19 – 28 Hooimaand 2018

Merkem (Houthulst)

GOUWKAMP
VNJ WEST
2018
Frontsoldaten

KAMPGEGEVENS
Datum:

Donderdag 19 juli t.e.m. zaterdag 28 juli 2018

Plaats:

Merkem- Houthulst

Adres:

t.a.v. VNJ west Vlaanderen
(naam van het kind)
Iepersteenweg 41
8650 Merkem (Houthulst)

Kampleiding: Gwl. Hade Vansteenkiste
0472/73.88.19
Vansteenkistehade@hotmail.com
Kampthema:

Frontsoldaten

Kamplied: Strijd p. 138 in de zangbundel

Verzamelen:
donderdag 19 juli te merkem
Voor knapen en kerlinnen:
- We verzamelen met de knapen en kerlinnen in perfect uniform op het kampterrein
om 13u45
Voor Jongkerels meeuwen en SKAG, jullie vertrekken met de fiets:
-

VNJ Brugge: verzamelt om 9u30 met zijn/haar fiets in perfect uniform te
hertsberge.
Kraaiveldstraat 79
8020 oostkamp (hertsberge)

-

VNJ Mandel: verzamelt om 10u met zijn/haar fiets in het nieuwe heem in Rumbeke:
Pastoor slossestraat 1
8800 Rumbeke

Bagage:
We vragen om de bagage van jongkerels, meeuwen en SKAG op het kampterrein te
kunnen afzetten. Bagage van knapen en kerlinnen worden meegenomen bij het
afzetten van de kinderen op het kampterrein op 19 juli om 13u45. Indien er hierbij
ergens een probleem zou zijn, gelieve Bram Dierick te contacteren: 0494/071597.
Einde: Zaterdagnamiddag 28 juli, slotformatie om 15.30 op ons kampterrein.

WOORDJE KAMPLEIDING

Houzee!

Elk jaar wordt het moeilijker en lastiger om
het vorige jaar en het vorige kamp te
overtreffen… Tenminste dat denken jullie! :-‐
p

Gelukkig beschikken we bij VNJ
West over een enorme reserve aan
gediplomeerde, gebrevetteerde en
binnenkort misschien zelfs
gedecoreerde leiding die nu reeds
aan het voorbereiden zijn. Deze
leiders en leidsters plannen alvast
de gekste, maar ook de tofste en
zeker de spannedste activiteiten
deze zomer.
Naast een fantastische leidingsploeg
kunnen we wonder boven wonder
ook dit jaar rekenen op een
keukenploeg die alvast de wortelen
aan het raspen is zodat er zeker
voldoende worst met

wortelpuree kan ge(s)maakt worden. En ook dit jaar zal iedereen op
zijn of haar beide oortjes kunnen slapen, want de alom gevreesde
nachtwacht houdt een (of meerdere) oogje(s) in het zeil!
Jullie lezen het beste West-‐Vlaamse VNJ’ers, we zijn er weer helemaal klaar
voor, nu jullie nog! ;-‐)

Tot binnenkort!

KAMPTHEMA: Frontsoldaten
Beste VNJ’er
In de zomer van 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. Nog nooit was er een oorlog
geweest waarin zoveel landen werden meegetrokken en waar er op zo veel plaatsen
gevochten werd. In heel Vlaanderen, maar in het bijzonder in West-Vlaanderen
werd er flink wat afgevochten. De Duitsers wilden namelijk, via België, tot in
Frankrijk geraken. De Fransen en de Engelsen staken hier echter een stokje voor en
blokkeerden de Duitsers in West-Vlaanderen. Ons land kwam zo in het middelpunt
van de oorlog. Veel jonge mannen werden opgeroepen om te komen vechten met de
Fransen en de Engelsen in de loopgraven.
En hoe! Stel je het volgende eens voor. Het land is in oorlog en je wordt opgeroepen
om te gaan vechten tegen de Duitsers aan het front. Al maanden zit je er in de
modder in de loopgraven, vechtend om een paar meters land. 's Nachts hoor je het
gedreun van granaten die inslaan, overdag suizen de kogels je om het hoofd. Daarbij
komt nog eens de koude, het weinige of onsmakelijke eten en het feit dat je heimwee
krijgt naar huis. Dat is niet bepaald op kamp gaan, toch?
Maar alsof dat nog niet genoeg was, word je als Vlaming nog eens slecht behandeld.
Op de Vlaamse feestdag, 11 juli 1917 stuurde een zekere Adiel Debeuckelaere een
brief (het IJzertestament) naar koning Albert I om hierover te klagen. Hij schreef het
volgende:
“We leven in een leger waar langs onder bijna

allen Vlaams zijn en Vlaams voelen.”

