
Beste ouders en leden,

Nu de grote vakantie weer in aantocht is, is
jullie leiding van Jeugdster weer druk bezig
met de voorbereidingen van het kamp zodat
het weer superleuk gaat worden!
Vanaf donderdag 1 juli t.e.m. zondag 11 juli
2021 zal +17 in Dessel verblijven. 
Door COVID-19 gaan wij er wederom vanuit
dat we onze leden gedurende het kamp
moeten opdelen in bubbels van maximaal 50
personen. Eén bubbel bevat zowel de leiding
als de leden van die bepaalde groep. Meer
info over hoe we dit praktisch aanpakken
volgt in het kampboekje eind april en tijdens
de infoavonden. 

Helaas hebben wij dit jaar ook de keuze
gemaakt om niet met zijn allen op kamp te
gaan. 

JEUGDSTER
KAMP 2021

Wij zijn al helemaalklaar voor het kamp...Jullie ook? Schrijf je
snel in aan de hand vande info in deze brief!

De fun de kids!

Dit wil zeggen dat de minners en plussers
apart op kamp gaan, en dit voor 5 dagen.
Deze beslissing is gekomen omdat de
kampplaats niet de voorziening biedt voor
onze verschillende bubbels. +17, de leiding
en de kookploeg zullen een heel kamp
aanwezig zijn. 

Onze Bubbels:

Biekes 
en Poikes

Sloebers

+17 (en +16*)

Kookploeg
+12 en +14*

*= deel twee van het kamp

Brief +17
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Biekes, Sloebers en Poikes (1e tot 6e leerjaar)    € 100 
+12, +14 of +16 (1e tot 5e middelbaar)               € 110
+17 (6e middelbaar)                                           € 150

Heb je heel veel zin om met ons mee te gaan? 
Dan moet je vóór zaterdag 1 mei 2021 het Google
Formulier invullen dat te vinden is op onze website. Ook
vragen wij het juiste bedrag te storten op ons
rekeningnummer : BE38 7360 6728 9772. Als je inschrijving
volledig is, krijg je een bevestigingsmail. 

Onze tarieven

We vragen om zeker vóór zaterdag 1 mei 2021 in te
schrijven, bij te laat inschrijven vragen wij €15 extra. Op
zaterdag 15 mei worden de inschrijvingen gesloten en
kan je niet meer inschrijven. Zo hopen wij dat we op tijd
de aantallen van de groepen weten, zodat de leiding en
de kookploeg tijdig hun voorbereidingen kunnen treffen.
Wij herinneren u eraan dat een overschrijving enkele
dagen kan duren. Wees er dus goed op tijd bij.

Om alle bezorgde ouders gerust te stellen en al jullie
vragen te beantwoorden kan u zich verwachten aan een
infoavond. Deze zal vanwege de omstandigheden online
plaatsvinden (meer info volgt hierover later). 

Het enige wat je nu nog
moet doen is… 

Je SUPERSNEL inschrijven!! 

 
Indien u nog vragen heeft,
kan u steeds de
hoofdleiding bereiken:  
Loes Aernouts: 
+324 71 09 27 93

Siebe Van Hoydonck:
+324 72 96 55 39

Caro Verbiest:  
+324 74 24 94 12

Website: www.jeugdsterwuustwezel.be
E-mail: jeugdster.ww@gmail.com
Facebook: Jeugdster Wuustwezel
Instagram: jeugdster 

Vele groetjes van 
je Jeugdsterleiding! 


