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Scouts Vossem

VOORWOORD
Dag allerliefste ouders en leden, we hebben het geweldige nieuws gekregen dat we op
kamp mogen! Helaas pindakaas zal ook dit jaar dat kamp er wel een beetje anders uitzien
als andere jaren maar we gaan het toch minstens even leuk maken, leuker zelfs!
IIn dit boekje zullen jullie alle praktische info terugvinden rond het kamp, maar dus ook
alle maatregelen die wij hebben getroffen door de coronacrisis. Lees dit boekje dus zeker
goed door want enkele puntjes verschillen wat van vorig jaar. Als je vragen hebt of het
gewoon eens samen met de groepsleiding wilt overlopen, kan dat op ons online
infomoment op maandag 24 mei om 20u. De link hiervoor is via mail verstuurd, heb je
vraag dat je beantwoord wilt hebben op de infoavond mag je het
scoutsvossem@outlook.com sturen.

WAT KAN JE VINDEN IN DIT BOEKJE?
1. Enkele belangrijke zaken vooraf
2. Kampdata, inschrijving en kostprijs
3. Brieven en adres
4. Vertrek
5. Verloop van het kamp
6. Ophalen
7. Bagage en camion
8. Corona-maatregelen
9. Tips en tricks
10. Kampafspraken
11. Paklijst
12. Contactgegevens van de leiding
13. Woordje van de groepsleiding
Dit jaar gaan we op kamp naar Sivry-Rance in Henegouwen. . Ook dit jaar heeft de
leiding weer zorgvuldig een zalig kampthema geselecteerd. Misschien had je het al
gespot op de voorpagina van dit boekje, het thema is Disney! Elke dag van kamp gaan
we andere Disney figuren/films ontdekken!
De leiding van elke tak is momenteel nog druk bezig met het afmaken van de
kampplanning. Zodra deze af zijn krijgt elke tak ook zijn specifieke kampbrief opgestuurd
met wat extra info over hoe zij het thema in hun planning zullen verwerken.
Zo, dan laten we jullie dit boekje doornemen! Als er vragen zijn kan je dus naar het online
info-moment komen of simpelweg een mailtje sturen naar onze scoutsmail of de
takverantwoordelijke. Die e-mail adressen en gsm-nummers kan je verderop in het
boekje ook terugvinden. Wij hebben alvast énorm veel zin in het kamp en kijken er heel
hard naar uit om jullie hopelijk allemaal te zien!
Veel groetjes en een elleboogske of voetje van de hele leidingsploeg.

1.1 ENKELE BELANGRIJKE ZAKEN VOORAF
De inenting tegen klem (tetanus) moet bij iedereen in orde zijn.
Controleer jullie kids op luizen voor ze vertrekken.
Iedereen vertrekt op kamp in piekfijn uniform,
dat wil zeggen: hemd (behalve voor de kapoenen), das en T-shirt. Zonder uniform kan
je moeilijk mee op kamp gaan.
Vergeet zeker niet je Kids-ID of Identiteitskaart af te geven aan de leiding bij aankomst
op het kampterrein.
Eveneens als vorig jaar willen we de bodem van het terrein wat sparen, dus raden we
je aan om ecologische shampoo mee te nemen.
Givers zorgen er zelf voor dat hun fiets na het kamp thuis geraakt
We raden af om na of voor ons kamp direct een ander kamp te doen met een andere
vereniging of organisatie.

1.1. WIE MAG MEE OP KAMP?

Ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun kinderen al dan niet laten meegaan.
Alle kinderen die de drie dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom
vertoonden, mogen mee op kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige
luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Wie tot één van de risicogroepen behoort kan ook niet deelnemen aan het kamp (een
overzicht van de risicogroepen kan je online vinden of navragen bij de groepsleiding):
TENZIJ een dokter via een attest toestemming geeft.
TENZIJ de ziekte of aandoening onder controle is door medicatie.

2. KAMPDATA, INSCHRIJVING & KOSTPRIJS
2.1. KAMPDATA
Het kamp gaat nog steeds op dezelfde data door.

Voor kapoenen is dit van 18 tot 25 juli
Voor wouters, jogivers, givers én jin is dit van 15 tot 25 juli
Over het buitenlands kamp waar onze jin zo hard voor gewerkt hebben is momenteel nog
veel onduidelijkheid. Jin en leiding communiceren onderling over de verdere verloop van
het hopelijk buitenlands kamp. Nog eens een dikke merci aan iedereen die de jin doorheen
het scoutsjaar gesteund heeft en zo hun buitenlands kamp mogelijk maakt!