Bijna iedereen die in de loopgraven vocht, was Vlaams of Vlaamsgezind. Maar hij
schrijft een beetje verder ook:
“We leven in een leger waar langs boven bijna alles Frans is en
Vlaamshatend.”
De officieren waren niet Vlaams of Vlaamsgezind. Integendeel! Ze spraken Frans, en
als je geen Frans verstond, had je pech. Dan riep een officier je bevelen toe die je
niet verstond en wist je niet wat te doen. Zo zijn veel Vlamingen tijdens de oorlog
gestorven, gewoon omdat ze geen Frans verstonden.
Je kan je wel inbeelden dat de Vlamingen aan het front dit niet pikten. Ze begonnen
zich te organiseren in de Frontbeweging. Deze vereniging verzette zich tegen het

Franse beleid van het leger en zette zich in vóór de Vlamingen aan het front.
Na de oorlog zaten de soldaten niet meer aan de IJzer en bestond de
Frontbeweging niet meer lang. De Vlamingen hadden echter nog steeds niet veel te
zeggen in Vlaanderen en moesten nog altijd Frans spreken om hogerop te geraken.
De Frontbeweging en haar idealen leefden nog voort in andere bewegingen, zoals in
de Frontpartij. Ook werd het lijden van de soldaten aan het front elk jaar herdacht
op de IJzerbedevaart met als boodschap Zelfbestuur, Godsvrede & Nooit meer
oorlog. Je kan deze boodschap nog lezen op de IJzertoren in Diksmuide.
En het VNJ? Het VNJ bestond toen nog niet, maar we werken wel rond die ellende
tijdens de Eerste Wereldoorlog, namelijk op de IJzerwake, dat het herdenken van de
Vlaamse soldaten overnam van de IJzerbedevaart. Daar herdenken we de Vlaamse
soldaten die sneuvelden, uiteraard spelenderwijs!

KAMPLIED:

't Is tijd! Er moet in 't Vlaamse
land,
Een razend lied ontvlammen,
Dat rolt gelijk een zee van vuur
Wegspelend dijk en dammen!

Zo dreun dan lied en bulder
luid
Gelijk een schreeuw der leeuwen:
"'t Zij Vlaams, 't zij Vlaams,
ons Vlaamse land, ons heilig land, en 't blijve zo!
Ons Vlaamse land, ons heilig land,
en 't blijve zo voor 'd eeuwen!"
Oh' Stormt het uit in éne schreeuw,
Dit lied waarin ons willen,
Zich opricht als een woeste leeuw,
Door gene kracht te stillen!
't Heeft al te bijster lang geduurd,
Dat wij lafhartig bleven.
Zo bleef ons land door onze schuld,
Beroofd van eigen leven.
Ons doen zal ook, gelijk ons lied,
Alkrachtig machtig streven.
Voor 't Vlaamse land en nooit of nooit,
Zal dit ons doen begeven.

PRAKTISCHE GEGEVENS
Voor alles vlot te laten lopen hebben we enkeleprak-tische gegevens en tips:
Wie kan mee?
Elk kind dat in 2018 zes jaar wordt mag met ons mee. Jongere kinderen zijn niet toegelaten.
Niet-leden, dus ook kandidaat-leden, die wensen mee te gaan kunnen dit natuurlijk, als zij
zich voor die periode inschrijven bij het VNJ en hun lidgeld van € 30 of € 20 betalen.
Van wie is dit nu weer?
Om na het kamp grootscheepse zoekacties te vermijden raden wij u aan om al het materiaal
van uw kind te tekenen met naam en voornaam. Zo voorkomt u dat uw kind met twee
verschillende schoenen en het verkeerde ondergoed thuis-komt, of met een lege rugzak!!!
Pak alles samen met uw kinderen in zodat ook zij weten waar alles steekt. Zorg ook voor een
degelijke rugzak of reiskoffer, plastiek zakken scheuren heel vlug op kamp. Slaapzak en
dekens worden best met een stevig stuk plastiek be-schermd tegen vocht. Controleer ook of
uw kind wel degelijk alles meeheeft. (zie de lijst ‘Wat past in mijn valies?’)
Kampgeld?
Het kampgeld dient ten laatste op 1 juli 2015 aan de gouw te worden over-gemaakt op
rekening 460 – 0375021 – 59 (IBAN BE84 4600 3750 2159) met vermelding van naam van de
ingeschrevene(n). De kampprijs bedraagt € 110 voor het eerste kind, € 105 voor het tweede
kind en € 95 vanaf het derde kind uit éénzelfde gezin. Kan uw kind om de één of andere
reden niet mee op kamp en was zij / hij reeds ingeschreven voor het Kamp, dan wordt u het
kampgeld teruggestort mits aftrek van € 20 wegens reeds gemaakte kosten.
Het ziekenfonds
Sommige ziekenfondsen betalen een deel van het kampgeld terug. Hiervoor in-formeer je
best zelf op voorhand bij het ziekenfonds en vraag je de nodige do-cumenten aan. Deze
papieren mogen de eerste kampdag met de naam reeds ingevuld afgegeven worden aan de
kampleiding. Deze papieren krijgt u dan terug ingevuld op het einde van het kamp.

