
Kortom: amuseer jij je ook graag te pletter?
Dan is open kamp iets voor jou! 

Open Kamp organiseert zalige zomerkampen voor kinderen die geen lid zijn van de 
scouts, maar wel zin hebben in een scoutskamp. 

Hoe kan je je inschrijven?

→ Stuur een mail naar OpenKamp@gouwgent.be en vermeld je naam, geboortedatum, 
adres en telefoonnummer of bel naar +32470632124. 

Wat heb je nodig op kamp?

→ Een matje en een slaapzak kan je van ons lenen.
Laat dit wel best weten als je je inschrijft.

→ Als je je hebt ingeschreven komt de leiding in juli op bezoek bij jou thuis. 
Wij brengen een kampbrief mee met alles wat je moet weten om op kamp te gaan en 

beantwoorden al je vragen.
→ Heb je ondertussen al vragen, dan kan je mailen of bellen.

Hoeveel kost Open Kamp?

→ Kapoenen en Welpen: €30, Jonggivers en Givers: €35. 
→ Als je broer(s) of zus(sen) ook meegaan wordt de prijs aangepast.

→ Als de prijs door omstandigheden moeilijk ligt kunnen we deze ook aanpassen. 
  Iedereen die wil moet mee kunnen gaan. Aarzel niet om ons te contacteren. 

→ Gelieve de kampprijs te storten vóór 1 juli op BE07 8900 1510 6966 
  met vermelding “Open Kamp - [jouw naam en achternaam]”. 

Heb jij zin in een 
avontuurlijk zomerkamp? 
Heb je altijd al eens in 
een tent willen slapen? 
Zit je graag aan een 
kampvuur? Maak je graag 
kampen in het bos? Speel 
jij graag spelletjes? 

Wil jij ook graag eens 
zonder vork en mes 
eten? Ga je graag op 
dagtocht? Vind je het 
leuk om zelf eens te 
koken? Vertel of hoor je 
ook graag goede moppen 
of spannende verhalen? 
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