2.2. INSCHRIJVING
Inschrijven gebeurt net als vorig jaar via onze website. Het is niet voldoende om enkel de
voorinschrijving in te vullen die je een aantal weken geleden via mail hebt ontvangen. Van
zodra het inschrijvingsgeld is ontvangen is je kind ingeschreven. Dat kan via onderstaand
rekeningnummer en wel met deze mededeling:
Rekeningnummer: BE90 7344 0209 6432
Mededeling: kamp + naam en voornaam + tak
We vragen tegen 10 juni in te schrijven. Dit zodat wij heel snel een zicht hebben op hoeveel
materiaal we moeten voorzien en dat dus ook allemaal nog kunnen maken tegen dat we op
kamp vertrekken!

2.3. KOSTPRIJS
Hieronder nog eens een handig overzicht van wie wanneer op kamp gaat en hoeveel het
kamp per tak zal kosten.
We hebben beslist om ondanks de kosten die we zullen moeten maken voor de aankoop
van extra materiaal de prijs niet te verhogen omdat we iedereen de kans willen geven om
mee te gaan op kamp. Als je toch graag iets extra geeft om zo onze kosten wat mee te
helpen dekken mag dat altijd.
Dit kan dus ook via ons rekeningnummer: BE90 7344 0209 6432, met mededeling gift
kamp.
Als het voor jullie gezin moeilijk is om deze prijs te betalen voor het kamp mag je ons ook
altijd contacteren, dan zoeken we samen een oplossing.

VAN

TOT

VERVOER

PRIJS

KAPOENEN

18 JULI

25 JULI

110 EURO

WOUTERS

15 JULI

25 JULI

130 EURO

JOGIVERS

15 JULI

25 JULI

150 EURO

GIVERS

15 JULI

25 JULI

150 EURO

JIN

15 JULI

25 JULI

150 EURO

2.4. TERUGBETALING
Bijna alle ziekenfondsen betalen op één of andere wijze een deel van het kampgeld terug.
Informeer je omtrent terugbetalingen en attesten bij de groepsleiding.

3. BRIEVEN EN ADRES
Alle mama’s, papa’s, neven, nichten, bomma’s, bompa’s, vriendjes, liefjes, cavia’s, leraren
wiskunde,… die een briefje naar één van onze scouters willen schrijven, hebben groot gelijk!
Daarom geven wij hier het adres mee waarop dat mogelijk is.
Let wel op:
De post werkt niet altijd even snel, dus verstuur alles op tijd! Post die na het kamp nog
toekomt heeft bijzonder weinig nut en is niet zo aangenaam voor de eigenaar van het
terrein!
We raden zeker ook af om volledige postpakketten op te sturen, een briefje doet al heel
veel!
Je kan best de adressen al op de enveloppen schrijven die je je kids meegeeft om
brieven vanop kamp te sturen, zo zijn we zeker dat ook de brieven die wij sturen zullen
toekomen op het juiste adres!
Het adres waar je alle briefjes naartoe mag sturen is:
Ronny Verstappen
Scouts Vossem – Vosco Reynaert (niet vergeten
vermelden!)
T.a.v. Naam + voornaam + tak
(kapoenen/wouters/jogivers/givers/jin/leiding)
Rue des Fauvaux 7/AA
6470 Grandrieu
Dit is ook het adres dat je mag ingeven op je GPS als je naar het terrein rijdt. Dit is het adres
van de boer maar er zullen bordjes ophangen om de weg te wijzen en onze behulpzame
stewards zullen ook paraat staan om te helpen!

4. VERTREK
Ook dit jaar is het niet mogelijk voor de wouters en jogivers om gezellig samen de bus op te
springen. Aangezien ze twee aparte bubbels zullen vormen, lijkt het ons veiliger ook dit jaar
dit niet te doen. Anders dan vorig jaar is dat dit jaar carpoolen (binnen dezelfde bubbel) wel
toegestaan is!
We organiseren het afzetten van de leden volgens een kiss & ride principe:
De wouters, jogivers en jin mogen donderdag tussen 10 en 12 uur worden afgezet.
Aan het kampterrein zullen onze bevallige stewards/parkeerwachters jullie opwachten
en de weg wijzen.
Onze parkeerwachters zullen tonen waar je mag stoppen en zullen de bagage helpen
uitladen (1 auto per keer).
Terwijl de bagage wordt uitgeladen nemen ouders afscheid van hun kind en behoort
het kind tot zijn nieuwe bubbel.
De leiding helpt de leden met het dragen van de bagage naar het terrein.
Let op!
Als je een kind hebt bij bv. de wouters én de jogivers mag je je kinderen natuurlijk
samen afzetten.