Het inschrijvingsformulier en de medische fiche
Deze zijn van het hoogste belang en dienen dan ook degelijk ingevuld te worden. Vooral het
invullen van de medische steekkaart dient zeer nauwkeurig te gebeu-ren. Het spreekt voor
zich dat de meest actuele informatie over de fysieke en medische toestand van uw kind
onmisbaar zou zijn mocht er zich iets voordoen op kamp.
Door de juiste gegevens hieromtrent kunnen vervelende zaken op kamp verme-den worden.

Vul dit formulier dan ook zo ernstig mogelijk in! Vergeet ook niet de identiteitskaart van uw
kind mee te geven alsook twee klevers van het zie-kenfonds. Deze worden dan bijgehouden
door de kampleiding en op de slotbraai terugbezorgd aan de ouders.
Let er op dat alles PERFECT moet ingevuld zijn voordat uw kind op kamp ver-trekt!
Post!
Geen probleem, u kunt uw kind schrijven op het adres vermeld onder “Kampgegevens.
Vergeet niet de naam van uw kind duidelijk op de briefomslag te ver-melden. Er wordt één
postkaart en zegel voorzien per kind, zorg misschien voor wat zakgeld indien uw kind nog
extra postkaartjes wenst te versturen. (Vergeet dan ook niet de nodige adressen van familie
en vrienden mee te geven!) Verder hebben de kinderen geen zakgeld nodig. Soms is het
gemakkelijk om voor jonge kinderen al voorgeschreven enveloppen mee te geven.
Telefoon
De kinderen kunnen niet bellen maar bij hoogdringende gevallen is de kamplei-ding te
bereiken, gegevens “kampgegevens”.
Bezoek op Kamp?
Zoals elk jaar is er geen enkel bezoek op kamp toegelaten. Dit om te vermijden dat ons
Kampterrein een duiventil wordt. ;-) Bedankt voor uw begrip. U bent uiteraard wel welkom
op onze slotbraai. Zo ziet u waar uw kinderen tien dagen op kamp zijn geweest en heeft u de
kans om hun kampvuurnummertjes waar ze heel fier op zijn, te bewonderen. Breng gerust de
hele familie en vriendenkring mee!

Kerlinnen
Dag kerlinnen!
Het is bijna zo ver, het groot kamp
komt dichter bij! Dit jaar gaan we
strijden tegen de Fransen en daarom
zoek ik veel stoere kerlinnen om te
helpen strijden en die fransen te
verslaan!
 Ben jij een stoere kerlin?
 Ben jij tussen de 6 en de 8 jaar?
 Ben jij altijd vrolijk?
 Zing je veel?
 Ben je niet bang van een beetje
modder?
 En kan je heel goed sluipen en knapen
laten verschieten?

Als je op al deze vragen ja geantwoord hebt ben jij wie we
zoeken! Vul rap je valies en kom mee met voor 10 spetterende
dagen vol plezier!
Tot dan!
Leidster Heidi en Leidster Soetkin
(jaja jullie lezen het goed de kerlinnen hebben er dit jaar een nieuwe leidster bij op kamp 

)

Knapen

Het V.N.J. roept op voor den Vlaamsche strijd aan het front!
Meld u, knapen van de noordzeegouw op Donderdag 19de Hooimaand 2018
aan BIJ DEN Vlaamschen officier – schaarleider De heer Remko quidousse

vervul uw Vlaamsche plicht als burger van ons vaderland!

