Yooo stoere welpen,
In dit kampboekje zullen jullie alle nodige informatie terugvinden
over ons knotsgekke groepskamp! Het thema van dit groepskamp
issssssss… Ter land, ter zee, en in de lucht! Wij, als welpen, verkleden
ons als echte piraten!
Het belooft een top kamp te worden! Komen jullie mee?



Aankomstdatum: 18 juli om 9u00: jullie worden in perfect
uniform verwacht aan Berchem station.
Vertrekdatum: 24 juli om 13u: jullie mogen terug opgehaald
worden en eventueel aansluiten bij de BBQ georganiseerd door
de mastworp! Over de BBQ krijgen jullie later meer info.




Adres van het kampterrein: 49.709891, 5.399827
Adres voor een brief:



Maurice Goffinet,
route de Bertrix 1,
6810 Moyen
Met vermelding van: naam + Welpen Scouts Schilde


Kampprijs: 115 euro
→ gelieve dit bedrag te storten naar de volgende
rekeningnummer: BE95 7895 1149 4758 – Welpen Scouts Schilde
met de mededeling: Naam (zoon) / 1e/2e/3e jaar.



Noodnummers:
 Takleiding
 Fien: 04 96 288 607
 Pieter: 04 72 485 628
 Benoit: 04 88 723 728
 Michelle: 04 79 392 591
 Groepsleiding
 Wout Eeckhout: 04 88 22 17 12
 Fien Dietvorst: 04 96 28 86 07
 Marion Verbiest: 04 78 33 16 50
 Rafaël Keuppens: 04 99 32 32 74
 Dries Bogaerts: 04 71 08 22 23

Wat heb je bij de hand als je aankomt?



Uniform (groene korte broek, hemd met nodige tekens, das en
welpenpet)
Fluohesje







Rugzak
Drinkbus en lunchpakket
Nodige documenten → in een envelop met naam
 Kids ID of identiteitskaart
 Medische fiche
 Toelating dringende medische ingreep
 Enkel indien nodig: doktersattest voor medicatie
 Toelating buitenland
 Individuele steekkaart invullen in GA
Deze documenten kan u online terugvinden, maar zullen ook via mail
gestuurd worden. Het is verplicht om deze documenten ingevuld mee
te geven op kamp!

Wat moet er in je valies zitten?
Tip: label alles met naam en achternaam.
Voor bagage: valies afzetten op de scouts op 17 juli om 9u00. Als je niet
kan op deze dag, gelieve dan even een seintje te geven aan leiding en dan
proberen we samen een oplossing te vinden.












Rugzak
Kussentje
Slaapzak → let op: het kan ’s nachts koud zijn dus voorzie een warme
slaapzak of eventueel een extra dekentje
Matje of dunne luchtmatras (geen veldbed of hoge luchtmatras)
 PS: er is geen elektriciteit dus voor de luchtmatras kunnen we
enkel een pomp gebruiken!
Gamel + bestek + beker → met naam en achternaam
Leesboek, strip, speelkaarten of spelletjes
2 of 3 Keukenhanddoeken
Postzegels, enveloppen, briefpapier en een pen indien je een kaartje
wil sturen
Zaklamp
Toiletzak
 Biologisch afbreekbare shampoo en douchegel
→ we wassen ons in de rivier dus al onze zeep komt
rechtstreeks in de natuur terecht! Je kan biologisch
afbreekbare shampoo in de Kruidvat (of ergens anders) kopen.
Het hoeven zeker niet deze te zijn (er zijn genoeg
alternatieven), maar hier zijn twee voorbeeldjes:
 Grote en kleine handdoek
 Washandje
 Haarborstel
 Tandenborstel
 Tandpasta

Zonnecrème
Aftersun
Muggenspray en -zalf






Kledij















Wat





Broeken
Ondergoed
T-shirts
Truien
Sokken
Schoenen (stapschoenen + speelschoenen + slippers/ water
schoentjes)
Zwemgerief (+ zwemhanddoek)
Petje of hoedje tegen de zon
Regenkledij: regenjas, regenbroek, laarzen,...
Verkleedkledij in thema piraten
Kleren die écht vuil mogen worden!
Chiquere kleding voor een speciale avond…
neem je zeker niet mee!
GSM
Snoep
Horloge of wekker!
Dure voorwerpen (Nintendo, iPad of tablet, cash geld, juwelen, …)

