
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001 nachten Kamp Geel 2020 
 

Dag liefste kapoenen, het is weer zover, het allerleukste moment van het jaar ONS 

SCOUTSKAMP! 

Dit jaar nemen we jullie mee op een magisch avontuur doorheen het rijk van sultan 

Bubbah.  

Het avontuur begint op 25 juli en eindigt een week later op 31 juli Wij verwachten jullie 

25 juli om 11u om onze zoektocht naar de schat te beginnen. Na een week hopen we dat 

jullie als echte rovers terugkeren met een deel van de schat. Van de ouders verwachten wij 

dat ze toekomen met een mondmasker! Jullie ouders mogen op 31 juli op het kamp 

komen halen. Anders dan vorige jaren hebben we dit jaar een uurregeling uitgewerkt om 

de afhalen van de kinderen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Bagage wordt dit 

jaar direct meegenomen en wordt dus niet op de camion geplaatst. 

Uurregeling: 

12:30 – 13:15 

Het inschrijven voor kamp is dit jaar online en kan via deze link: 

https://docs.google.com/forms/d/1yPQGFqMpXcQzSoIqo9e1d542AonaMffm_tx-

R6B_iwM  

Je kan je inschrijven ten laatste tegen 7 juni. De prijs van het kamp is 110 euro en dit mag 
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op het volgend rekeningnummer gestort worden: BE93 0013 9748 5767 

De betaling moet ten laatste gebeuren tegen 30 juni. 

Jullie mogen gebracht worden op het volgende adres: 

Einddekens 8  2440 Geel 

Als u uw kind meestuurt op kamp wordt van u verwacht dat u 24/7 klaarstaat om u kind 

op te halen indien het ziek zou zijn. Is uw kind 5 dagen voor kamp ziek geweest? Dan mag het 

niet mee! 

31 juli is het kamp gedaan en mogen jullie om 15u opgehaald worden. Jullie ouders mogen 

om 13u ook al komen om te helpen met de camion te vullen. Er word een facebook 

bericht geplaatst wanneer de camion aan de scoutslokalen is gearriveerd zodat jullie ouders 

kunnen helpen uitladen en jullie gerief kunnen halen. 

Wat moeten jullie meebrengen? 

Jullie bagage moet een GEEL lintje hebben. 

Slaapgerief 

Veldbed(VERPLICHT) 
Slaapzak 
Kussen 
Pyjama 
 

 Wasgerief 

Handdoeken 
Shampoo en zeep ( biologisch afbreekbaar! Zoals sanex zero ) 
Washandjes 
Tandenborstel en tandpasta 
Zonnecrème en aftersun 
Kam of borstel 
…. 

 

Kledij 

Kledij die vuil mag worden 
Scoutsuniform 
Kousen (zeker bij regenweer genoeg) 
Ondergoed 
Regenjas 
Verkleedgerief in thema 



Zwemgerief 
Genoeg warme kleren want het kan ’s avonds al eens koud zijn… 
Schoenen en regenlaarzen (ook hier best voorzien op regenweer) 
een pet om je te beschermen tegen de zon 

 …. 

 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  
HANDGEL zeker niet vergeten 
Drinkbus 
 …. 

Snoep, chips etc. mag mee als je deelt!Neem zo weinig mogelijk dure spullen mee, als je ze 
verlies is het je eigen fout! 
Geen muggensprays meenemen als dit echt niet nodig is! 

We hopen dat jullie evenveel zin hebben als ons! 

 

Kapoenenleiding 

Je kan ons bereiken via dit e-mail adres: 

Pongo: donan.camerlynck@gmail.com & 0483 40 01 54 

Sid: matteo.delvaux@gmail.com & 0483 65 86 02 

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! 

Abu: 0477 59 41 12 
Kuzco: 0495 33 33 26 
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