Aangetreden in perfect uniform met alle benodigdheden voor onze 10-daagse strijd
verwelkomt de leidingsploeg jou en je medesoldaten om samen het Front te verdedigen en de
Frontbeweging te versterken! Ik zie jullie daar
Vlamingen weest stambewust! – Off. Remko Quidousse

Meeuwen
ᛞᚨᚷ ᛚᛁᛖᚠᛊᛏᛖ ᛗᛖᛖᚢᚹᛖᚾ ,
ᚺᛖᛒᛒᛖᚾ ᛃᚢᛚᛚᛁᛖ ᚺᛖᛏ ᚨᛚ ᚷᛖᚺᛟᛟᚱᛞ?!
ᚹᛖ ᚷᚨᚨᚾ ᛟᛈ ᚲᚨᛗᛈ ᛞᛁᛏ ᛃᚨᚨᚱ ᛁᚾ ᛞᛖ ᚹᛖᛊᛏ ᚹᛚᚨᚨᛗᛊᛖ-ᚹᛖᛚᛞᛖᚾ.
ᚺᛖᛏ ᚷᚨᚨᛏ ᚢᛁᛏᛖᚱᚨᚨᚱᛞ ᚹᛖᛖᚱ ᛖᛖᚾ ᚷᛖᚹᛖᛚᛞᛁᚷ ᚲᚨᛗᛈ ᚹᛟᚱᛞᛖᚾ ᛗᛖᛏ ᚹᛖᛖᛚ ᛊᛈᛖᛚ
ᛖᚾ ᛈᛚᛖᛉᛁᛖᚱ!
ᛊᚨᛗᛖᚾ ᛗᛖᛏ ᛃᚢᛚᛚᛁᛖ ᚠᚨᚾᛏᚨᛊᛏᛁᛊᚲᚺᛖ ᛚᛇᛞᛁᛜ ᛚ. ᚷᚱᛁᛖᛏᛃᛖ ᛖᚾ ᛚ. ᛚᛁᛖᛊᛖ.
ᚺᛖᛏ ᚹᛟᚱᛞᛖᚾ ᛏᛁᛖᚾ ᛞᚨᚷᛖᚾ ᚹᛟᛚ ᛗᛟᛞᛞᛖᚱᛒᚨᛞᛃᛖᛊ , ᚹᛖᛏᛏᛁᚷ ᚺᚨᚨᚱ , ᚹᛇᚾᛁᚷ ᛊᛚᚨᚨᛈ ,
ᚺᚢᛞᛟ ᛒᛖᛉᛟᛖᚲᛃᛖᛊ ᛖᚾ ᛊᛏᛁᚾᚲᛖᚾᛞᛖ ᛃᛟᛜᚲᛖᚱᛖᛚᛊ.
ᛗᚨᚨᚱ ᛞᚨᛏ ᚨᛚᛚᛖᛊ ᛁᛊ ᚷᛖᛖᚾ ᛈᚱᛟᛒᛚᛖᛖᛗ ᚹᛟᛟᚱ ᛞᛖᛉᛖ ᚷᛖᚾᛖᚱᚨᛏᛁᛖ ᛊᛏᛟᛖᚱᛖ
ᛗᛖᛖᚢᚹᛖᚾ.
ᚹᛖ ᚷᚨᚨᚾ ᚾᚨᛏᚢᚢᚱᛚᛁᛃᚲ ᛟᛟᚲ ᛟᛈ ᛏᚹᛖᛖᛞᚨᚨᚷᛊᛖ ᛞ.ᚹ.ᛉ. ᚾᛖᛖᛗ ᛉᛖᚲᛖᚱ ᛖᛖᚾ ᚷᛟᛖᛞᛖ
ᛏᚱᛖᚲᚱᚢᚷᛉᚨᚲ , ᚷᛟᛖᛞᛖ ᛊᛏᚨᛈᛊᚲᚺᛟᛖᚾᛖᚾ ᛖᚾ ᛞᚱᛁᚾᚲᚠᛚᛖᛊ ᛗᛖᛖ .
ᚲᛁᛃᚲᛖᚾ ᛃᚢᛚᛚᛁᛖ ᛖᚱ ᛟᛟᚲ ᚨᛚ ᛉᛟᚹᛖᛖᛚ ᚾᚨᚨᚱ ᚢᛁᛏ ᚨᛚᛊ ᚹᛁᛃ ?!
ᚹᛖ ᛉᛁᛖᚾ ᛃᚢᛚᛚᛁᛖ
ᛞᚨᚾ ᛟᛈ ᛞᛟᚾᛞᛖᚱᛞᚨᚷ 19 ᛃᚢᛚᛁ ᛁᚾ ᛈᛖᚱᚠᛖᚲᛏ ᚢᚾᛁᚠᛟᚱᛗ ᛖᚾ ᛞᚨᚾ ᚹᛚᛁᛖᚷᛖᚾ ᚹᛖ ᛖᚱ
ᛁᚾ !
ᛚᛁᛖᚠᛊ , ᛃᚢᛚᛚᛁᛖ ᛚᛇᛞᛁᛜ
ᛜ=ng
ᛇ= ei
ᛊ= s

