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Intercamp 2018: 18-20 mei
Beste JGV’s, GV’s en ouders,
We hebben het geluk dat Intercamp dit jaar in België wordt georganiseerd! Een kans die we uiteraard
niet kunnen missen en daarom trekken we van vrijdag 18 tot zondag 20 mei naar de velden van SintTruiden. Wat is Intercamp nu? Intercamp is een internationaal scoutskamp waar tot 3000 scoutsleden
tussen 11 en 16 jaar van wel acht verschillende landen aan deelnemen. Iedereen hier gelooft in
dezelfde scoutsprincipes, respect voor elkaar en de natuur. Om dit kracht bij te zetten, wordt er op
een speelse manier contact gelegd met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Bereid je
maar voor op een goed gevuld weekend met veel verschillende mensen en culturen!

Transport
Het transport wordt geregeld via CARPOOL! (kenbaar maken bij de online inschrijving)
Het kampterrein ligt bij het regionaal vliegveld van Limburg en is moeilijk bereikbaar met openbaar
vervoer. Daarom zoeken we enkele ouders die bereid zijn te rijden, een carpoolschema wordt
voorzien. Gelieve bij de inschrijving kenbaar te maken of je vrijdag en/of zondag kan rijden en hoeveel
plaatsen er zijn in je auto. Wij stellen een schema op zodat er noch te weing noch te veel auto’s rijden.
•
•

We vertrekken vrijdag 18 mei 2018 om 17u30 in perfect uniform aan het scoutslokaal
(Kerkdreef 7, Linden)
We vertrekken zondag 20 mei 2018 om 18 uur van Sint-Truiden. De precieze plaats van
ophalen wordt later nog gecommuniceerd aangezien we dit best ter plaatse beslissen.

Inschrijving
Het kamp bedraag €30 per kind. Volgende link brengt je naar de online inschrijvingspagina. Hier geef
je volgende informatie:
•
•
•

Toestemming van de ouders/voogd
Carpool-beschikbaarheid
Medische fiche

Mee te nemen
•
•
•
•
•
•

Slaapgerief: slaapmatje, slaapzak, kussen, pyjama, zaklamp, teddybeer
Kledij: uniform, speelkledij aangepast aan het weer, ondergoed, kousen, jas, …
Schoeisel: 1 paar stapschoenen, 1 paar sportieve schoenen
Persoonlijke hygiëne: tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep, handdoek, deodorant, …
Kids-ID of identiteitskaart
Medicatie indien nodig (invullen op medische fiche)

Nog vragen of opmerkingen? We zijn steeds bereikbaar!
•
•

JGV: Kauw is bereikbaar op joris_carleer@hotmail.com of 0494 90 48 57
GV: Oetang is op bereikbaar op andreas.vk@hotmail.com of 0470 52 23 14

Problemen met de kosten die gepaard gaan met deze uitstappen/activiteiten/…? Scouts is voor iedereen! Je kan dit discreet bespreken met
de takleider of de eenheidsleiding. FOS Open Scouting beschikt over een fonds, FOSSOM, dat in deze gevallen kan tussenkomen.