Carpoolen mag dit jaar! Je mag andere kinderen meenemen als ze tot dezelfde bubbel
als jouw kinderen behoren. Behoren jouw kinderen tot twee of meer bubbels dan
kunnen geen andere leden mee in de auto.
Wanneer je een kind van een ander gezin vervoert, draag je als ouder een
mondmasker. Is het kind van het andere gezin +12 dan draagt die ook een
mondmasker.
Als er een ouder mee uit de auto komt moet deze een mondmasker én handschoenen
dragen.
Ditzelfde principe geldt voor de kapoenen als ze op zondag gebracht worden.
De kapoenen worden gebracht tussen 11 en 12 uur.
Ze volgen de regels die hierboven zijn uitgelegd
De givers zullen net als elk jaar naar het kampterrein fietsen.
Zorg er zeker voor dat je fiets tip top in orde is. Een stevig fietsslot en een extra
binnenband zijn altijd handig!
Het dragen van een helm is VERPLICHT.
Concrete info over het vertrekuur wordt nog gecommuniceerd door de giverleiding.

5. VERLOOP VAN HET KAMP
Zoals we al zeiden zal het kamp dit jaar een beetje anders verlopen dan andere jaren. De
belangrijkste veranderingen lijsten we hieronder even op.
Concreet zijn er vijf bubbels

De kapoenen
+ kapoenleiding

De wouters
+ wouterleiding

De jogivers
+ jogileiding

De givers
+ giverleiding

De jin
+ De fourage

Deze bubbels zullen duidelijk afgescheiden zijn met linten en kleurtjes.
Telkens als een lid zich uit de bubbel begeeft om bv. eten te gaan ophalen doet hij/zij
zijn das voor de mond.
Op voorkamp zal de leiding ook al in bubbels werken.
Deze bubbels kunnen mogelijk nog veranderen naar bubbels van 100. Dit is nog wat
afwachten.

De leiding zal wel apart slapen, maar ook per bubbel in een patrouilletent. De leiding
respecteert wel de richtlijnen van 1,5 m afstand bewaren tijdens het vergaderen met de
hele leidingsploeg en als ze samen nog even aan het vuur zitten zullen de bubbels ook
deze maatregelen respecteren. Hetzelfde geldt voor het voorkamp.
-Dit jaar mogen er wel tweedaagses en driedaagses doorgaan, rekening houdend met
enkele maatregelen. Per tak zal nog meegedeeld worden of dit op de planning staat!
Onze gezamenlijke dag zal er ook iets anders uitzien. De bubbels zullen niet met elkaar in
contact komen en ook het kleine kampvuur zal per bubbel georganiseerd worden.
Onze leidingswissel wordt ook op een andere manier ingevuld.
De dopen gaan wel door maar de opdrachtjes worden vanuit de takken gegeven naar de
‘dopers’. De ‘dopers’ voeren de opdrachten binnen hun bubbel uit en de tak waarnaar ze
zouden overgaan krijgen bewijs dat de ‘dopers’ de opdrachten goed hebben uitgevoerd
zonder in contact te moeten komen.
Ook het grote kampvuur zal per bubbel georganiseerd worden.
De formatie zal wel nog doorgaan, maar op een grotere afstand. Hiervoor zullen we
duidelijk markeren waar elke tak moet staan.
De maatregelen die gelinkt zijn aan hygiëne kan je vinden onder puntje ‘coronamaatregelen
Doorheen het kamp kunnen jullie ook steeds foto's via whatsapp en Facebook van jullie
pagadders verwachten!

6. OPHALEN
De grote BBQ zal dit jaar niet kunnen doorgaan. Toch gaan we ons best doen om een
fantastisch feestmaal te voorzien voor de leden om iedereen toch een spetterend einde
van het kamp te geven!
De leden zullen in shifts opgehaald moeten worden:
Kapoenen om 14u
Wouters om 15u
Jogivers om 16u
Givers om 17u

Let op!
Als je een kind hebt in twee verschillende takken mag je beide kinderen ophalen op het
ophaalmoment van het jongste kind. Wij zullen een lijst maken van alle kids die samen
opgehaald moeten worden en ervoor zorgen dat de leden klaarstaan om opgehaald te
worden.
Givers die overgaan naar de jin mogen mee op nakamp, àls ze toestemming hebben van
hun ouders. Hierover communiceert de giverleiding verder.

