
 

 

 

Beste verkenner, gids, explorer en ouders/verzorgers, 

Gouda, 28-9-2018 

Betreft: Bikkelkamp 2018 

De afgelopen jaren is er voor jullie speltakken elk jaar een ‘speltak overstijgende activiteit’ 

georganiseerd: Het bikkelkamp! Vorig jaar hebben we een jaartje overgeslagen, maar dit jaar 

zijn we weer helemaal terug. Ook dit jaar weer alleen voor de stoersten onder jullie! 

Vanaf je tweede jaar bij de verkenners of gidsen(je moet minimaal 1 zomerkamp zijn mee 

geweest bij de gidsen, verkenners of explorers) en tot en met je laatste jaar van de explorers 

mag je meedoen met dit kamp. Wil je meer weten over overleven in de wildernis? Wil je 

graag nog meer kunnen dan je medescouts? Wil je jezelf verder uitdagen? Of wil je gewoon 

heel erg graag nog een keer een gezellige tijd op kamp beleven dit jaar? Dan ben je bij het 

bikkelkamp aan het goede adres! 

Ook dit jaar gaan we weer lekker laat in het jaar kamperen, waardoor het weer grillig kan 

zijn. Oftewel de ideale omstandigheden voor het Bikkelkamp. Het bikkelkamp vindt plaats 

vanaf vrijdagavond 23 november 2018 tot zondagmiddag 25 november 2018. Het 

kampterrein is dit jaar Scouting Labelterrein PBC Austerlitz, bij sommigen van jullie al wel 

bekend. Hier zullen jullie je eigen grenzen ontdekken, bijzondere opdrachten en 

programma’s doen en lekker veel kampvuur maken om je eten warm te maken en zelf ook 

warm te worden! 

De eigen bijdrage is ook dit jaar weer € 25,-. Wil jij mee op bikkelkamp? Dan kan je je vanaf  

1 oktober inschrijven via http://www.janvanhoof.nl/Bikkelkamp-2018/. Hier kun je ook wat 

meer informatie over het kamp vinden. Je kunt je inschrijven tot 1 november en er geldt een 

maximum van 16 deelnemers. Wees er dan ook snel bij, dan weet je zeker dat je mee kan! 

Rond 1 november hoor je of je daadwerkelijk mee kan! 

 

Wij hebben er alvast heel erg veel zin in en we zien je dan ook graag op bikkelkamp! 

 

Groeten, 

Daniël, Duco, Guus, Kieran & Ruud  

 
 

http://www.janvanhoof.nl/Bikkelkamp-2018/

