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Beste ouders,  
 
Begin deze week werden onze inschrijvingen voor ons Groot Kamp afgesloten. Aan de positieve              
berichten die we van jullie kregen, merken we dat jullie ons vertrouwen als leidingsploeg. Dat doet                
deugd en is een extra motivatie om er ondanks alles een fantastisch kamp van te maken. Bedankt! 
 
Na een paar dagen puzzelen kunnen we jullie meer concrete informatie geven over het kamp. De                
informatie in deze brief is specifiek gericht bedoeld voor kapoenen en 1e-jaars welpen. 
 
Zoals we al hadden vermeld in onze eerste kampbrief was er een kans op een groot aantal                 
inschrijvingen bij de welpen. We hielden er rekening mee dat de ‘welpenbubbel’ groter zou zijn dan                
50 en dat we zouden moeten opsplitsen. Deze verwachting is uitgekomen. Dat wil zeggen dat de                
1e-jaars welpen uitzonderlijk geen heel kamp zullen meegaan. Zij sluiten daarom aan bij de              
‘kapoenenbubbel’. 
 
Het was geen eenvoudige beslissing, maar wel één die de veiligheid en de praktische indeling van de                 
bubbels kan garanderen. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen plezier zal zijn, integendeel! Om de                
indeling in de bubbels concreet en herkenbaar te maken, hebben we ervoor gekozen om met kleuren                
te werken. De bubbel van kapoenen en 1e-jaars welpen is 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 vanaf 11u. 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. 
 
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 €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. 
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Infomoment 
 
Zoals aangekondigd voorzien we per bubbel een online infomoment om het kamp toe te lichten. Dit                
zal zowel gaan over hoe we alles praktisch gaan regelen op de kampplaats, als over bijvoorbeeld het                 
kampthema, bagagelijst,.... Voor de gele bubbel gaat dit infomoment door op zaterdag 20 juni om               
20u. Probeer dit moment in de mate van het mogelijke vrij te houden. De link mag je in de week voor                     
het infomoment in je mailbox verwachten. 
 
We gaan ervan uit dat sommigen onder jullie met vragen zitten. Om deze zo goed mogelijk te                 
beantwoorden hebben we een online vragenformulier opgesteld waarin jullie vragen over het kamp             
kunnen doorsturen. Op het infomoment beantwoorden we in de presentatie zoveel mogelijk van             
deze doorgestuurde vragen. Uiteraard is er ook na de presentatie nog tijd voor vragen. 
 
Link: https://forms.gle/59XVypKdZMHN7nD46 
 
Losse scoutsvergaderingen 
 
De afgelopen week kregen we van een aantal ouders de vraag of er nog ‘gewone’               
scoutsvergaderingen gaan plaatsvinden om de drempel om op kamp te gaan iets kleiner te maken.               
Wij vinden dit een goed idee en zijn aan het bekijken hoe we dit gaan aanpakken. Momenteel is het                   
voor ons niet duidelijk of dit zal mogen met de maatregelen die momenteel van kracht zijn. We                 
wachten hiervoor nog richtlijnen af van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Wordt vervolgd! 
 
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 
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