Kamp

Glitz and glamour
Welpen

Allerliefste welpen,
Gelukkig hebben we corona (ongeveer) verslagen, we vertrekken op kamp!!
Na een paar maanden in joggingbroek te hebben doorgebracht, wordt het tijd dat
we ons uniformpje terug aantrekken. Laten we ons ineens helemaal opmaken, we
gaan op GALA KAMP!!
Dat wil zeggen dat we elkaar in ons mooiste pak en chicste kleedje eindelijk
terugzien en we gaan genieten van elkaar voor de volle 10 dagen! In die 10 dagen
hebben wij verschillende leuke activiteiten gepland, een paar oude klassiekers en
een paar gloednieuwe verrassingen speciaal voor jullie!
Je vinden hieronder alle nodige informatie. Als jullie eender welke vragen hebben,
aarzel niet om ons is een berichtje te sturen of te bellen! Nummers staan hieronder,
moesten jullie ze niet meer vinden.
Dit kamp gaan we tegemoet als award winners, als prinsessen op het bal, als echt
gentlemen, als nette maar toch ondeugende scouts gangers…
Als GLITZ AND GLAMOUR WELPEN!!!!!
Een stevig linker,
De Leiding

PRAKTISCHE INFORMATIE
Wanneer?: De nominaties vinden plaats van 7 tot 16 juli, wow dat is toevallig
wanneer jullie aankomen! Alle supersterren worden verwacht om 12 uur met hun
bagage op het nieuwe kampterrein. Vergeet zeker jullie boterhammetjes niet mee
te nemen!

Waar?: Het galabal zal doorgaan op:
Libramont Vieux Chemin
Bras WLX
6800 Belgique

Kostprijs: De inkomprijs voor dit 10-dagen festijn bedraagt

150 euro. Dit

omvat alle kosten, zowel kampterrein, heerlijke maaltijden en fancy activiteiten,
een zakcentje is dus overbodig. Gelieve dit bedrag (liefst cash) bij aankomst te
overhandigen.

Contact: Voor prangende vragen, bedenkingen en andere dringende zaken kan
je ons steeds op een van onderstaande nummers bereiken:
Akela: Zarah De Kezel

Raksha: Remy Ragheno

0468/181500
Zarah.dekezel@leerling.piustien.net

0468/210214
remy.ragheno@outlook.com

Post: Mochten jullie jullie lieve fancy schatten op de hoogte willen houden over
het reilen en zeilen van het thuisfront, is dit zeker mogelijk. Dit kan per brief met
een chique stempel erop.. Dit kan op volgend adres:

(naam welpje)
Scouts Den 22 Sint Albertus
Rue de Lhommal 21
6800 Libramont-Chevigny

Benodigdheden
(de onderstaande aantallen zijn slechts richtlijnen, pas deze aan waar nodig)
KLEDIJ
❏ Piekfijn scouts uniform* (aan bij vertrek)
❏ voldoende onderbroeken → 10 + reserve
❏ dikke sokken (voor in bottinen) → 5
❏ korte sokken (voor in spel schoenen) → 12
❏ spelgerief voor 10 dagen:
❏ korte broeken (boven de knie) → 5
❏ t-shirts → 6
❏ 1 lange broek
❏ warme truien → 4
❏ regenjas
❏ schoeisel
❏ spel schoenen → liefst 2 paar
❏ bottinen (aan bij vertrek)
❏ gemakkelijk schoeisel zoals Crocs®, slippers, of iets dergelijks waar je
makkelijk in en uit geraakt.
❏ zwemgerief (zwembandjes voor de allerkleinsten)
❏ themadag outfit (glitter en glamour kleren naar keuze)
TOILETGERIEF
❏ toiletzak
❏ tandenborstel

tandpasta
borstel of kam
handdoeken → minstens 2
badhanddoek
washandjes → 3
linnenzak (best een stoffen zodat deze kunnen luchten, plastieken
veroorzaken ongewenste luchtjes)
❏ eventueel persoonlijke extraatjes (rekkers,...)
❏ zonnecrème
❏ shampoo en zeep niet ( biologisch afbreekbare zeep wordt voorzien door de
leiding)
❏
❏
❏
❏
❏
❏

* uniform: scouts broek, rok of kleedje, bottinen, lange (dikke) sokken, scoutstrui,
pet en eventueel das
SLAAPGERIEF
❏
❏
❏
❏
❏

slaapzak
slaapmatje (GEEN veldbed, om ruimte te besparen)
eventueel kussen, dekentje,...
knuffelbeer (of grammy award)
pyjama

EXTRA
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

zaklamp (of petzel)
keukenhanddoeken → minstens 3
beker (plastic)
drinkbus
zakdoeken
strips, boeken,...
proevenboekje (zelf af te printen van de site)
enveloppen (met de adressen reeds op geschreven)
postzegels
kleine rugzak voor op tocht
hoofddeksel tegen de zon

BELANGRIJK (af te geven bij vertrek)

❏
❏
❏
❏
❏

kids ID
eventueel Europese ziekteverzekeringskaart
2 klevertjes van de mutualiteit
medicijnen met aanwijzingen EN reden tot gebruik
medische fiche

WAT NEMEN WE NIET MEE?
❏ snoep (eih, bah, mieren)
❏ chocolade (zie snoep)
❏ lolly’s (zie chocolade)
❏ gsm’s en andere tijdsaanduidende toestellen
❏ geld
❏ waardevolle spullen die niet kapot mogen gaan
❏ zakmessen of andere scherpe objecten
❏ Sieraden
❏ Computers
❏ Tafels van hout
❏ Alle andere soorten tafels
❏ Helicopters
❏ Alle andere soorten vliegmachines
OPMERKING!
Gelieve alle kledij en voorwerpen te voorzien van een naamlabel. Op een kamp
dreigt er al snel iets verloren te gaan en dit proberen we zoveel mogelijk te
voorkomen.
Zorg er steeds voor dat alles binnen handbereik is en snel terug te vinden door de
welp zelf. Een tip hierbij: voorzie een pakketje kleren per dag of voorzie per type
kledingstuk een zakje (bijvoorbeeld een zak onderbroeken, een zak ..., etc.)

Inschrijving
Je kan je kleine deugniet inschrijven voor dit ongelofelijk tof kamp door op
volgende link te klikken:
https://forms.gle/fXDQLHpRg71pk38b8

Vul het formulier 1x in per welpje. Het is enkel mogelijk om in te schrijven via deze
link aangezien de verzekeringen hieraan gekoppeld worden.
De medische fiche vindt u hieronder.

TOT OP KAMP!

