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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 kapoenen en 1e-jaars welpen. Zoals we al hadden vermeld hadden
is dit de gele bubbel.

Adres en vervoer

Het kamp van de gele bubbel zal doorgaan van 26 juli tot 31 juli. Het adres van de kampplaats is:

Rue de Terstraeten 140
4851 Gemmenich

De leden worden op 26 juli door hun ouders naar de kampplaats in Gemmenich gebracht. Aankomen
kan tussen 11u en 12u30. 

Gezien de maatregelen die van kracht zijn,  vragen we om  niet te  carpoolen.  Broers en zusjes, of
kinderen  die  om  één  of  andere  reden  al  voor  het  kamp  in  dezelfde  bubbel  zitten  kunnen  wel
carpoolen, maar het is niet de bedoeling dat één ouder kinderen van meerdere gezinnen naar de
kampplaats brengt. Mocht dat om één of andere reden niet mogelijk zijn, laat dan zeker iets weten,
zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Voor 31 juli hebben we een bus geregeld die de gele bubbel terug naar huis brengt. Deze zal rond 12u
toekomen in Assent (parking tegenover de kerk). 

Bij  het  afzetten en  ophalen  van  de  leden  zullen  we  de  maatregelen  nauwgezet  moeten  volgen.
Daarom gaan we werken met een ‘Kiss&Ride’ zone op de kampplaats. Bij aankomst zorgen wij ervoor
dat alles goed gesignaleerd staat, maar je kan het plannetje alvast terugvinden in de PowerPoint van
de infosessie die naar jullie is doorgestuurd. Jammer genoeg is het door de maatregelen niet mogelijk
om ouders even rond te leiden op de kampplaats.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt €70 en dient voor zondag 28 juni gestort te worden via overschrijving
op ons rekeningnummer BE85 7343 0214 5006 met vermelding van naam en tak.

Administratie

Meer dan ooit is het belangrijk dat wij de laatste medische informatie over onze leden beschikbaar
hebben.  Daarom  vragen  we  dat  ieder  lid  zijn  individuele  steekkaart nakijkt  in  de
Groepsadministratie.  Meer  info  hierover  is  te  vinden  op  onze  website  onder  het  tabblad
‘Administratie’ -> ‘Inloggen groepsadministratie.’
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Leiding

We stellen nog even de leiding van de gele bubbel aan jullie voor: 

    
                          Prie (Marie)                              Kamanda (Sam)                         Nonk Jef (Seppe)

  
                                 Koda (Fien)                          Ome Harry (Robbe)                    Babs (Nora)

Zoals jullie zien, is er dus een extra leiding bijgekomen: Babs keert terug uit haar ‘scoutspensioen’ om
nog één keer alles te geven als leiding!
Specifiek voor 1  e  -jaars welpen   

We vinden het heel jammer dat we door deze uitzonderlijke omstandigheden geen volledig kamp
kunnen geven  aan  de  eerstejaars  welpen.  Toch  zijn  we  er  zeker  van  dat  het  ook  voor  hen  een
onvergetelijk kamp gaat worden. Om toch een beetje tegemoet te komen aan de eerstejaars welpen
werkt de welpenleiding aan een creatieve oplossing om ook hen ‘welp’ te laten voelen. Hierover
binnenkort meer!

Nog een belangrijke mededeling: de eerstejaars welpen moeten geen schrik hebben dat ze hun teken
niet krijgen, want de belofte gaat door.

Infomoment

Op zondag 21 juni vond de infosessie plaats voor onze gele bubbel. Kon je er niet bij  zijn? Geen
probleem! We hebben de PowerPointpresentatie al naar jou doorgestuurd. Laat ons even iets weten,
mocht dat toch niet het geval zijn. 



Takspecifieke informatie

Omdat de stap om op kamp te gaan voor jongere leden vaak iets groter is, zeker in deze tijden, komen
we graag nog even langs als leiding om ons voor te stellen en om jullie vragen te beantwoorden. Het
biedt ons ook een moment om kennis te maken met de eerstejaars welpen. 

We gaan dit doen aan de hand van een ‘stoepbabbeltje’. In de eerste twee weekends van juli komen
we dus graag even langs. Je ontvangt hier nog een bericht over. Tijdens dit stoepbabbeltje maken we
ook het thema van het kamp bekend!

Voor de bagage verwijzen we naar de bagagelijst op onze website. Let vooral dat volgende zaken
zeker mee zijn:

- Kids-ID 
- Eigen drinkbus 
- Een veldbed, dus géén luchtmatras

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 ‘bubbelverantwoordelijke’/takleiding:

Marie Aerts (Prie voor de leden): 0494 46 00 75

Tot binnenkort!

Een stevige linkerelleboog,

Scouts 'Inderdaad' Assent