7. BAGAGE EN CAMION
Aangezien we aan jullie vragen om de kinderen te brengen moet enkel de bagage van de
givers mee in de camion. Als je toch niet alle bagage van je kids in de auto krijgt, geef ons
dan zeker een seintje, dan kijken we of er een deel van de bagage toch mee in de camion
geraakt.
De bagage van de givers mag gebracht worden op zaterdag 10 juli tussen 11u en 13u. Ook
hiervoor hebben we een systeem bedacht.
Je mag met de auto tot vlak voor de lokalen rijden. Daar zal de leiding de bagage uitladen
en apart zetten. Je moet zelf dus niet uitstappen! Zo zorgen we voor een minimaal contact
tussen ouders en leiding.
Wanneer en waar de fietsen van de givers verwacht worden, zal nog gecommuniceerd
worden door de giverleiding. De jogivers hebben dit jaar ook hun fiets nodig en deze mag
naar de lokalen gebracht worden op zaterdag 10 juli tussen 13u en 14u.

8. CORONA-MAATREGELEN
Zo hier zijn we dan aan ons grootste puntje: de corona-maatregelen. Dit is een aanvulling op
het puntje kampverloop.
Zoals eerder vermeld zal elke bubbel goed afgebakend zijn zodat het duidelijk is
wanneer je de bubbel verlaat. Dit aan de hand van een kleurencode die gebaseerd is op
de kentekens van de tak (bv. geel = kapoenen). Binnen de bubbels is social distancing
niet nodig maar we zullen wel extra op hygiëne letten: contactoppervlakken dagelijks
ontsmetten, handen extra wassen, …, hiervoor stellen we ook een verantwoordelijke per
bubbel aan die dagelijks een hygiëne checklist zal overlopen.
Klein materiaal zal per bubbel voorzien worden en wordt niet onderling uitgewisseld.
Per bubbel zal er een materiaalverantwoordelijke zijn die ervoor zorgt dat groter
materiaal dat we niet per bubbel kunnen voorzien grondig ontsmet wordt voor het van
bubbel verandert.
Onze fantastische materiaalmeesters zijn vorig jaar druk bezig geweest om extra
materiaal te voorzien:
Nieuwe HUDO’s zodat elke bubbel een eigen wc heeft.
Per bubbel zal er ook een ‘handwasstation’ met zeep voorzien
worden waar de leden voor en na elke activiteit, maaltijd en
toiletbezoek hun handen zullen wassen. Hierbij voorzien we ook
papieren handdoekjes en afgesloten vuilbakken.
Ook onze douches zijn aangepast. De buitenzeilen zullen
vervangen worden door een materiaal dat we makkelijker kunnen
ontsmetten tussen elke douchebeurt. Deze douchemomenten
zullen op voorhand ook per bubbel vastgelegd worden zodat onze
lieftallige fourage weet wanneer ze de douches moeten ontsmetten.

Per bubbel zal een basis EHBO voorzien worden en zal er
een EHBO-verantwoordelijke aangesteld worden. Er zal
dus niet voor elke pijntje naar de fourage gelopen worden.
Voor grotere pijntjes voorzien we een uitgebreide EHBO in
een afgesloten EHBO tent bij de fourage. Hiervoor zal ook
een EHBO-verantwoordelijke aangesteld worden bij de
fourage die een mondmasker en handschoenen zal
dragen.
We voorzien een afzonderingstent. Als we een lid zouden
hebben dat symptomen van corona vertoont gaat dit kind
onmiddellijk naar de afzonderingstent met de aangestelde
‘corona-verantwoordelijke’ van die bubbel, uiteraard met
mondmasker en handschoenen. Vanaf dan volgen we de
noodprocedure van scouts en gidsen Vlaanderen waarbij
we een dokter raadplegen en de ouders zullen verwittigen
met eventueel de vraag om het kind op te halen.
Per bubbel zal er ook een leiding aangesteld worden om
het contact logboek bij te houden waarin elk contact
buiten de bubbel nauwkeurig opgeschreven zal worden.

