KAMPPARETTER GROOT KAMP
La Roche-en-Ardenne 2019

KALENDER
ð Zondag 30 juni: Deadline overschrijving
kampgeld. Het kampgeld bedraagt €140 en dient
overgeschreven te worden op het
rekeningnummer BE90 7341 0507 2732
ð Zondag 16 juli: De leiding vertrekt op voorkamp
en is vanaf nu quasi niet meer bereikbaar.
Indien er toch nog vragen zijn, kunnen jullie
terecht bij de kampverantwoordelijke (de
gegevens van de kampverantwoordelijke
worden later nog doorgegeven).
ð Zondag 21 juli : Afspraak om 7u30 aan het
station van Halle in perfect uniform!
ð Woensdag 31 juli : We vertrekken om 13u in La
Roche-en-Ardenne en zijn tegen 16u45 terug in
Halle!

WOORDJE VAN DE GROL
Dag iedereen !!
In deze kampparetter vinden jullie alvast al de nodige informatie. Indien
jullie toch nog vragen hebben kunnen jullie altijd terecht bij de leiding of
groepsleiding.
Wij hebben er allemaal alvast ontzettend veel zin in !!!!
Tot binnenkort,
De groepsleiding en de leidingsploeg

KAMPVERANTWOORDELIJKE
Lauren Lambrecht: 0478/82.10.73
Zij zal steeds bereikbaar zijn maar gelieve
enkel te bellen bij dringende
omstandigheden!
Indien er iets zou gebeuren op de kampplaats
worden jullie sowieso tijdig verwittigd!

HET PERFECTE SCOUTSUNIFORM
à Scoutsdas van scouts Beersel (te koop voor € 8 bij de leiding)
à Scoutshemd (S&G Vlaanderen)
à Scoutsshort of -rok (S&G Vlaanderen)
Voor meer informatie kunnen jullie altijd terecht op deze
website http://www.hopper.be/winkel

WAT MOET ER IN DE TREKRUGZAK ?
Beste jonggivers en givers, denk eraan dat jullie alles zelf dragen, dus pest jezelf
niet en beperk de inhoud zoveel mogelijk. Een scoutskamp is niet de moment
om héél uw kleerkast te showen want de helft wordt, uit ervaring, toch niet
gedragen! Hang ook best geen plastic zakken aan uw trekrugzak. Dit is
onhandig tijdens het stappen en het zou niet de eerste keer zijn dat de zak
verloren raakt onderweg.
Veel plezier met het maken van uw zak !!
Slaapgerief:

-

Matje (geen luchtkasteel)
Slaapzak
Pyjama

Kleding:

-

PERFECT UNIFORM (aandoen bij vertrek)
Lange broeken
Korte broeken of rokjes
T-shirts + marcellekes
Voldoende kousen ( + dikke kousen voor stapschoenen)
Voldoende ondergoed
Pulls (minstens 1 dikke)
Zwempak + badmuts + handdoek (Jongens: zwemshort én zwembroek)
Regenjas
Zonnepet of hoedje
Degelijke stapschoenen (geen versleten basketsloefkes)
Waterschoenen / sandalen voor in de beek (vb.: Teva’s)
Schoenen voor op het terrein

Toiletzak:

-

Douchegel + shampoo (liefst milieuvriendelijk)
Handdoek (groot en klein)
Kam of borstel
Tandenborstel + tandpasta + beker

-

Maandverband voor de meisjes
Plakkers voor blaren (compeed e.d.)
Zonnecrème + aftersun
Anti-muggenmelk
Papieren zakdoekjes

Andere:

-

Zakmes (niet verplicht !)
ID-kaart
Een paar regenlaarzen is altijd handig
Medicatie indien nodig + wanneer en hoeveel x/dag in te nemen
Gamel + bestek + beker !!
Drinkbus
3 keukenhanddoeken
Aardappelschiller
Zaklamp + reserve batterijen
Fluovest !!
Enveloppen + postzegels, briefpapier, schrijfgerief en adressen
(linnen) zak om vuile kleren in weg te stoppen
2 à 3 plastic zakken (altijd handig)

Wat laten we thuis:

-

Waardevolle spullen zoals GSM, I-pod, I-alles, MP3, fototoestel, ..
Sigaretten en alcohol
Drugs

VOOR DE POSTDUIFJES
Scouts & Gidsen Beersel
t.a.v. (naam van uw kind)
Gillet Guy
Vecmont 9,
6980 La Roche-en-Ardenne

