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Wijziging vervoer kamp
Beste leden en ouders,
Normaal gezien zouden we dit jaar met de trein op kamp gaan.
Wegens organisatorische problemen met de bussen van De Lijn om ons naar
het station te brengen, werd er beslist om toch met de bus op kamp te gaan.
Dit wil zeggen dat we afspreken op dinsdag 1 augustus aan de parochiezaal om
07.15u, zoals vermeld staat in de joepie, waarna de jongste takken (kapoenen,
kabouters, welpen, jonggidsen en jongverkenners) vertrekken richting Chiny.
Voor het inleveren van de bagage is er misschien ook een kleine verwarring
ontstaan door een fout in de joepie.
Voor alle duidelijkheid: de bagage van alle leden moet ingeleverd worden op
donderdag 27 juli tussen 19u en 20.30u aan de meisjeslokalen.
Als je de bagage die avond niet kan binnen leveren, kan deze uitzonderlijk mee
met de bus. Dit alleen wanneer het niet anders kan!
Wanneer de bagage toch met de bus mee moet, contacteer dan de groepsleiding door
een mail te sturen of telefonisch contact op te nemen ten laatste op zondag 23 juli.
De bagage dient dan mee gebracht te worden bij vertrek op 1 augustus naar de
parochiezaal.
Het ophalen van de bagage zal plaatsvinden op dinsdag 15 augustus tussen 19u en
20.30u aan de meisjeslokalen. In uitzonderlijke gevallen kan de bagage ook terug mee
met de bus. Ook hier dien je dit per mail of telefonisch te melden aan de groepsleiding
ten laatste op zondag 23 juli.
Voor de rest wensen wij iedereen nog een fijne vakantie toe en als er nog vragen zijn kan
dit steeds via mail. groepsleiding@scoutsoelegem.be
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