DE JOEPIE
HET MAANDBLAD VAN SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM

Kamp
2022
Volg onze avonturen op Facebook, Instagram of scoutsoelegem.be!

Beste leden en ouders,
Na een spetterend scoutsjaar staat traditioneel ons kamp voor de deur! Alle leden
zullen zich dit jaar kunnen amuseren in het verre Aarlen! De leiding is nog druk in
de weer met de laatste hand aan de spelletjes te leggen, maar we willen jullie
toch al laten weten wat jullie kampthema wordt!
Bekijk niet alleen de tak-kampjoepies, maar zeker ook de groepsinfo. Hierin
staat wanneer de bagage moet ingeleverd worden, waar je post naartoe kan
sturen, wanneer de givers hun fietsencontrole hebben en nog zo veel meer. Check
zeker ook onze site www.scoutsoelegem.be voor alle info online te lezen.

Met vragen over het kamp kan je in eerste instantie terecht bij de takleiding. Zij
zullen jullie via mail of telefoon de nodige antwoorden bezorgen. Voor algemene
vragen (bagage, vervoer, bezoekdag, …) kan je natuurlijk contact opnemen met
de groepsleiding.

Wij wensen elk lid een spetterend kamp en elke ouder een periode van
welverdiende rust. En bij deze ook alvast ‘nen dikke merci’ aan al onze leiding en
fourage voor de inzet, weken- en maandenlang!

Een stevige linker van jullie groepsleiding,

Jens Jochems

Wouter Jochems

Pieterjan De Wachter

0479/07.28.63

0497/69.07.29

0489/43.47.48

groepsleiding@scoutsoelegem.be

Bagage inleveren
Het inleveren van de bagage gebeurt op donderdag 28 juli tussen
19.00 en 20.30u aan de meisjeslokalen. Deze zijn gelegen in de
Oudstrijdersstraat 48B, tegenover het vroegere reisbureau Molengalm.
Als je wegens uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld op reis) je bagage
niet kan komen inleveren, moet je je bagage registreren voor de busreis! Je doet
dit via onze website, www.scoutsoelegem.be/bagage.

Vertrek
Het vertrek is voorzien op maandag 1 augustus aan de
Parochiezaal voor de kapoenen, kabouters, welpen, jonggidsen
en jongverkenners. We vertrekken om 8u en dit in piekfijn
uniform!
Gidsen en verkenners gaan met de fiets op zondag 31 juli ook om 8u,
kijk hiervoor bij de fietsinfo! Iedereen neemt voor de eerste dag ook een
lunchpakket (eten en drinken) mee.
Je geeft bij het vertrek je identiteitskaart (of ISI+ voor de jongere
leden) af en eventueel persoonlijke medicatie (voorzie een
duidelijke uitleg!)

Bezoekdag
We zijn heel blij om dit te mogen zeggen: ONZE BEZOEKDAG GAAT DOOR! Op
zondag 7 augustus verwelkomen we graag de familie en vrienden van alle leden en
leiding om in de middag mee te komen bbq’en en eens een kijkje te komen nemen
op het kampterrein!
We beginnen om 12u30 met de barbecue en nadien kan iedereen de kampplaats
gaan ontdekken. Met de wegbeschrijving die jullie verderop vinden, geraak je tot
vlakbij ons kampterrein. Gelieve ter plaatse de instructies van de leiding op te
volgen om je wagen te parkeren!
Om 17.30u (16.30u kamptijd) is voor alle bezoekers het moment gekomen om het
terrein te verlaten en huiswaarts te keren. Ook voor onze kapoenen zit dan het
kamp er spijtig genoeg op. Zij kunnen met hun ouders mee terug naar huis. Alle
andere leden kunnen nog een aantal dagen langer genieten van hun kamp!
Nog niet ingeschreven voor de BBQ? Dat kan uitzonderlijk nog tot 17 juli. Meer info
in de brief die je kreeg bij de kampinschrijving of op onze website. Vergeet ook je
bord en bestek niet mee te nemen!

Naar huis …
Op donderdag 11 augustus zit het avontuur er jammer genoeg weer op.
We verwachten om rond 16u terug aan de Parochiezaal aan te komen. We
houden je via onze website en Facebook op de hoogte.

Bagage ophalen
Wanneer iedereen thuis is, begint de leiding met het opbreken van het hele
kamp. Maandag zullen ook zij terugkeren naar Oelegem om daar de containers
uit te laden. Het afhalen van de bagage kan daarom gebeuren op dinsdag 16
augustus tussen 19u en 20.30u opnieuw aan de meisjeslokalen.
Als je wegens uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld op reis) je bagage
vroeger nodig hebt, moet je je bagage registreren voor de busreis. Je doet dit via
het formulier op onze website, www.scoutsoelegem.be/bagage .

Post
Post krijgen is altijd leuk! Via onderstaand adres komen al jullie brieven en
kaartjes op de juiste plaats:
<Voornaam + Naam kind>
Scouts en Gidsen Oelegem - <Tak kind>
Rue de la Poste 3
6700 Arlon

In geval van nood
In geval van nood of voor zeer dringende gevallen kan je contact opnemen
met de KAMPGSM. Probeer niet om rechtstreeks de takleiding te bellen.

 0470/33.64.28

Thuisblijver? Geniet van je rust!
Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Aarlen? Surf dan
dagelijks naar www.scoutsoelegem.be of onze pagina op Facebook!