Jongkerels
Gegroet Vlaamsche strijders,
Mijn naam is Adiel Debeuckelaere.

Jullie zullen waarschijnlijk nog niet zoveel over mij weten
of gehoord hebben, maar jullie kunnen mij heel gauw
leren kennen als jullie meekomen op VNJ kamp met de
West-Vlaamse jongkerels!
Graag roep ik jullie op om van de 19de tot en met den
28ste juli mij en mijn kameraden – Filip De Pillecyn en
Hendrik Borginon- te komen helpen en ons te komen
versterken in ons eigen verzet, de Frontbeweging!
Zij aan zij, schouder aan schouder, strijden wij hier dag
na dag aan ’t Front om onze Vlaamse idealen en de
Vlaamse velden te vrijwaren van vijandelijke indringers.
Alsof dit nog niet wreed genoeg is worden wij hier als Vlaamse soldaten ferm benadeeld!
Onze eigen officieren spreken geen woord Vlaams, enkel Franse bevelen worden ons opgelegd!
Uiteraard zorgt dit voor verwarring en vooral onbegrip. Erger nog…. We worden zelfs hard
aangepakt en gestraft omdat wij geen Frans kunnen spreken. Wij vinden dit natuurlijk een echte
schande, want we zijn hier nog steeds in ons eigen mooie Vlaanderen!
Ik hoop dat jullie- stoere West-Vlaamsche VNJ’ers - van ’t zelfde Vlaamsche gedacht zijn en ons graag
komen helpen?
Hopelijk zie ik je later!
Vlaamsche Groet.
Adiel Debeuckelaere.

Adels en Gudruns

Gudruns
Gudrun is een Germaanse meisjesnaam. De betekenis van de naam Gudrun is 'Zij die de geheimen
van de strijd kent'.
Het is een Duitse, Deense en Zweedse naam. Het eerste deel is Gud- 'strijd' en het tweede is Gotisch
rûna 'geheim, geheime wijsheid'. De betekenis van de naam is dus 'die de geheimen van de strijd, het
strijdverloop kent'. Oorspronkelijk is het een Walkurennaam. Het is ook de naam van een heldin uit
een beroemd Middelhoogduits epos uit de 13e eeuw, dochter van koning Hettel.
Gudrun is een orka (ofwel zwaardwalvis) die in de jaren tachtig het Dolfinarium (Harderwijk) grote
bezoekersaantallen bezorgde. Gudrun is op jonge leeftijd gevangen voor de kust van IJsland eind
jaren zeventig. In 1987 is ze naar SeaWorld in Orlando gebracht, waar ze twee jongen heeft
gekregen.

Adels
De adel is een sociaal of juridisch afgebakende groep mensen (edelen) die van oorsprong een
bevoorrechte positie innam. Adeldom en adellijke titels kunnen persoonlijk of erfelijk zijn en kunnen
onder meer ontleend zijn aan bepaalde hoge ambten, grootgrondbezit of verlening door een
soevereine vorst.
Alle edelen samen, groep personen met eigen voorrechten en veelal grondbezit.
Geeft een harmonische belijning, een trotse en edele verschijning aan, zonder de bruikbaarheid te
verliezen. Duidt ook op symmetrie, fierheid en zelfbewustheid.
HOUZEE
Leidster Robin

In uniform

In speluniform

In burge

Kerels en stormers
Ook dit jaar zal het gouwkamp een knaller worden, niet alleen krijgen jullie een
andere leider maar hebben we ook een fantastisch kampthema!
Maar verder van dat allemaal:
-

bouwen we dit jaar een vlaggenmast die klaar is voor de elfde dag van
het kamp

-

verweren we ons tegen de vrouwelijke versie van de kerels en laten
we tonen wie wel degelijk de stoerste is
controleren we onze tent op waterdichtheid

-

gaan we op fantastische driedaagse
verzinnen jullie 3 maal daags een takkreet waarbij zelfs de kampleidster
omver valt
bouwen we een kampvuur om U tegen te zeggen
maken we ons een dag (of 10?) smerig vuil
en nog zoveel meer!

