
Beste ouders 
 
Ons even voorstellen: wij zijn Gouw ZuidWest-

Vlaanderen: de lokale koepel van de 26 scoutsgroepen 

die deze prachtige streek rijk is. 

 

Dit jaar bestaan wij 50 jaar en dat willen we samen 

vieren! Daarom organiseren wij een groot feestweekend 

op zaterdag en zondag 9 & 10 april 2016 voor al onze 

groepen binnen de gouw. Het weekend gaat door op 

het Hopper-jeugddomein Merkenveld in Zedelgem, niet onbekend voor een echte scout. 

 

Voor de oudere takken (Jong-Verkenners, Jong-Gidsen, Gidsen, Verkenners, JIN) loopt het 

weekend van zaterdagochtend tot zondagmiddag. Prijs voor het weekend bedraagt €30 per 

persoon (vervoer inclusief). 

 

Met de kleinsten (Kapoenen, Kabouters, Welpen) en AKABE vieren we op zondag feest van 

's morgens vroeg tot 's avonds. Prijs: €15 per persoon (vervoer inclusief). 

 

Indien jullie kind hieraan wenst deel te nemen, gelieve onderstaande strook in te vullen en af 

te geven samen met het inschrijvingsgeld aan de leiding van uw kind. Zij zullen de 

inschrijving voor hun rekening nemen. Inschrijven kan tot en met zondag 7 februari 2016. 

 

Kampen Rond Merkenveld wordt een onvergetelijke ervaring!! We hopen jullie kinderen dan 

ook massaal te kunnen verwelkomen op 9 en 10 april. Indien jullie nog vragen hebben, 

contacteer ons gerust op info@gouwzuidwestvlaanderen.be. 

 

 

Een stevige linker, 

 

Gouw ZuidWest-Vlaanderen 

www.gouwzuidwestvlaanderen.be 

info@gouwzuidwestvlaanderen.be 

 

(Inschrijvingsstrookjes zijn terug te vinden op de achterkant)



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCHRIJVINGSSTROOK 50 JAAR GOUW ZUIDWEST-VLAANDEREN 
 (GEEF DIT STROOKJE INGEVULD AF AAN DE LEIDING VAN JE KIND) 
 
Naam lid? __________________________________________________________________________________ 

Tak?  __________________________________________________________________________________ 

Vegetarische maaltijd?       JA           NEE 

E-mailadres ouder?  ____________________________________________________________________ 

GSM-nummer ouder?  ____________________________________________________________________ 

 
Opmerking (allergie …) 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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