
 

 

 

 

 Vikingkamp Jonggivers 2022 Sprimont  
 

Dag Jonggivers! 

Het is eindelijk zover, de tofste dagen van het jaar komen er weer aan want we gaan op 

scoutskamp! 

Dit jaar gaan we samen op avontuur in de wereld van de Vikingen. Dit avontuur zal doorgaan 

van 22 juli tot 31 juli. We vertrekken 22 juli allemaal samen met de bus naar het 

kampterrein. Jullie worden op 22 juli om 7u45 verwacht aan het kerkplein van 

Borchtlombeek. Hier nemen we samen de bus naar het kampterrein.  

Inschrijven voor ons kamp kan vanaf 2 mei tot ten laatste 31 mei. Info over hoe jullie 

moeten inschrijven vinden jullie in de mail. De prijs van het kamp is 150 euro en dit mag op 

het volgend rekeningnummer gestort worden:  

BE93 0013 9748 5767 

Het kamp betalen gebeurt voor 9 juni. 

31 juli is het kamp gedaan en mogen jullie om 13u30 opgehaald worden op het kampterrein. 

Jullie ouders mogen om 13u ook al komen om te helpen met de camion te vullen. Er wordt 

een facebook bericht geplaatst wanneer de camion aan de scoutslokalen is aangekomen 

zodat jullie en jullie ouders kunnen helpen uitladen en jullie bagage kunnen ophalen. 

Adres: Rue du fays 79, 4140 Sprimont 

Jullie bagage gaat op 15 juli al mee met de camion. Jullie mogen je valiezen brengen tussen 

15u en 15u30. Deze zal ingeladen worden vanaf 17u. Helpende handen zijn steeds welkom! 



Wat moeten jullie meebrengen? 

Jullie bagage moet een ORANJE lintje hebben. 

Slaapgerief 

Veldbed of luchtmatras 
Slaapzak 
Kussen, pyjama (knuffel) 
een extra dekentje voor koude nachten 

 Wasgerief 

Handdoeken 
Shampoo en zeep ( biologisch afbreekbaar! Zoals Sanex zero ) 
Washandjes 
Tandenborstel, tandpasta en beker 
Zonnecrème en aftersun 
Kam of borstel 
muggenbandje of muggenzalf ( muggensprays worden niet gebruikt om de tent zo 
leefbaar mogelijk te maken) 

Kledij 

Kledij die vuil mag worden 
Scoutsuniform 
Kousen (zeker bij regenweer genoeg) 
Ondergoed 

Regenjas 
Verkleedgerief in thema 
Zwemgerief 
Genoeg warme kleren  
Schoenen en regenlaarzen (ook hier best voorzien op regenweer) 
Een pet  

 …. 

 Overige: 

Identiteitskaart 
Eventuele medicatie (enkel met voorschrift! (laat ook aan de leiding weten wat en 
wanneer ze deze moeten nemen)  
Zaklamp en eventueel reservebatterijen  
Linnenzak voor vuile kledij  
Keukenhanddoeken  
Bord, bestek en beker 
Brieven + balpen om naar familie te sturen  
Drinkbus (eventueel) 

…. 



Laat dure spullen die je niet wil verliezen thuis, snoep mag mee op kamp als er wordt 
gedeeld met iedereen, als dit niet het geval is neemt de leiding het af. 
 

We hopen dat jullie evenveel zin hebben als ons! 

Jonggiverleiding: 

Je kan ons bereiken via onderstaand emailadres of telefoonnummers: 

Jonggivers.scoutsborchtlombeek@gmail.com 

Neil (Abu): +32 477 59 41 12 

Mathijs (Sully): +32 479 28 33 90 

Emile (Ringo): +32 468 18 07 05 

Groepsleiding 

Voor vragen over de praktische kant van het kamp zoals vervoer, sponsoring, betalingen etc. 
kunnen jullie altijd een mail sturen naar scoutsborchtlombeek@gmail.com of ons bellen! 

Louise (Moana): +32 487 78 86 48 

Rien (Kuzco): +32 495 33 33 26 
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