Kampboekje jong-verkenners
Liefste jong-verkenners, mama’s en papa’s,
Eindelijk is het na lang wachten weer zover… Groepskamp!!! Wij hebben er
alvast heeeeel veel zin in! Hieronder vinden jullie alle praktische informatie,
die je nodig hebt om helemaal voorbereid op kamp te gaan! Dit groepskamp
gaan we te land, ter zee en in de lucht. Onze jong-verkenners komen daarom
verkleed als wielrenners.
In het kort
-

-

Datum: 15 juli – 24 juli
Thema: Wielrenners
Prijs: € 160
-> Gelieve 160 euro te storten op het rekeningnummer van de jong-verkenners:
BE75 7795 9240 0151 (mededeling: voornaam + achternaam jongverkenner)
Jullie mogen jullie zoon/zonen om 13u terug komen halen op 24 juli, dan begint de BBQ.

Bagage:
Alle bagage wordt verzameld 10 juli om 9u op de scouts. Als je niet kan op deze dag, gelieve even
een seintje te geven aan de leiding en wij zorgen voor een oplossing ;).
Vertrek:
We verwachten jullie om 8u In Berchem station op 15 juli 2022. Vergeet geen rugzak met
lunchpakket mee te nemen en kom in perfect uniform. Gelieve bij vertrek identiteitskaart, toelating
voor het buitenland, toelating dringende medische ingreep en medicatie met instructie (enkel
indien van toepassing) mee te geven met de leiding.
Postadres:
Naam lid + jong-verkenners + scouts Schilde
Maurice Goffinet,
route de Bertrix 1,
6810 Moyen
Ophalen:
Jullie mogen jullie monstertjes terug komen halen op 24 juli om 13u. Om het groepskamp met
iedereen leuk af te sluiten organiseren we een grote BBQ, dus blijf zeker nog even plakken om na te
praten. Verder info om in te schrijven voor de barbecue volgt nog via mail.

Praktische puntjes
-

Bagage op 10 juli om 9u op de scouts!!
Het exacte adres van het kampterrein is Route de Bertrix 1 6820 Moyen
Jullie mogen jullie zoon/zonen om 13u terug komen halen op 24 juli
De toelating voor dringende medische ingreep (zie bijlage: toelating medische ingreep).
De medische fiche moet op de groepsadministratie worden ingevuld, dus niet in papieren
versie afgegeven worden.
Voorschrift dokter medicatie (papieren versie afgeven)

-

toelating voor het buitenland moet voor de zekerheid ook ingevuld worden

Bagagelijst
-

Gelieve een handige valies mee te geven (liefst een trekrugzak, zeker geen harde valies)
KIDS ID of identiteitskaart
Slaapzak + matje
Kussen + dekentje (het kan ‘s nachts wel koud zijn)
Regenjas
Zonnecrème en beschermend hoofddeksel
Indien nodig muggenspray
Zaklamp
Postzegels, briefpapier, enveloppen
2 Keukenhanddoeken
Zwemkledij + badhanddoek
Stapschoenen
Slippers of watersandalen
Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, kam, ecologisch afbreekbare zeep, deodorant, …
Blarenpleisters
Gamel + bestek + beker + drinkbus
T-shirts + korte broek + lange broek + truien
Speel –en sportkleren die vuil mogen worden
Onderbroeken en sokken
Verkleedkleren in het thema wielrenners
Wandelschoenen
Trekkersrugzak
Medicatie als je die neemt
Jullie goed humeur

NIET meenemen
-

-

Gsm of IPod (per patrouille zouden we graag een iemand hebben die een gsm meeneemt
zodat we deze kunnen gebruiken op tweedaagse. Deze wordt wel aan het begin van het
kamp afgepakt door de leiding.)
Horloges
Eigen snoep

Extra opmerkingen
-

Zorg dat op alles wat je meeneemt je naam staat!
Neem geen kleren mee die niet vuil mogen worden

In geval van nood of als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons bereiken via mail
(jongverkenners@scoutsschilde.be) of op de volgende nummers:
Denk eraan dat wij op kamp bijna nooit mobiele data gebruiken (dus liefst niet bellen via whatsapp)
en soms geen bereik hebben.
Leiding
-

Marion Verbiest: 0478331650
Lotte Dietvorst: 0496288504
Rafaël Keuppens: 0499323274

Tot op het knotsgekke kamp!

