SCOUTSKAMP 2021

JONG VERKENNERS KAMP 2022
SCOUTS EN GIDSEN KEERBERGEN

Jong- Verkenners
Na een jaar leuke vergaderingen, is het eindelijk tijd voor het hoogtepunt van het
jaar, SCOUTSKAMP!!! In de lange geschiedenis waarin mensen al reizen, zijn er
ook genoeg verhalen over mensen die terecht zijn gekomen op onbewoonde
eilanden. Wij vragen ons af hoe jullie het er vanaf zouden brengen als jullie in
deze situatie terecht zouden komen. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, want het
zal ongetwijfeld het kamp van jullie leven worden.
Praktische informatie:
• Vertrek: 20 juli om 10 uur aan de lake
• Terugkomst: Ophalen aan de lake rond 17u (exacte uur wordt
gecommuniceerd via facebook)
• Om brieven te sturen: naam + tak + adres: Kirchenseite 8, 4761 Büllingen
Wat neem je mee?
• 3 keukenhanddoeken
• Handzeep
• Identiteitskaart (best aan de leiding afgeven als je het niet kwijt wilt
raken)
• Matje/ matras
• Slaapzak
• Warme kledij, regen kledij
• Themakleren onbewoond eiland
• Zwemgerief
• Zwemhanddoek
• Washandje(s)
• Zonnecrème
• Perfect uniform (hemd, rok/broek, das)
• Gamel, beker en bestek
• Sjorkoord ( een klein bolletje is voldoende)
• Stapschoenen
• Drinkbus
• Voldoende ondergoed en kousen
• Slippers
• Zaklamp

•
•
•
•

Petje of iets dergelijks voor de zon
Muggenspray
Pot choco, confituur of iets anders dat je lekker vindt.
Zakmes als je dat hebt. Je moet dit niet speciaal gaan kopen

Wat neem je niet mee?
• Electronica (dus GEEEN GSM!!!)
• Horloge
Telefoonnummers:
•
•
•
•

Tom: 0497418566
Estee : 0486 15 11 73
Justine : 0472760387
Sam: 0489 10 99 88

Nog niet betaald? Gelieve zo snel mogelijk 165 euro te betalen op:
BE 60 0682 2648 9670 – Scouts & Gidsen Keerbergen met als
mededeling: ‘kampgeld + tak + naam + voornaam lid’.

GEEN NIEUWS IS GOED NIEUWS:
Tijdens het kamp zullen er geen foto’s geplaats worden. Achteraf
zullen we de foto’s die getrokken zijn op kamp met veel plezier
doorsturen.

