Kamp 2022 Sprimont

Vikingen
Rien Matteo Fé

Dag Givers! De mooiste 10 dagen van het jaar aka scoutskamp komen er weer aan. .
Dit jaar staat te kamp in het thema van de vikingen. Whoehooeww

Bij deze lichten we een tipje van de sluier zodat jullie een beetje weten waaraan jullie je
mogen verwachten. Het kamp gaat door in Sprimont (adres: Rue du Fays 79, 4140
Sprimont). Naar dit adres kunnen jullie familie en vrienden ook brieven sturen.

Jullie valiezen etc. zetten jullie donderdag 15 juli tussen 14u30 en 15u af op de scouts.
Onze vikingtocht gaat door van 22 juli tot en met 31 juli 2022. We spreken woensdag
22 juli af op het kerkplein om 7u45, om met de bus vanaf daar te vertrekken naar het
kampterrein. Jullie ouders mogen jullie op 31 juli komen halen op het kampterrein.
Vanaf 13u laden we de camion in en is alle hulp van ouders zeer welkom om dit zo
snel mogelijk te laten verlopen. Om 13u30 is het kamp spijtig genoeg gedaan en
mogen jullie naar huis. De camion met de valiezen komt rond 18u toe aan de
scoutslokalen maar het exacte uur zal op de facebookpagina geplaatst worden.

Inschrijven voor het kamp kunnen jullie via de link die jullie hebben ontvangen in jullie
mailbox. Het kamp kost 150 euro, vanaf het derde kind is er een korting van €20. Dit
bedrag mag worden overgeschreven op het volgende rekeningnummer met vermelding
van de naam en de tak: BE93 0013 9748 5767. Deze betaling dient in orde gebracht te
zijn voor 9 juni.

Als givers weten jullie uiteraard al perfect wat je best wel en niet
meeneemtop kamp ;-) Hieronder vinden jullie toch nog eens de checklist
met wat je zeker niet mag vergeten.
Slaapgerief
•
Veldbed of luchtmatras
•
Slaapzak
•
Kussen, pyjama en knuffel
•
Eventueel een extra deken

Wasgerief
•
Washandje
•
Handdoeken
•
Tandenborstel, tandpasta en beker
•
Zeep en shampoo (aangeraden is Sanex Zero, dit is goedgekeurd
door het Europese Ecolabel. Ook Ecover is geschikt voor de natuur)
•
Zonnecrème en eventueel aftersun
•
Kam of borstel
•
Eventueel een muggenbandje of muggenzalf, muggensprays
worden niet gebruikt om de tent zo leefbaar mogelijk te houden.
•
Douchezak
Kledij
•
Scoutsuniform
•
Kousen
•
Onderbroeken
•
Pet
•
Zonnebril
•
T-shirts
•
Enkele dikke truien voor ’s avonds
•
Kledij die heel vuil mag worden
•
Broeken en shorts
•
Regenjas en/of K-way
•
Verkleedgerief in thema
•
Zwemgerief: bikini/ badpak/ zwembroek en handdoeken
•
Schoenen en reserveschoenen (voorzien op
verschillende weersomstandigheden)
•
Wandelschoenen voor op tweedaagse
•
Tweedaagserugzak
•
Regenlaarzen
•
Drinkbus

Overige
•
Identiteitskaart, af te geven bij vertrek
•
Eventuele medicatie: als je medicatie nodig hebt op kamp,
hebben we een doktersattest nodig met goedkeuring i.v.m. de
toediening van medicatie
•
mondmaskers voor als we van het terrein gaan
•
Zaklamp en eventueel reserverbatterijen
•
Linnenzak voor vuile kledij
•
3 keukenhanddoeken om af te wassen
•
Bord, bestek en beker
•
Gerief om brieven te schrijven: schrijfgerief, enveloppen,
adressen en postzegels
Vergeet niet om overal jullie naam op te schrijven, zodat
iedereen alles gemakkelijk terugvindt! We vragen ook om aan
elke valies een blauw lintje te hangen zodat ze makkelijker
terug te vinden zijn.

Wat hebben we niet nodig:
•
Snoep en koekjes
•
MP3, PSP, Nintendo, tablet… (een GSM kan wel handig
zijn tijdens activiteiten waarbij we het kampterrein verlaten)
•
Dure spullen
Jullie kunnen ons altijd bereiken op
givers.scoutsborchtlombeek@gmail.com
Rien: 0495 33 33 26
Matteo: 0483 65 86 02
Fé: 0476 62 66 79
Groepsleiding:
Voor vragen over de praktische kant van
het kamp zoals vervoer, sponsoring, betalingen et cetera kunnen
jullie altijd een mail sturen naar scoutsborchtlombeek@gmail.com of
ons bellen op volgende nummers:
Moana (Louise): 0487 78 86 48
Kuzco (Rien): 0495 33 33 26
Dit zijn ook de nummers waarop wij tijdens het kamp zoveel
mogelijk bereikbaar zullen zijn. We vragen uiteraard om deze
nummers enkel te gebruiken in geval van nood.

