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Beste ouders en leden, 

Binnen minder dan een maand vertrekken we op kamp. Na een paar bewogen maanden, belooft het
kamp meer dan ooit hét hoogtepunt van de zomer te worden. Wij kijken er dan ook heel erg naar uit,
hopelijk de leden ook! 

In deze brief vinden jullie nog eens alle concrete informatie over het kamp. De informatie in deze
brief  is  specifiek  bedoeld  voor  de  jins.  Zoals  we  al  hadden  vermeld  hebben  wordt  dit  de  
blauwe bubbel. 

Adres en vervoer

Het kamp van de blauwe bubbel zal doorgaan van 21 juli tot 31 juli. Het adres van de kampplaats is:

Rue de Terstraeten 140
4851 Gemmenich

Aangezien de jins in dezelfde bubbel zitten als de kookploeg, gaan we proberen om zoveel mogelijk
zelf te carpoolen. We zijn momenteel de kookploeg nog aan het samenstellen, dus een specifieke
regeling hebben we nog niet kunnen uitwerken. Wel kunnen jullie ervan uitgaan dat de jins op 21 juli
rond de middag naar de kampplaats vertrekken en op 31 juli in de namiddag terug in Assent zullen
zijn.

Bij het afzetten en ophalen van de leden zullen we de maatregelen nauwgezet moeten volgen. Hoe
dit effectief in zijn werk zal gaan, wordt nog bekeken en gecommuniceerd naar jullie in één van de
volgende weken.

Inschrijvingsgeld

Het  inschrijvingsgeld  bedraagt  €150 en  dient  voor  zondag  28  juni gestort  te  worden  via
overschrijving op ons rekeningnummer BE85 7343 0214 5006met vermelding van naam en tak.

Infomoment

Op vrijdag 12 juni vond de infosessie plaats voor onze blauwe bubbel. Kon je er niet bij zijn? Geen
probleem! We hebben de PowerPointpresentatie al  naar  jou doorgestuurd.  Laat  ons  even weten
mocht dat niet het geval zijn. 
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Takspecifieke informatie 

- Fiets en bagage op de camion 
o 20 juli tussen 15u en 15u30 naar het scoutslokaal brengen 
o Géén harde valies 

- Bagagelijst: 5 essentials � 
o Fiets 
o Kampeerstoeltje 
o Hervulbare drinkbus 
o Keukenhanddoeken (wij koken ZELF)
o Mondmaskers (min. 2 p/p) 

 Volledige bagagelijst komt op de website! 

- Géén gemeentelijke toestemming nodig om de grens over te steken! 

Contact

Voor al jullie (dringende) vragen in verband met het kamp kunnen jullie contact opnemen met de
groepsleiding via het mailadres groepsleiding@scoutsassent.be of telefonisch:

Arne Verecken: 0498/060030 Sam Ruelens: 0496/181986

Je kan ook steeds contact opnemen met de jinleiding:

Lotte Bertolazzi: 0474 42 14 88
Silke Van der Velpen: 0478 53 84 28

Tot binnenkort!

Een stevige linkerelleboog,

Scouts 'Inderdaad' Assent
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