangt kan een kant-en-klare envelop met postzegel en adres
meegeven.
Wij vragen met aandrang om geen gsm mee te nemen. We leven op kamp in groep!
Vzw Woudloper
Houte 27
9860 Balegem
0472/204899
info@
woudloper.be

De eenheidsleiding is steeds bereikbaar op 0479 79 59 56 (gsm EL) of op 0472 24 81 91 (Gnoe)
of 0468 16 55 11 (Brulaap).

Wij hebben er al mega veel zin in!!
Scoutsgroep
Woudloper
0479/795956
eenheidsleiding@
woudloper.be
Lokaal
De Campagne
Gijzelstraat 12
9031 Drongen

Tot dan,
Brulaap en Gnoe