Nadat de inschrijvingen gesloten zijn zal er voor elk lid gevraagd worden om de
individuele steekkaart na te kijken. Dit is extreem belangrijk zodat we op de hoogte zijn
van de medische achtergrond van elk lid, maar ook zodat we zeker het nummer van de
ouders hebben om jullie te kunnen bereiken in geval van nood
De fourage vormt een aparte bubbel (met de jin) en zal dus nooit rechtstreeks in contact
komen met de leden. Concreet voorzien we een pick-up zone per bubbel waar de
fourage het eten neerzet en de leden het kunnen ophalen. Als er extra eten nodig zullen
de leden ook in deze zone moeten wachten. De fourage zal ook groentjes snijden met
handschoenen en in de potten roeren met mondmaskers om zo elke dag prachtige
maaltijden voor ons te toveren zonder extra bacteriën.
We vragen ook om een paar extra dingen mee te geven dit jaar om de hygiëne zo goed
mogelijk te houden:
1. Een stevige drinkbus te voorzien. Schrijf hier zeker duidelijk de naam van het lid op!
Er wordt niét met de mond van de waterkannen gedronken.
2. Extra keukenhanddoeken. Elke dag zullen nieuwe handdoeken gebruikt moeten
worden.
3. Meerdere herbruikbare mondmaskers. Voor als er een uitstap wordt gemaakt
waarbij de 1,5m afstand-regel niet gegarandeerd kan worden.
Daarnaast raden we af om je kind vlak voor of na ons kamp nog aan een ander kamp te
laten deelnemen.
Hopelijk zijn we niets vergeten te vermelden en is alles zo duidelijk. Zo niet, of heb je nog
vragen ben je altijd welkom op het online info-moment op zondag 23 mei om 20u. Zit je
achteraf nog met vragen, dan mag je steeds contact opnemen met de (groeps)leiding.

9. TIPS & TRICKS
Hierbij nog wat extra tips en tricks om het kamp zo goed mogelijk te laten verlopen:
Alle leden slapen in tenten. Zorg dus voor een warme slaapzak en eventueel een extra
deken, want ook zomerse nachten kunnen koud zijn.
Alle leden slapen op veldbedden of luchtmatrassen. Wij geven de voorkeur aan een
eenvoudig veldbed, omdat je dan hoog en droog slaapt en geen kans hebt op een
lekke matras.
Vooral bij de jongere kids kan het wel eens een warboel in de tent worden, dus zorg er
zeker voor dat elk kledingstuk gemerkt is met de naam van jouw kind. Zo komen
verloren spullen sneller weer in de juiste valies terecht. Voor de kapoenen is het vaak ook
goed om voor elke dag al een outfit klaar te maken en in een gelabeld zakje te steken in
de valies, zo voorkomen we dat de kapoen de hele week dezelfde onderbroek, kousen of
broek aandoet.
Het is handig om de paklijst aan de binnenkant van de valies te hangen. Dit maakt het inen uitpakken een stuk makkelijker en dan zie je meteen of je iets mist.
Maak de valies niet te zwaar: voor een kamp heb je dus geen vijf paar laarzen nodig.
Hoe minder je meeneemt op kamp, hoe minder je kan kwijtspelen. Op kamp spelen we
buiten, dus neem geen chique kledij mee.

Speelkleren? Speelkleren!
Waardevolle spullen laat je thuis. De scouts komt niet tussenbeide bij verlies of
beschadiging. Als je toch iets van waarde nodig hebt (beugel, pufke, …) laat dit dan op
voorhand aan de takleiding weten.

10. KAMPAFSPRAKEN
DRANK EN DRUGS

Het is voor leden volstrekt verboden eigen drank
mee te brengen. Givers en JIN’s (16+) krijgen op
bepaalde momenten de kans om een pintje te
drinken, dus zelf drank meebrengen is een enkele
reis naar huis reserveren. (Lees: drank &
drugsbeleid scouts en gidsen Vlaanderen) Drugs,
daarover bestaat zowaar nog een pak minder
discussie. Drugs in bezit of gebruikt: ticket naar
huis met hoogstwaarschijnlijk nog een staartje
volgend scoutsjaar. Zoals een wijs man ooit zei:
“Scouts is kicken zonder drugs”

ZAKMES

Vanaf de jogivers mag je een zakmes
meebrengen, op voorwaarde dat je hier
voorzichtig en verantwoordelijk mee omspringt.
Dit is voor een echte scouts Vossemnaar
vanzelfsprekend. De leiding mag natuurlijk ook
het zakmes bij misbruik een heel kamp in beslag
nemen!

