Ter land, ter zee en in
de lucht!

GROEPSKAMP 2022
Gidsen
11/07/2022-24/07/2022

Beste ouders en lieve gidsen,

De zomer is aangebroken, dit wil zeggen dat het kamp nu écht dichtbij komt!
Dit jaar is het niet zomaar een kamp, want we gaan weer met alle takken op
groepskamp. Traditiegewijs wil dit zeggen dat de gidsen zich met de fiets naar de
kampplaats zullen begeven, maar geen stress, vele generaties zijn jullie voorgegaan
en samen zullen we er zeker geraken!
Het kampthema voor dit jaar is … “Ter land, ter zee en in de lucht”.
Zo zullen er zeemeerminnen, wielrenners, stewardessen, … aanwezig zijn en jullie,
de gidsen, zullen mijnwerkers zijn.
Voor we ons onder de grond begeven, geven we jullie nuttige en belangrijke info
mee:
➢ Kampdata: 11/07/2022 – 24/07/2022
11/07/2022 om 9u zullen we te Leuven vertrekken met de fiets, op Parking Bodart.
24/07/2022 sluiten we het kamp af om 13u met een heerlijke BBQ en kan u uw
gids terug komen ophalen.
➢ Kampadres:
Het terrein zelf bevat niet echt een adres dus kan u best volgende coördinaten
ingeven: 49°42’36.9839”N, 5°24’4.8409”E
Indien u een brief wilt sturen naar uw liefste gids kan u dit posten naar volgend
adres:
Maurice Goffinet,
Route de Bertrix 1,
6810 Moyen
Vergeet hierbij zeker niet de tak + naam van uw gids te vermelden.
Kampterrein: Route de Bertrix volgen tot La Haïlleule en hier naar links gaan tot
het einde van de weg.

➢ Kampprijs: €190
De kampprijs bedraagt €190, gelieve dit bedrag over te schrijven op
rekeningnummer
BE95 7895 1149 4758 voor 4 juli 2022 met in de mededeling de tak + naam van
uw kind.
➢ Bagage
De bagage dient op 10 juli om 9u ’s ochtends, op de scouts afgezet te worden.
Steek hier enkel de bagage in die je niet nodig hebt tijdens de fietstocht, slaapzak
en matje moet bijvoorbeeld niet in de grote bagage.
➢ Belangrijke documenten
-

Identiteitskaart
Ingevuld document “Toelating dringende medische ingreep”
Ingevuld document ‘Doktersattest medicatie”
Ingevuld document “Ouderlijke toestemming voor een verblijf in het buitenland”

Elk document moet ingevuld en ondertekend aan de leiding gegeven worden, bij het
afgeven van de bagage (10/07).
Gelieve ook zeker na te kijken of de individuele steekkaart met medische gegevens
(online) up to date is zodat we zeker op de hoogte zijn van alle allergieën en
dergelijke.
➢ Fietstocht
We vertrekken stipt om 9u, aan Parking Bodart (Veilingweg, 3001 Leuven)
Het is de bedoeling dat iedereen hier zelfstandig geraakt met de auto,
om de fiets te vervoeren.
- Meenemen:
- Grotere bagage: tenten, slaapzak, matje (kan in de volgwagen)
- Klein rugzakje met drinkbus, eventueel een snackje/druivensuiker/…,
identiteitskaart, een fluohesje en helm, scoutshemd en das.
- Kleed je gepast op het weer en schaf eventueel een fietsbroek aan als je dat niet
hebt, want we zullen heel wat kilometers op de fiets vertoeven.
- De fietstocht zal verspreid zijn over twee dagen gezien de afstand, dus zullen we
overnachten in tentjes per drie. De verdeling wordt afgesproken in de
whatsapp groep.
- Een reserve binnenband of plak setje voor een band is optioneel (handig als je
dit hebt liggen, maar is zeker niet verplicht om te kopen)
We raden ook aan om jullie fiets voor de tocht nog eens te laten controleren zodat
alle remmen, lichten, … zeker werken.
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Grote trekkersrugzak/sportzak
Kleine rugzak (voor de fietstocht + driedaagse)
Toilettas: tandenborstel, tandpasta, haarborstel, zonnecrème (!), …
Shampoo en douchegel die biologisch afbreekbaar is! (denk aan: body shop,
Ecover, …)
Grote handdoek + kleine handdoek
Beschermend hoofddeksel + zonnebril
Kleren: broeken, t-shirts, truien, sokken, onderbroeken, … voor overdag en ’s
avonds (het kan ’s nachts erg koud worden!)
Bikini of badpak voor de warme dagen
Badhanddoek
Sport- en speelkledij die vuil mogen worden
Schoenen: slippers, STAPSCHOENEN (voor 3-daagse), sneakers, regenlaarzen
Regenjas
Keukenhanddoeken
Gamel en bestek
Drinkbus
Een dikke slaapzak en eventueel dekentje en kussen
Matje (geen elektrisch opblaasbare, want er zijn geen stopcontacten)
Zaklamp
Postzegels, briefpapier, enveloppen
Verkleedkleren thema mijnwerkers
Jullie goed humeur

Contactgegevens leiding GIDSEN:
Emma: 0476 55 34 85
Ellen: 0492 77 08 69
Contactgegevens groepsleiding:
Wout: 0488 22 17 12
Fien: 04 96 288 607
Marion: +32 4 78 33 16 50
Rafaël: +32 4 99 32 32 74
Dries: 0471 80 22 23
e-mail: gidsen@scoutsschilde.be

