Allerliefste jong-gidsen,
De leukste periode van het hele jaar komt er
aan: ONS KAMP!!!! Hieronder vinden jullie
alle informatie die jullie nodig hebben om
alles klaar te stomen voor vertrek.

Belangrijke informatie:
• Datum kamp: 15/07 tot 24/07
• Waar: Chiny
o Adres kampterrein (ophalen): (49.710419
- 5.401210) (Zie bijlage 1)
o Let op!! Het adres voor de brieven
kunnen jullie onderaan vinden (zie
bijlage)
• Kampthema:
• Kampprijs: 160 euro
o Rekeningnummer: BE95 7895 1149 4758
o Te betalen voor 10/07/2022

Een paar praktische puntjes:
• We verwachten jullie om 08:00 aan Berchem
station
• Ophalen mag op 24/07 om 13u (Er zullen
aanduidingen staan naar het kampterrein)
• Er is een BBQ voorzien, dus blijf gezellig
even plakken
Belangrijke documenten voor vertrek:
• Identiteitskaart: afgeven aan de leiding
voor het vertrek!!
• Toelating voor dringende medische ingreep
(zie bijlage)
• Toelating buitenland: per gemeente, er MOET
een stempel op dus doe dit op tijd binnen
(Op de site van de gemeente te vinden)
• Doktersattest medicatie (zie bijlage)
• De medische fiche moet op de
groepsadministratie worden ingevuld (NIET
AFDRUKKEN: wij nemen deze online mee om
papier te besparen)
Bagage:
Deze mag op de scouts worden afgeleverd op
10/07/2022 om 9u
Liefst in stoffen zak of trekkers-rugzak
Wat moet je meenemen:
Sokken
Ondergoed
Broeken/rokken: lang en kort (1 korte
groene rok of broek voor vertrek aan)
Tshirts: Zeker 1 witte t-shirt (voor een
activiteit)
Truien
Scoutshemd en das (aan bij vertrek)

Favoriete knuffel
Toilettas: tandenborstel, tandpasta,
haarborstel, zonnecrème, muggenspray,
maandverband, tampons, …
Shampoo, douchegel en conditioner die
BIOLOGISCH AFBREEKBAAR zijn! (denk aan:
body shop, Ecover, …)
Beschermend hoofddeksel: pet/ zonnehoed/
sjaaltje
Bikini of badpak voor de warme dagen en om
u te wassen in de beek
Sport- en speelkledij
Schoenen:
o slippers en/of waterschoenen
o STAPSCHOENEN (voor 2-daagse: als je ze
nieuw koopt, ga er dan al eens mee
wandelen op voorhand)
o Sneakers
o Regenlaarzen
Regenjas
2 Keukenhanddoeken
Gamel en bestek
Badhanddoek
Een dikke slaapzak en eventueel dekentje en
kussen
Matje (geen elektrisch opblaasbare, want er
zijn geen stopcontacten)
o Neem geen velbed mee
Zaklamp
Postzegels, briefpapier, enveloppen en
een pen)
Verkleedkleren in
thema
Jullie goed humeur

Varia:
•

•
•
•
•

Zorg dat op alles wat je meeneemt je
naam staat!!

Geen GSM’s, Ipods, tablets, laptops,
horloges of dergelijken
Neem geen kleren mee die niet vuil mogen
worden
Neem genoeg warme kleren mee, ’s nachts kan
het serieus afkoelen!
Neem niets kostbaar mee dat je gemakkelijk
kan kwijtgeraken

In geval van nood of als er vragen zijn, kunnen
jullie ons bereiken op de volgende nummers
•
•
•

Marie: 04 712 231 01
Magali: 04 740 366 93
Axel: 04 793 795 49

TOT DAN!!!!

Bijlage 1: Postadres kampterrein

Naam lid ,
jong-gidsen , scouts Schilde
Maurice Goffinet,
Route de Bertrix 1,
6810 Moyen

Bijlage 2: situering kampterrein

Bijlage 3: toelating medische ingreep
Toelating dringende medische ingreep
Hiermee geven wij, …………………………………………………(naam ouders/voogd),
ouders/voogd van ……………………………………………………………..(naam lid) de
toestemming tot dringend heelkundig ingrijpen bij een ongeval wanneer dit medisch
noodzakelijk wordt geacht en wanneer wij onmogelijk te bereiken zijn.
Datum en handtekening ouders/voogd:

Normaal zijn wij te bereiken op volgend adres en telefoonnummer:
………………………………………………………………………
Bij eventuele afwezigheid kan u ook volgende persoon contacteren:
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Eventuele opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Bijlage 4: doktersattest medicatie

doktersattest medicatie
bijlage aan de individuele steekkaart

ondergetekende, dokter in de geneeskunde,
………………………………………………………………………………………..…………
verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere):
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
…………..
geboren op:
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……..

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen :
naam geneesmiddel:
…………………………………………………………………………………………………..…….……………………………….
dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur):
…..……………………………………………………………………………………………
wijze van toediening :
….…………………………………………………………………………………………….………………………………………
O door leiding
O zelfstandig in te nemen
O door verpleegkundige
bewaring: (vb.koelkast)
.…………………………………………………………………………………..….…………………………………
O door leiding
O zelfstandig
eventuele einddatum van de
behandeling:…………………………………………………………………..….………………………………
waarvoor dient deze medicatie:
……………………………………………………………………………………………………………………….
mogelijke bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden:

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………….

schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften)

telefoonnummer van de arts: ……………………………………………………………………………………………………
opgemaakt te (plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..………….
handtekening en stempel van de arts:

naam medicatie dag uur toediening bewaring ter behandeling van bijwerkingen

schema toediening medicatie

