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Bagheera   Goofy   Nala  Winnie   Woody 



Beste Wouters 

Eindelijk is het zover… het langverwachte kamp is in aantocht!!! Dit jaar gaan we 

terug in de tijd naar het mooie tijdperk van de Vikingen. We reizen met onze drakar 

naar Rue du Fays 79 in Sprimont (adres van de boer). Dit is ook het adres waar de 

brieven naar gestuurd mogen worden. Gelieve op de brief de volgende informatie 

te melden: 

Naam kind -Wouters 

Rue du Fays 79  

4140 Sprimont. 

 

Uurregeling camion: 

Op 15/07 om 17u komt de camion toe aan onze lokalen. Jullie mogen jullie valiezen, 

veldbedjes, slaapzakken… tussen 15u30 en 16u komen brengen. Stel dat je de valies 

niet kan brengen op 15 juli, kan je een mailtje sturen  naar 

scoutsborchtlombeek@gmail.com.  

Zorg dat aan alles een ROOD lintje hangt en je naam op staat. Voor het inladen van 

de camion is alle hulp welkom, graag een seintje op onze Facebook of 

scoutsborchtlombeek@gmail.com als je wilt komen helpen. 

 

Vertrek 

Op vrijdag 22/07 worden jullie om 7u45 op het kerkplein in Borchtlombeek verwacht 

in volledig uniform (hemd, das en groene broek/rok). We zullen van hier met de bus 

naar het kampterrein vertrekken. 

 

Terugreis 

Jullie ouders mogen jullie op zaterdag 31/07 om 13u30 op het kampterrein komen 

halen. Jullie mogen dan ook direct de bagage meenemen. Vanaf 13u is ook alle 

hulp welkom om de camion in te laden. 

Om 18u word de camion terug aan onze lokalen verwacht en hier is natuurlijk jullie 

hulp ook welkom. Het exacte uur zal nog gecommuniceerd worden. 

 

Kostprijs 

Het kamp kost 150 euro en vanaf het derde kind is er 20 euro korting. 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 te zijn voor 

9 juni. 
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Medische fiche 

Gelieve er voor te zorgen dat jouw medische fiche in orde is. Indien dit niet is 

ingevuld kan uw kind niet mee op kamp.  

Vikingen hebben om op kamp te gaan verschillende dingen nodig : 

Slaapgerief 

• Veldbed/ matje 

• Slaapzak 

• Kussen 

• Pyjama 

• Extra deken voor als het koud is 

• Knuffel 

Wasgerief 

• Tandenborstel, tandpasta  

• Zonnecrème 

• Handdoeken en washandjes 

• Biologisch afbreekbare zeep (sanex zero is hiervoor geschikt) 

• Kam of borstel 

• Muggenbandje of muggenzalf, geen muggenspray! 

Kledij 

• Uniform 

• Kousen 

• Ondergoed 

• Petje tegen de zon 

• Zonnebril 

• T-shirts 

• Warme kleren  

• Voldoende truien 

• Kledij die vuil mag worden 

• Broeken en shorts 

• Regenjas  

• Zwemgerief 

• Verkleedkledij in thema (vikingen) 

• Schoenen, laarzen en stapschoenen 

• Rok (om te verkleden als een echte schot) 

 

 

 

 

 



 

Overige 

• ISI- kaart af te geven bij vertrek! 

• Zaklamp 

• 3 Keukenhanddoeken 

• Bord en bestek 

• Beker 

• Gerief om brieven te schrijven: envelop, postzegels, papier, pen 

• Eventuele medicatie: ook af te geven bij vertrek + doktersattest 

• Rugzak 

• Enkele strips 

Wat nemen we niet mee 

• Snoep, als we dit vinden zal dat afgenomen worden en verdeeld worden 

over heel de groep 

• Gsm 

• Dure spullen 

• Zakmes 

 

Leiding 

Wouters.scoutsborchtlombeek@gmail.com 

Woody (Neil): 0491325559 

Nala (Amelie): 0493755646 

Bagheera (Oleg): 0495195283 

Goofy (Leonard): 0485297018 

Winnie (Resy): 0489922998 

 

Contact: 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): 0487788648 

Kuzco (Rien): 0495333326 

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.  
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