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Beste Verkenners, Rowans en ouders, 

Door corona is 2020 een heel ander jaar geworden dan dat we ooit hadden kunnen 

bedenken. Het scoutingseizoen van 2020-2021 is ons jubileumseizoen en tot nu toe 

hebben we daar helaas nog niet veel aan kunnen doen. Toch zijn we intussen bezig 

met een heel tof jubileumkamp in de eerste week van de zomervakanties. Het is 

nog ver weg, maar we gaan ervoor om dit jubileumseizoen spetterend af te sluiten 

met dit kamp! Hierbij geven we jullie alle informatie over dit kamp en vragen we 

jullie om je op te geven als je mee wilt gaan.  

Mocht je nog vragen hebben na het lezen van de informatie, laat het dan even 

weten 😊 

Groeten, 

De organisatie van het jubileumkamp (Hans, Karel, Boris en Laurens) 

Datum: 24 juli t/m 1 augustus 
Het Jubileumkamp is tijdens de eerste week van de zomervakantie voor onze regio (Zuid). 

Het kamp begint op zaterdag 24 juli en eindigt op zondag 1 augustus. 

Locatie: België 
Na een uitgebreide zoektocht zijn we uitgekomen op een locatie 

in België. We gaan naar kampeerterrein Merkenveld bij de plaats 

Zedelgem, niet al te ver van de stad Brugge, dat beheerd wordt 

door de organisatie Hopper. Het terrein is vooral bedoeld voor 

scoutinggroepen, maar er kunnen ook andere jeugdgroepen 

aanwezig zijn.  

Verder is het terrein waar we mooi gebruik kunnen maken van 

pionierhout, dus we kunnen gelukkig gewoon onze keukens 

bouwen. 

Wil je meer zien en weten? Dit is de site: 

https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/merkenveld/accommodatie/kamperen 

Vervoer: wie wil er helpen? 
Op zaterdag 24 juli verzamelen we bij de blokhut om samen alle spullen goed in te pakken. 

Daarna gaan we met z’n allen richting het kampterrein. Als organisatie van het kamp 

kunnen we een aantal auto’s regelen, maar we hebben zeer waarschijnlijk wel extra hulp 

nodig van ouders die willen helpen met de heen- en/of terugreis. Een rit naar het 

kampterrein is ongeveer 3 uur. In het inschrijfformulier dat aan het einde van deze brief 

volgt, staat de mogelijkheid om aan te geven of je als ouder wel/niet wilt helpen met de 

reis. 

https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/merkenveld/accommodatie/kamperen


 

   
 

Reisverzekering: regelen wij via SOL 
Omdat we dit jaar buiten Nederland gaan, is een reisverzekering sterk aan te bevelen. 

Vanuit Scouting Nederland is het mogelijk om tegen een lage prijs een reisverzekering af te 

sluiten. Daarom hebben we besloten dat we voor iedereen die meegaat een verzekering 

afsluiten, zodat iedereen goed verzekerd mee kan. Wil je meer weten over deze 

verzekering? Lees dan hier de polisvoorwaarden: 

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Reis-

%20en%20bagageverzekering/Informatie-reisverzekering-2020-3.pdf 

Kosten: 200 euro 
De kosten voor het jubileumkamp zijn 200 euro per persoon. Doordat de groep gespaard 

heeft voor een bijdrage aan een buitenlands Jubileum zomerkamp hebben we de kosten 

laag kunnen houden. In dit bedrag zit de bovengenoemde reisverzekering inbegrepen. 

Inschrijven: uiterlijk 31 maart 
Omdat we dit jaar extra veel moeten regelen rondom het vervoer en programma, willen we 

graag uiterlijk 31 maart weten wie er meegaan met het kamp. Uiteraard beseffen we dat 

door corona en de coronamaatregelen het mogelijk is dat het kamp toch ineens niet door 

kan gaan op de manier zoals we dat nu voor ons zien. Op dat moment zullen we in eerste 

instantie op zoek gaan naar een alternatief, in welke vorm dan ook. Uiteraard zullen we 

daar dan de kosten op aanpassen. 

Inschrijven gaat zoals altijd via SOL: 

https://sol.scouting.nl/as/form/34753/participant/new/ 

Let’s go! 
Hopelijk kijken jullie al net zo uit naar het kamp als wij doen. In de komende periode zullen 

we jullie (de Verkenners en Rowans) nog meer vertellen rondom het programma en jullie 

zullen uiteraard ook zelf keuzes hebben in het programma. Natuurlijk zullen we wat 

speciale activiteiten ondernemen omdat het een Jubileumkamp is. Dus schrijf je snel in om 

mee te gaan met dit nu al toffe jubileumkamp!       
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