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R E D A C T I O N E E LT J E
Beste ouders, leden, sympathisanten,
Wat is het lang geleden dat ik nog eens een redactioneeltje heb
geschreven! Tijdsgebrek, weinig inspiratie en de ‘iedereen slaat het
redactioneeltje toch over’-over tuiging zorgden er voor dat al ettelijke
keren deze pagina in de Kiekeboe werd leeg gelaten. Echter nu juli
terug in zicht komt, krijgen de kampkriebels stilaan weer de bovenhand. Wat is het heerlijk om uit te kijken naar het wakker worden in
de wei met de dauwdruppels nog vers op het gras, het wandelen in
de weidse bossen met fantastische verhalen tot gevolg en het gaan
slapen met de geur van kampvuur nog in je haar. Elk jaar is het weer
in spanning afwachten naar welk deeltje van de ardennen we dit jaar
zullen trekken. Herkennen we nog de namen van dorpen in de buur t
van kampen uit lang ver vlogen tijden? Is ons kampterrein omgeven
door bossen die liggen te wachten op vlijtige scoutsjongens en -meisjes die hen met plezier verlossen van dood hout? En wat zal dit jaar
het kampthema zijn waarin we dagenlang verkleed zullen rondlopen?
Heel wat vragen, die binnenkor t allemaal een antwoord zullen hebben. Op de volgende pagina’s lichten we alvast een tipje van de sluier
op.
Tot op de kampinschrijvingen!
Volhardend Grijsbokje

VOOR OP HET PRIKBORD
Voor vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij de takleiding van uw
zoon of dochter. Meer algemene problemen, vragen of opmerkingen mogen
doorgegeven worden aan onze groepsleiding.
Kapoenen – kapoenen.sintpaulus@gmail.com
Daan Van Rossen 			
(Takverantwoordelijke)		
0471 48 58 37

Nisrine Fouad
0483 10 53 20

Thomas Vermeulen			Astrid Engelborghs
0479 32 14 18				
0471 45 71 64
Lise Defieuw
0474 35 47 61
Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Nathan Van Hof				Zeno Stevens
0477 72 35 12				
0473 35 91 90
Amber Sels				Anneleen Henderickx
(Takverantwoordelijke)		
0470 22 90 29
0472 79 71 77
Astrid Fremau
0471 88 41 76
		
Jongverkenners – jvkbonheiden@hotmail.com
Goele Rutten 				
Fleur Van Lent
0496 33 33 86				
0471 08 99 12
					
Stijn Rutten				
Emma van de Ven
(Takverantwoordelijke)		
0471 39 69 75
0479 35 55 99

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Lucas Lemaître 				
0476 90 59 97				

Jowan Pittevils
0492 79 28 84

Victor van Eetvelt
(Takverantwoordelijke)
0471 84 74 37
Jins – esther.noeth@hotmail.be
Esther Noëth				Wies Vandoorne
(Takverantwoordelijke)		
0470 39 50 86
0497 79 52 75
Oudercomité
Eva Van de Pol
0498 74 93 92

Groepsleiding- groepsleiding.sintpaulus@gmail.com
Zeno Stevens
0473 35 91 90
Lucas Lemaître
0476 90 59 97
Esther Noëth
0497 79 52 75

K A M P D A I L LY 2 0 1 7
Al sinds 30 juli vorig jaar kijken we ernaar uit en nu is het eindelijk bijna zo ver: scoutskamp
2017 komt eraan!
Dit jaar trekken we met z’n allen naar Dailly, een klein gehuchtje van Couvin in de provincie
Namen op amper 15 km van de Franse grens.

Op onderstaande foto kan je al een eerste blik werpen op ons kampterrein!

Het dichtsbijzijnde adres is Rue le Faubourg 19, 5660 Dailly (Couvin). Ons terrein ligt hier nog
een tweetal kilometer vandaan, maar aan de hand van onze herkenbare pijltjes wordt u tot
de juiste plek geleid. Voor de die-hards is het ook mogelijk om op coördinaten te rijden. Deze
zijn 50.042857, 4.416490. In de kampkiekeboe krijgt u van ons in elk geval nog een duidelijke
wegbeschrijving.

KAMPINFO
Hieronder vindt u per tak de data van het kamp en hoeveel dit kost.
De leden worden telkens op de aankomstdag rond 12u ver wacht op het
scoutsterrein. Voor deze heenreis vragen we om eigen ver voer te voorzien, maar gezellig carpoolen met andere ouders en leden moedigen wij
zeker aan. Op de dag van terugkomst reizen we met z’n allen samen van
Dailly naar Bonheiden per bus. Aankomst is voorzien in de late namiddag. Wij houden het thuisfront op de hoogte van eventuele files, vertragingen,...
TAK			DATUM				PRIJS*
Kapoenen		26/7-31/7				€85
Welpen		24/7-31/7				€110
Jongverkenners
22/7-31/7				€130
Verkenners		20/7-31/7				€150
Jins			16/7-31/7				€100
			(buitenlands kamp: 17/7-26/7)
De kampinschrijvingen vinden plaats op DINSDAG 27 JUNI van 18u30 tot
21u op de scoutsterreinen. Je komt dan te weten wat de kampthema’s
zullen zijn en wat je zeker niet in je rugzak mag vergeten steken. Verder
krijg je alle noodzakelijke informatie over het kamp, worden de medische fiches nog eens nagekeken en kan je met je vragen en bezorgdheden
terecht bij de takleiding.
Gelieve ook het kampgeld gepast mee te brengen of het correcte bedrag
over te schrijven op BE14 9730 8375 4783 met als mededeling ‘ ACHTERNAAM VOORNAAM TAK’

* Wij proberen de prijs van het kamp zo laag mogelijk te houden. Indien het om financiële
redenen moeilijk is om uw kind mee op kamp te laten gaan kunnen we hier samen een
oplossing voor vinden. Aarzel niet om de groepsleiding (Esther: 0497/79 52 75 - Lucas: 0476
/90 59 97 - Zeno: 0473/ 35 91 90) of het oudercomité (Eva: 0498/74 93 92) hierover aan te
spreken.