ELEKTRONICA

Elektronica zijn volledig verboden voor alle leden
tot en met de jogivers. Givers en jin mogen een
gsm meenemen zolang het de werking niet
verstoort. Als de werking toch in het gedrang komt
mag de leiding de gsm in beslag nemen. Uiteraard
neem je je gsm op eigen risico mee en ben je zelf
verantwoordelijk als deze stuk of kwijt zou gaan.

VUUR

Een 100 % scout mag dan wel 5 % pyromaan zijn;
je hebt geen eigen aansteker of lucifers nodig op
kamp. Vuur maken of roken in de slaaptenten is
enorm gevaarlijk (slaapzakken zijn vaak licht
ontvlambaar). Daarom is dit absoluut verboden.
Dit resulteert in een zware sanctie!

VROEGER NAAR HUIS?

Dit jaar is vroeger naar huis gaan of later toekomen
niet mogelijk. Dit omdat de bubbels minstens 7
dagen moeten duren en we zo weinig mogelijk
contact met de ‘buitenwereld’ willen hebben.

GEZOND VERSTAND

Er zijn uiteraard nog dingen die niet kunnen, zoals
weglopen van het terrein, vandalisme, bewust
schade aanrichten aan materiaal van de scouts,…
Gezond verstand maakt duidelijk wat kan en wat
niet!

11. PAKLIJST

* = Voor alle takken behalve de kapoenen
** = Vanaf de jogivers
*** = Liefst ecologische shampoo en douchegel

Extra door corona:
Stevige drinkbus
Extra keukenhanddoeken
Meerdere herbruikbare mondmaskers
Een voorraad papieren zakdoekjes

12. CONTACTGEGEVENS

** = groepsleiding
*=takverantwoordelijke

Als je dringend iemand op kamp moet bereiken kan je best iemand van de groepsleiding
opbellen:

Laura – 0471 70 84 98
Hanne V. – 0491 50 56 47
Dinah – 0472 58 55 86

Als je voor het kamp nog vragen hebt stuur je ze best naar onze algemene e-mail:
scoutsvossem@outlook.com

13. WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING
Voila! Het is een heel boek, proficiat als je tot hier doorgelezen hebt!
We hebben enorm veel tijd en energie in deze planning gestoken om ervoor te zorgen dat
we een fijn, maar ook heel veilig kamp tegemoet gaan.
Achter de schermen hebben we veel hulp gekregen van een aantal mensen en groepen die
we toch al even willen bedanken:
Onze zalige leidingsploeg, die heel erg hun best hebben gedaan om zowel tijdens de
quarantaine als tijdens gewone vergaderingen steeds top activiteiten voor hun leden te
voorzien ! Ook maken zij ondanks de examens toch tijd vrij om aan hun kampplanningen
te werken en mee na te denken over hoe we ons kamp kunnen invullen.
Onze VZW, die steeds klaar staan om ons te voorzien van het nodige materiaal en andere
logistieke ondersteuning.
De jeugdraad en de gemeente voor al het advies en hulp om ons kamp tip top in orde te
brengen.
Scouts en Gidsen Vlaanderen en District Zoniën om een concreet draaiboek voor te
bereiden waarop we ons konden baseren bij het opstellen van ons eigen plan.
Natuurlijk willen we ook jullie, de ouders en de leden, bedanken voor het geduld en het
vertrouwen!
Dikke merci iedereen van de groepsleiding en heel scouts Vossem bij uitbreiding!
Zoals we al zeiden is er altijd plaats voor vragen, opmerkingen, … het kan altijd dat we iets
over het hoofd hebben gezien en staan dus volledig open om ons plan nog wat aan te
passen zodat iedereen met een gerust hart op kamp kan vertrekken. Belangrijke
aanpassingen worden uiteraard gecommuniceerd. Vragen stellen kan via mail of op ons
online info-moment.
Zo, dan zijn we aan het einde van ons boekje gekomen. We hopen dat we alles duidelijk
hebben kunnen maken en dat we al onze leden terug mogen zien op kamp want we
hebben ze toch wel echt gemist de afgelopen maanden.
We zijn heel trots op wat we ondanks deze crisis toch hebben kunnen bereiken, als groep,
als scouts, als dorp. Het zal een kamp zoals geen ander worden, maar wij gaan met veel
plezier deze uitdaging aan, doen jullie mee?
Lieve, lieve ouders en leden, heel veel groetjes van de groepsleiding en dus hopelijk tot
heel snel!

Laura, Hanne V. en Dinah

