
 

GIDSENKAMP 2022 
Scouts en Gidsen Sint-Michiel Keerbergen 

12-26 JULI 

@Lourdes 

Kamp thema: Vive la France 

 

  



Algemene info 

 

VERTREK:  
 
Jullie worden allemaal 12 juli, gepakt en gezakt, om 20.30 op het 
Gemeenteplein van Keerbergen verwacht. De bus vertrekt stipt om 21 
uur dus wees aub op tijd 😊"#$%. Vergeet jullie identiteitskaart, medische 
fiche & toelating voor het buitenland niet!!! 
 

BAGAGE: 
 
MAXIMAAL 1 Zak!!! Al jullie spullen (inclusief matras/matje en slaapzak) 
moet in 1 grote rugzak zitten. Op 18 juli maken wij de oversteek van 
Lourdes richting ons kampterrein en iedereen zal tijdens deze dagtocht 
zijn eigen bagage moeten dragen. Pak dus niet je dikste slaapzak en 
luchtmatras mee maar kies eerder voor een matje. Denk er dus aan hoe 
meer bagage, hoe meer sleuren 😉'()* 

 

TERUGKOMST: 
  
We komen aan op 26 juli rond 10 uur terug op het Gemeenteplein. Indien 
er vertraging zou zijn laten we dit de dag zelf weten via de 
Whatsappgroep. 
 

WHATSAPPGROEP: 
Omdat we wisselen van locatie gedurende het kamp is het moeilijk om 
brieven te versturen. We begrijpen dat jullie ouders toch graag een 
beetje op de hoogte zijn van onze avonturen en zullen daarom een 
Whatsappgroep aanmaken. Hierin zullen we af en toe wat updates en 
foto’s plaatsen. Vraag jullie ouders een Whatsappje te sturen naar 
0492619829 en dan voegen wij ze toe in de groeps-chat! 

 

 



PRAKTISCHE DATA: 
12 juli: 21uur vertrek vanuit Keerbergen 

13 juli: ’s middags terplaatse in Lourdes 

14-17 juli: vrijwilligerswerk in Lourdes (rolstoelgebruikers begeleiden) 

18 juli: dagtocht Berbérust naar kampterrein 

19-25 juli: gewoon kamp 

25 juli: 17uur vertrek vanuit Lourdes 

26 juli: aankomst ’s ochtends in Keerbergen 

 

NOG VRAGEN? 
Victor Jansen: +32 470 45 28 07 

Laurens Peeters: +32 479 41 17 17 

Thijs Fonteyn: +32 475 63 64 98 

Sibylle Van Oosterwijck: +32 472 82 82 95 

Marie-Line Van Winghe: +32 492 61 98 29 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Wat meenemen in je trekkersrugzak? 
 

• perfect scouts-uniform (aandoen bij vertrek)(vergeet je das niet!!) 
• slaapzak 
• matje/luchtmatras(kussen) (geen veldbed!!!) 
• pot choco/confi/speculoospasta 
• gamel + bestek + beker 
• regenjas 
• goede stapschoenen!!!!!!!!!!!!!!! 
• zonnecrème + aftersun + muggenmelk 
• medicijnen (indien nodig) 
• zaklamp 
• vuile waszak 
• bol sjorkoord 
• keukenhanddoek 
• handdoeken + washandje + bikini/badpak 
• tandenborstel + tandpasta 
• zeep + shampoo 
• voldoende ondergoed en kousen!! 
• pyjama 
• warme kleren voor ‘s avonds 
• zomer kleren 
• slechte kleren voor de doop 
• drinkbus!!!!!!!!! 
• slippers 
• rubber laarzen indien hier nog plaats voor is :)) 
• petje/hoedje tegen de zon 
• beetje cashgeld om eventueel een souveniertje mee te kopen (geen 

bankkaarten!!!!!!!!!!) 
• wegwerpcamera indien gewenst 

 
 

 



Wat niet meenemen? 
 

• overdreven veel snoep 
• GSM, Ipad, andere elektronische toestellen 
• Horloge 
• Kleren die niet vuil mogen worden 
• waardevolle spullen 
• overdreven veel cashgeld  
• bankkaarten 

 
Hopelijk hebben jullie net zoals ons mega veel zin in een 
onvergetelijk kamp!! Moesten er nog vragen zijn mogen jullie 
die zeker nog stellen en anders zien we jullie graag 12 juli op 
het gemeenteplein!!!!! 
 
Tot dan!! 
 
xxxxxxxxxxx 
de gidsenleiding 

 


