Kamp 2019-2020

Jonggivers
SOCIAL MEDIA KAMP

Attention attention jonggivers!
De leukste, beste, langste, spannendste, coolste, actiefste en spectaculairste
vergadering van het jaar staat weer voor de deur, namelijk het KAMP!!!
Na een mindere periode zonder vergaderingen en groepsweekend zijn we blij te
kunnen zeggen dat deze periode voorbij is! Er moet wat worden ingehaald, dus het
wordt een kamp om U tegen te zeggen. Naar goede gewoonte gaan we weer voor
enige tijd een Waals veld bezetten en ons met zijn allen te pletter amuseren.
Hieronder vinden jullie alle informatie voor het kamp zoals waar, wanneer, wat
neem ik mee en wat neem ik niet mee, ….
Mochten er achteraf toch nog zorgen, vragen of andere bekommernissen jullie
slapeloze nachten bezorgen, aarzel niet om ons te contacteren.
Het kampthema is zoals op de voorpagina staat: “Social media”.
Ik hoor jullie al denken van: “Oh cool, dan kunnen we onze gsm gebruiken.”
Dat is dus NIET de bedoeling. We nemen jullie op een coole en leuke trip doorheen
de verschillende kanalen van de social media, zoals instagram, tik tok, …
En als we stil zijn, horen we de vogels in het bos twitteren.
Smeer jullie beentjes maar alvast in, want zoals jullie horen wordt het een topper!
Jullie fantastische leiding staat alvast te popelen om op kamp te gaan!
Een stevige linker,
de leiding

PRAKTISCHE INFORMATIE
Wanneer?
Voor de getotemiseerde:
Vrijdag 3 juli om 10 uur aan het lokaal
Terugkeer op 20 juli met de bus, om 15u aan het lokaal
Voor de andere leden:
zondag 7 juli om 12 uur op het kampterrein
Terugkeer op 20 juli met de bus, om 15u aan het lokaal

Waar?
Libramont
Vieux Chemin
Bras
WLX
6800
Belgique

Kostprijs
Voor de getotemiseerde: 235 euro
Voor de andere leden: 205 euro

Contact: Voor vragen
Eigenzinnige Hermelijn
Takleidster
Aubane De Saegher
Vredestraat 140, Berchem
aubaneds@gmail.com
0492/ 79 49 98

Terughoudende Kraai

Thor Claessens

Ottilie Henkemans
Robert Molsstraat 23,
Antwerpen
ottilie.henkemans@gmail.com
0491/ 07 32 17

Dorpstraat 67a,
Berendrecht
thorclaessens98@gmail.com
0493/ 75 42 48

Post
Willen jullie je lieve schatjes graag op de hoogte houden, dan kan dat met de goede
oude manier, een leuke brief. Dit kan op volgend adres:

Rue de Lhommal 21
6800 Libramont-Chevigny

Benodigdheden
(de onderstaande aantallen zijn slechts richtlijnen, pas deze aan waar nodig)
WAT WE NIET MEENEMEN
❏ Opblaasbare matrassen of veldbedjes
❏ Snoep of andere etenswaren die dieren kunnen aantrekken
❏ GSM > enkel de getotemiseerde (afgeven bij aankomst, +oplader en
powerbank indien mogelijk)
❏ Horloges
❏ Alcohol of drugs
KLEDIJ
❏ Piekfijn scouts uniform* (aan bij vertrek)
❏ Voldoende onderbroeken > Voor elke dag 1 + reserve
❏ Dikke sokken > voor in bottinen
❏ Korte sokken > voor in speelschoenen
❏ Spelgerief voor 10 dagen:
❏ Korte broeken boven de knie
❏ T-shirts
❏ 1 lange broek

❏ Warme truien
❏ 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
❏ Themadag outfit
TOILETGERIEF
❏ Toiletzak
❏ Tandenborstel
❏ Tandpasta
❏ Borstel of kam
❏ Handdoeken > minstens 2
❏ Washandjes > minstens 5
❏ Linnenzak (best een stoffen zodat deze kunnen luchten, plastieken
veroorzaken ongewenste luchtjes)
❏ Eventueel persoonlijke extraatjes (rekkers,...)
❏ Zonnecrème indien je niet de standaard factor 30 nodig hebt die de scouts
voorziet
❏ Biologisch afbreekbare zeep en shampoo wordt voorzien door de leiding
* uniform: scouts broek, rok of kleedje, bottinen, lange (dikke) sokken, hemd,
das,
SLAAPGERIEF
❏ Slaapzak
❏ Slaapmatje (GEEN veldbed of opblaasbare matrassen > we zijn met 30 leden
en de tenten zijn voorzien op MAX. 30. Wees dus solidair en neem een
slaapmatje mee zodat iedereen in de tenten kan.)
❏ Kussen, dekentje,...
❏ Knuffelbeer (Hou er rekening mee dat deze vuil kan worden op een
kampterrein)
❏ Pyjama
EXTRA

❏ Zaklamp (of petzel)
❏ Keukenhanddoeken > iedereen neemt er minstens 3 mee
❏ 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
❏ Leuke decoratie voor in de tent en eet
BELANGRIJK (af te geven aan de takleider)
❏ ID
❏ Eventueel Europese ziekteverzekeringskaart
❏ 2 klevertjes van de mutualiteit
❏ Medicijnen met aanwijzingen EN reden tot gebruik
❏ Medische fiche

OPMERKING:
We zijn op kamp. Neem geen waardevolle of fragile zaken mee. Dingen gaan kapot
of geraken verloren.

Inschrijving
Inschrijven kan via de link:
https://docs.google.com/forms/d/1YMDh7-aFkgQaNCkfUJtjFtWSeuZqLlQH89W8dUBxlo/edit
Als jouw kind later komt of vroeger vertrekt, contacteer de takleidster.

Tot op kamp!!!

