
Lieve lutjes, 
Het scoutsjaar loopt bijna op zijn einde en de leiding kijkt al volop uit naar de 
zomerkampen! Ondanks Corona hebben we er toch een leuk scoutsjaar van kunnen 
maken en dat sluiten we dan ook af met twee topkampen. De kapoenen en 
kabouters gaan op kamp in Wilrijk. De jonggidsen en gidsen gaan het mooie 
Lierneux ontdekken. We hebben hier een prachBg plekje gevonden!  

Scoutskamp 2021

Kapoenen & 
kabouters 
Emma Rutten: 
0470 90 68 30 
Julie Gestels: 
0479 02 23 46 

Jonggidsen & 
Gidsen 
Roxane Colla 
0496 22 03 12 
Charelle van Gelder  
0470 86 78 96 

Groepsleiding 
Julie Gestels  
0479 02 23 46 
Emma Boone 
0479 76 48 98

VERTREK / 
TERUGKOMST 

- - Kapoenen 12-17 juli 
- Kabouters 10-17 juli 
- Jogi’s en gidsen 20 

juli - 30 juli 

1
KAMPPRIJS 

 
    - Kapoenen € 85 

    -  Kabouters € 115 
    - Jogi’s en gidsen  

€ 150

2
ADRES 

- Kapoenen en kabouters: 
Bivakhuis “De Jowen” 

Neerlandweg 33, 2610 
Wilrijk 

 
Jogi’s en gidsen: La Bosse, 

4990 Lierneux 

3



Vertrek 
De kabouters vertrekken zaterdag 10 juli op kamp. De 
kapoenen zullen hen op maandag 12 juli vergezellen. We 
spreken telkens af tussen 13u30 en 14u aan de kampplaats in 
Wilrijk.  

De jonggidsen en gidsen vertrekken dinsdag 20 juli op kamp. 
Zij worden tussen 14u en 14u30 op de kampplaats in Lierneux 
verwacht. Verdere info in verband met het in- en uitladen van 
de camion volgt nog via de kampbrief van de takleider. 

Als scout zijn wij alBjd voorstander geweest van carpoolen. Maar dit jaar vragen we om wille van de coronamaatregelen 
om: 
- gespreid naar de kampplaats te komen; 
- enkel met mama of papa naar kamp te komen;  
- een mondmasker te dragen bij aankomst;  
- het gebouw niet te betreden (de leiding zal zorgen dat uw kapoen of kabouter haar bedje goed geïnstalleerd is). 

Terugkomst 
Voor de kapoenen en kabouters eindigt het kamp op zaterdag 17 juli.  
De kapoenen mogen tussen 13u30 en 14u worden opgehaald. De kabouters staan jullie op te wachten tussen 14u en 
14u30. HeeQ u een dochter bij zowel de kapoenen als bij de kabouters, dan kan u hen beiden om 14u ophalen. 

De jonggidsen en gidsen zullen vrijdag 30 juli het kamp afsluiten. Zij mogen tussen 13u30 en 14u opgehaald worden. 

Dit jaar moeten we ook hier vragen om: 
- gespreid naar de kampplaats te komen; 
- door mama of papa opgehaald te worden; 
- een mondmasker te dragen bij aankomst; 

Kampprijs 
De kampprijs bedraagt voor 
- De kapoenen € 85 
- De kabouters € 115 
- De jonggidsen en gidsen € 150  

Gelieve dit bedrag voor 13 juni te storten met vermelding van ‘de tak’ en de naam van uw 
dochter op volgend rekeningnummer: BE94 4529 2065 6114. Indien u een andere 
financiële regeling wenst, kan dit steeds in overleg met de groepsleiding. De inschrijving 
voor kamp is volledig in orde als u betaald hee> én een berichtje/mail hee> gestuurd 
naar de takleider (zie hoger voor hun gsm-nummers). 

MAATREGELEN COVID-19 
Ook dit jaar nemen we samen met Scouts & Gidsen Vlaanderen verschillende 
maatregelen om het kamp veilig en toch aangenaam te laten verlopen.  

Ondertussen weten we dat we op kamp mogen in bubbels van 50 kinderen (exclusief leiding), 
joepie! We houden jullie op de hoogte over de verdere invulling van de maatregelen.  
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