HEB JE ZIN OM NOG
EEN ALLERLAATSTE
KEER…OP KAMP TE
GAAN?

ZIN IN MEER…
Heb je na het lezen van deze folder een superfantastisch
gevoel over gehouden? Heb je zin om te helpen met de
opbouw, activiteiten, fourage,.. kortom alles wat er bij een
kamp komt kijken?
Laat het ons weten op:

Geef je gegevens door via de website:

Sintjorisscouts100jaar@outlook.com

www.schilderhof.be
Klik verder op 100 jaar, “Een kamp van toen”
en daar zal u een link vinden om je gegevens
door te geven.
Doe dit ten laatste tegen 1 januari 2020.
Dank je wel!

EEN KAMP VAN
TOEN …
… voor oud-scouts en gidsen ter
gelegenheid van ons 100 jarig bestaan.

HOEZO?!? EEN KAMP
VAN TOEN …
IEDEREEN ZAL ZICH ZEKER EN VAST
ENKELE LEGENDARISCHE
KAMPMOMENTEN HERINNEREN.
100

jaar scouting Landen biedt je de
mogelijkheid om eens terug ‘The Feeling’ van een
scoutskamp te ervaren: met activiteiten overdag, een
traditionele opening, (dag) wandeling naar de
Calmont of de verschillende Maare, bezoek aan de
Moezel met een wijndegustatie, sport en spel. In de
avond houden we een gezellige afsluiter in de salon
met het avondlied …

ZOEK ALVAST
Een tentje, een slaapzak met luchtmatras of matje, je
oud scouts- of gidsenuniform, al je verhalen,
herinneringen, vele vrienden en vriendinnen…

PRAKTISCHE KANT:
De scoutsgroep gaat het 100-jarig bestaan vieren in
Bad Bertrich in Duitsland.
We hebben in de omgeving van Bad Bertrich ook een
kampplaats gevonden. Geheel afgelegen, midden in
het bos met een riviertje ernaast. “Ons

kamp van

toen” start zondagavond 26 juli 2020. We geven
iedereen de gelegenheid om in de voormiddag toe te
komen en hun tentje op te stellen. Daarna kan je
deelnemen aan de bezoekdag van de scoutsgroep.
Afspraken
rond
andere
aankomsten
vertrekmomenten kunnen gemaakt worden.
En 30 juli 2020 is onze laatste kampdag.
We vragen aan de deelnemers om minstens 1
nacht, 2 dagen aanwezig te zijn op ons kamp. De
deelnemers zijn oud-scouts en gidsen met hun
partners. Kinderen laten we voor één keer thuis.
Het kamp wordt financieel gedragen door de
deelnemers. We kunnen er nu geen prijs op plaatsen
aangezien we niet weten hoeveel deelnemers we
zouden hebben. We gaan werken met een 1nacht/
twee dagen prijs. Later komt hier meer informatie
over.

