ZOKA 2018: SCANDINAVIË!!!
Na lang overleg hebben we een prachtige locatie gevonden voor het zomerkamp van 2018: we reizen af naar het
hoge noorden en zullen in Denemarken, Zweden en Noorwegen verblijven. In tegenstelling tot andere jaren zullen
we ons veel verplaatsen. Daarom slapen we in kleinere twee- of driepersoonstenten, die we gemakkelijk kunnen
opzetten, afbreken en meenemen. Onderweg zullen we uiteraard allerlei activiteiten ondernemen: een deel daarvan
wordt georganiseerd door de begeleiding, een deel door de zomerkampcommissie en een deel door de overige
explo’s. Uiteraard zullen de hike, een uitstapje naar een grote stad (of zelfs twee) en het rode draadspel niet
ontbreken.
Het zomerkamp is dit jaar van 14 t/m 21 juli 2018. De planning is om zaterdag vroeg in de ochtend te vertrekken
vanaf de Punt. Belangrijk is dat je je uiterlijk 1 februari 2018 opgeeft via het inschrijfformulier via SOL (Scoutsonline) op de website staat een instructie over inschrijven via SOL. We moeten immers vervoer en verblijf gaan
reserveren en hiervoor gaan we ook kosten maken. Op tijd reserveren is noodzakelijk, omdat we zeker willen weten
dat de accommodatie en busjes nog beschikbaar zijn.
De kosten van het zomerkamp bedragen dit jaar € 185,-. De eigen bijdrage is echter niet genoeg als we naast eten,
drinken en slapen nog iets anders willen doen deze week. Er zijn weer acties nodig, waarvan de eerste al zijn
geweest. Het stoomtreinweekend heeft ons € 300,- opgeleverd en de Pietenactie € 180,-, al heeft slechts een klein
deel van de explo’s aan deze acties meegedaan. We verwachten van de hele groep maximale inzet bij de volgende
acties. De regel is, net als vorig jaar, dat je aan minstens twee van de acties een bijdrage levert. Wat staat er nog op
de planning? Zondag 4 februari is de midwintermarathon. Noteer dit vast in je agenda, want we krijgen betaald per
persoon! Op Koningsdag is er de kleedjesmarktactie, georganiseerd door jullie zelf. Tevens willen we dit jaar weer
een foodtruck festival organiseren tijdens Sint Joris, gezien het daverende succes van vorig jaar. Hierbij hebben we
alle handjes nodig: blokkeer 21 april dus ook in je agenda!
Als er bijzonderheden zijn, kun je contact opnemen met iemand van de begeleiding.
Begin februari is de globale planning klaar en zullen we deze delen. We gaan dan ook de openstaande activiteiten
verdelen onder verschillende organisatiegroepjes. Heb je vragen over de locatie, de mogelijkheden of de
haalbaarheid van je activiteit, klop dan gerust aan bij de zoka-commissie of de begeleiding.
Wij gaan voor een superleuk zomerkamp en als we ons hier allemaal voor inzetten gaat dit zeker lukken!
Groeten van de begeleiding,
Irene, Marjolein en Paul
ea595@sw3lbp.nl