Wat je zeker niet mag vergeten:
-

Het lijstje even te controleren met benodigdheden, enkele pagina’s
hiervoor in het kampboekje. Vooral dan wat jullie niet moeten
meenemen, beste kerels! ;)

niet!

Stevige wandelschoenen

met sloefkes overleef je de driedaagse

-

Een stevige trekrugzak

een reiskoffertrolley toestand is geen optie!

-

Kompas- bijl- en overlevingstechnieken

Indien je dit nog allemaal ziet zitten, meldt u dan aan op 19/07 in perfect uniform!

Leider Bram

Wat de kerels en stormers
denken te sjorren:

Wat de kerels en stormers dit
jaar zullen sjorren:

Leiderskaart
Kampleiding
Leidster Hade
Vansteenkistehade@hotmail.com
0472/73.88.19
Takleiding
 Kerlinnen
Leidster Heidi en Leidster Soetkin
0473/23.74.47
 Knapen
Leider Remko
0471/84.31.99
 Meeuwen
Leidster Liese en Leidster Grietje
0484/23.20.55
 Jonkerels
Leider Harald
0488/26.73.78
 Adels en gudruns
Leidster Robin
0490/43.12.26
 Kerels en stormers
Leider Bram
0494/07.15.97
Vragen?
Contacteer gerust iemand van de leiding op dienst of via e-post of via hun
mobieltje

WAT PAST IN MIJN VALIES :
Niet te vergeten: alles goed naamtekenen aub!
❏
❏
❏
❏
❏

Perfect zomeruniform om te vertrekken

❏
❏
❏
❏
❏

Zonnecreme

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Stevige jas, regenjas

Luchtmatras of matje
Slaapzak en ev. deken
2 pyjama’s
Toiletzak: zeep, tandpasta, tandenborstel, kam of borstel, bekertje,
shampoo
5 washandjes, 5 kleine handdoeken en 1 grote handdoek
Gamellen, bestek en drinkbeker (in een linnen zakje)
10 stel ondergoed
10 paar sokken, waarvan zeker 5 paar effen witte sokken (meisjes) of grijze
(jongens)
2 warme truien en 2 lange broeken
5 korte broeken en voldoende T-‐truitjes
Zwembroek of badpak
Stevige wandelschoenen, sportschoenen, regenlaarzen
Perfect speluniform (VNJ t-‐truitjes en donkere korte broek)
2 keukenhanddoeken
zakdoeken
Linnen zak voor vuile was
Instrumenten (voor onze muziekkapelleden)
Schrijfgerei en ev. postzegels (of centjes) en omslagen voor wie graag een
brief schrijft.

❏ Voor meeuwen jongkerels en Skag:
• Fiets in perfecte staat -> lichten!
• Trekrugzak
• Koppelpoets en schoenpoets
Wat laat ik thuis?

❏
❏

Mp3-‐speler

❏
❏
❏
❏

Snoep

Gsm (SKAG: tenzij anders afgesproken
met de leiding EN overeengekomen met
ouders)
Schmink
Sigaretten en Alcohol
…

Slotnamiddag
Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd om het kamp samen met al onze West-‐
Vlaamse VNJ’ers gezellig af te sluiten. U kan op deze slotnamiddag genieten van
optredens van alle takken, een fris drankje en een lekker braadworst . Iedereen die
ons een warm hart toedraagt is welkom.

15u: Verwelkoming 15u30: Slotformatie
16u: Optredens van de verschillende takken
18u: Goeie reis terug iedereen, de leiding ruimt nog een beetje verder op! ;-‐)

Graag bevestigen, via de kampleiding , dat u op de slotnamiddag aanwezig bent. Zo
zijn we zeker dat iedereen goed en wel terug thuisgeraakt en is er ook voldoende
mondvoorraad aanwezig om u te verwelkomen!
Nummer kampleiding: 0472/73.88.19

