Verkennerkamp 2022
Hallo verkenners en ouders,
Na weeral een fantastisch scoutsjaar gaan we eindelijk terug op groepskamp!
Het thema van dit jaar is ter land, ter zee en ter lucht.
Jullie gaan je dit kamp helemaal mogen ontpoppen als echte stewardessen (zie foto
hieronder :-) (dus niet de piloot, dat zullen wij zijn ;-) ).

Algemene info over de luchtvaartmaatschappij:
●

●
●

●

●

Waar:
o Locatie van het kampterrein: La Haïlleule 1-3, 6810 Chiny
(49°42'35.6"N 5°23'59.4"E)
o
o Postadres: Route de Bertrix 1, 6810 Chiny
Wanneer: 11-24 juli
Gegevens leiding:
o Wout Eeckhout: 04 88 22 17 12
o Dries Bogaerts: 04 71 80 22 23
o Mail: verkenners@scoutsschilde.be
Vertrek:
o 11 juli spreken we af aan de scouts om 5:30u, we vertrekken om 6:00
Afsluit:
○ 24 juli sluiten we af op het kampterrein om 13u, waarna een gezellige
afsluitBBQ volgt.

Inschrijving:
Gelieve dit bedrag: 190€ over te schrijven naar BE95 7895 1149 4758 Met als
mededeling Voornaam + Naam lid en tak. Gelieven dit toe doen voor 5/07/2020.
Wat te doen voor het kamp:
1) Inschrijvingsgeld betalen
2) Individuele steekkaart in orde brengen op de groepsadministratie (persoonlijke
gegevens)
3) Document dringende medische ingreep invullen
4) Bagage op de scouts afzetten op zondag 10/07/2020 om 9u
5) toestemming voor minderjarige om zonder voogt zich in het buitenland te
betreden
6) Toestemming voor medicatie en dringende medische ingreep

We doen de verplaatsing naar het kamp niet met de trein zoals gewoonlijk, maar we gaan
met de fiets! Deze fietstocht duurt 2 dagen, dus heb je tijdens deze toch ook een aantal
dingen nodig:
In je bagage die met de volgwagen meegaat:
● per 2 of 3 een tentje (spreek dit onderling af)
● slaapzak
● matje
● tandenborstel
● eventueel extra kleren voor dag 2
Op de fiets heb je nodig:
Pro tip: fietszakken en fietsbroek zijn lifesavers!
● Scoutshemd en das
● ID! (afgeven aan de leiding)

●
●
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HELM (= verplicht)
fluovestje (kan ook op de scouts verkregen worden)
zonnecrème, zonnebril, …
evt regenjas
warme kleren (trui) voor ‘s avonds
kledij aangepast aan het weer van de fietstocht (aan te doen :-) )
Drinkbus(sen)
lunchpakket voor de eerste honger
een snack voor onderweg (reep, druivensuiker, fruit, …)
extra binnenband voor jouw fiets
fietspomp en plakgerief (als je dat hebt)

Verder is het heel belangrijk dat je fiets in orde is, dus remmen, lichten en versnellingen
werken! Kijk dit zeker goed op voorhand na! Neem best je gewone fiets, een koersfiets of
mountainbike zijn niet erg handig voor de lange tocht die we gaan maken. We passen het
tempo aan aan wat de groep aankan.

In de grote bagage:
●
●
●
●

●
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●
●
●
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Stapschoen
Regenjas en evt. andere regen-beschermde kledij
Hoofddeksel
Kledij
○ Sokken en onderbroeken
○ broeken, t-shirts en truien
○ Sportkledij
○ Zwembroek
○ Waterschoenen
○ Warme kledij voor in de avond
Handdoeken
Toiletzak:
○ Tandenborstel
○ Tandpasta
○ Ecologische shampoo (Ecover,...)
○ Zonnecrème
○ Deodorant
○ Muggenzalf
○ Eventuele medicatie (doktersattest meenemen)
Gamel en bestek
Beker
1 Keukenhanddoek
Enveloppen en postzegels om eens een brief te sturen
Verkleedkledij Stewardess

Wat neem je niet mee:
●
●
●

Elektronische apparaten
Alcohol en drugs
de mama en de papa

Om jullie niet te hard te vervelen hier nog wat nuttige filmpjes ter voorbereiding van het
kamp:
Kruissjorring: https://www.youtube.com/watch?v=nGpdutuAxGI
Steigersjorring: https://www.youtube.com/watch?v=G3RIohMX9IQ
Driepikkel sjorren: https://www.youtube.com/watch?v=UCehmDzOLyA
Polypedestra of meerpootssjorring: https://www.youtube.com/watch?v=tDFOqVh7xdU

