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Beste ouders en leden 

 

Hierbij willen wij u al enige informatie geven over ons jaarlijkse scoutskamp. Volgende 
dingen zijn al bekend bij ons: 

 

KLEIN- EN GROOTKAMP SAMEN 

 

Voor het eerst zal het klein- en grootkamp op dezelfde locatie doorgaan.  

 

Datum kleinkamp: 4 – 11 juli 2021 

Datum grootkamp 4 – 14 juli 2021 

Datum camion inladen: 30 juni 2021 (enkel voor leden van groot kamp) 

 

Locatie van het kampterrein: coördinaten 50.2975639, 5.4366000 – 6990 Hotton (in zowel 
Waze als Google Maps kan je coördinaten invoeren i.p.v. een adres). 

 

De kapoenen en wouters zullen dit jaar dus ook 7 nachtjes in tenten slapen. Geen paniek, wij 
zorgen ervoor dat het lekker gezellig zal zijn in de tent en dat er voldoende sanitaire 
voorzieningen zijn. 

 

Woudlopers, jogi’s en givers zullen met de trein naar het kampterrein reizen (verzamelen 
aan Gent Sint-Pieters).  

Kapoenen en wouters vertrekken met de bus naar de locatie (verzamelen aan de scouts 
zelf). 

 

THEMA’S 

 

Zoals ieder jaar voorziet elke tak een kampthema. Verkleedkleren zijn hierbij warm 
aanbevolen.  

 

Thema’s:  

• Kapoenen: reisje rond de wereld  

• Wouters: Olympische Spelen 

• Woudlopers: Filmfestival 

• Jogi’s: Schijfkes (heeft iets met muziek te maken      ) 

• Givers: Elke dag iets anders xp 
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ACTIE JOYVALLE 

 

Joe English doet dit jaar mee met de spaaractie van Joyvalle en alle hulp is meer dan 
welkom, vraag dus ook aan familie en vrienden om mee te sparen! Zo kunnen jullie ons 
steunen:  

 

 

De flapjes mogen iedere zondag worden afgegeven aan de leiding of in onze brievenbus 
gedeponeerd worden (liefst in een zakje of enveloppe).  

 

Bij een overschot aan melk is er dan eventueel nog mogelijkheid tot heerlijke dessertjes 
zoals pudding, pannenkoeken etc. Sparen is dus de boodschap! 

 

PRIJS 

 

kleinkamp: 

 

➢ €135 euro te storten op – BE23 8901 4421 5991 

 

Gelieve bij het storten DUIDELIJK in de mededeling te melden: naam kind + tak + 
‘klein kamp’ 

 

Deze prijs bevat: bus, accommodatie, eten, dagelijks vieruurtje, corona-materiaal, 
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grootkamp: 

 

➢ €150 euro te storten op – BE23 8901 4421 5991 

 

Gelieve bij het storten DUIDELIJK in de mededeling te melden: naam kind + tak + 
‘groot kamp’ 

 

Deze prijs bevat: trein, accommodatie, eten, dagelijks vieruurtje,  corona-materiaal, 

… 

 

VERDERE INFORMATIE 

 

Inschrijven kan reeds op: link Google Form 

 

De inschrijving is pas definitief na overschrijving (zie hierboven).  

 

Verdere informatie volgt later zoals coronamaateregelen, exacte tijdsstippen, 
contactpersonen, bagage … 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker, 

Groepsleiding Joe English  

 

 

 

 