Fietsinfo
➢ Fietsencontrole
Om veilig van en naar Aarlen te geraken, is een goede fiets natuurlijk
belangrijk. Zonder een bel, goede remmen en andere wordt het immers
een gevaarlijke onderneming.
De fietsencontrole wordt uitgevoerd door de takleiding. Verwittig als je niet
aanwezig kan zijn!
Gidsen & verkenners: 27/07/2022 van 20u tot 22u
We wijzen er ook op dat een goede fiets belangrijk is voor de
verzekering!
➢ Extra fietsverzekering
Met je fiets op kamp, dan kan er altijd wel iets misgaan. Een valpartij onderweg,
iemand anders die je fiets even leent om naar de fourage te rijden en daarbij iets
stuk maakt of –in het ergste geval- je fiets wordt ergens gestolen.
Om dit alles te voorkomen bieden we je de mogelijkheid om een extra
fietsverzekering af te sluiten. Voor een klein bedrag ben je dan verzekerd
tegen accidentele schade, diefstal, vandalisme, …
Deze verzekering is geen verplichting, maar kan zeer handig zijn.
Kostprijs: maximum 1% van het aankoopbedrag van de fiets.
Hoe deze verzekering aanvragen?
Via het formulier verderop in de joepie of veel gemakkelijker via onze website:
http://www.scoutsoelegem.be/fiets. Onze online formulieren zijn
beschikbaar van 26 juni t.e.m. 24 juli.
Je hebt hiervoor het merk van je fiets, de kleur en de aankoopprijs nodig.
Je krijgt na de aanvraag een bevestiging en daarin kan je de betalingsgegevens
terugvinden.
Vragen? groepsleiding@scoutsoelegem.be of mail de takleiding.
Opmerking: lichamelijke schade door een ongeval/valpartij is standaard
verzekerd door onze verzekeringspolis. Deze extra verzekering dekt alle
materiële schadegevallen.

Wegbeschrijving
Deze wegbeschrijving kan u gebruiken om bij de bezoekdag naar ons kampterrein
te komen. Deze route begint in Oelegem en is geschikt om met de auto te rijden.
Indien u een ander vervoersmiddel gebruikt of via een ander startpunt begint,
raden we u aan om of in Oelegem te beginnen of TomTom-gewijs te rijden (zie
beneden).
Vertrek op de E34 in Oelegem richting Antwerpen.
Rijd voor 12 km op de E34 en houd vervolgens links aan bij het knooppunt
Antwerpen en volg de borden Ring Antwerpen/Brugge/Gent/Brussel.
Voeg na 1,5 km in op de E19/de E34 en houd rechts aan bij de splitsing, rij door
op de A12/de E19 en volg de borden Brussel/Mechelen/Boom/Wilrijk.
Volg de 2 linkerrijstroken om de afrit E19 te nemen richting Brussel/Mechelen en
vervolg de weg naar de E19 voor 33,9 km.
Houd links aan bij de splitsing en rij door op de R0.
Houd na 7,9 km rechts aan bij het knooppunt Leonard en volg de borden E411
richting Namen/Luxemburg. Vervolg deze weg voor 160 km.
Neem afslag 29 en voeg in op Rue Belle-Vue/de N87 richting Virton/Etalle.
Voeg na 700 m in op de Rue Belle-Vue/de N87.
Neem op de rotonde de 3e afslag naar Rue Belle-Vue.
Neem op de volgende rotonde (700 m verder) de rotonde de 4e afslag naar Route
d’Arlon/ de N83. Na 9,3 km vind je de bestemming op de linkerkant.
Wie zich Tomtom-gewijs naar het kampterrein wil begeven, gebruikt de volgende
bestemming: Route d'Etalle 35, 6700 Arlon (OPGELET: deze locatie is niet gelijk
aan de locatie voor de post!!!)

De totale afstand is ongeveer 240 km.

Bagageformulier
Mijn kind(eren) kunnen hun bagage niet inleveren/ ophalen [schrappen wat niet
past] op het/de voorziene tijdstip(pen).
Naam: …………………………………………………
Tak: ………………………………………………
Naam: …………………………………………………
Tak: ………………………………………………
Naam: …………………………………………………
Tak: ………………………………………………
Naam: …………………………………………………
Tak: ………………………………………………
Vul in wat van toepassing is:
Wij kunnen de bagage niet inleveren om volgende reden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Wij kunnen de bagage niet ophalen om volgende reden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Wij zouden graag hebben dat de bagage daarom aan het begin/einde van het
kamp met de bus mee kan.
Bezorg dit formuliertje vóór 23 juli bij Pieterjan De Wachter
(Venusstraat 21, Oelegem) of vul het digitaal in via
http://www.scoutsoelegem.be/bagage ! Onze online webformulieren zijn
beschikbaar van 21 juni t.e.m. 24 juli.


Wij willen graag een fietsverzekering afsluiten voor volgende fiets(en):
Enkel voor gidsen, verkenners en hun leiding
Naam
Voornaam
Tak
Merk fiets
Kleur fiets
Aankoopprijs
Bezorg dit formuliertje vóór 23 juli bij Pieterjan De Wachter
(Venusstraat 21, Oelegem) of vul het digitaal in via
http://www.scoutsoelegem.be/fiets ! Onze online webformulieren zijn
beschikbaar van 21 juni t.e.m. 24 juli.
Je krijgt hierna een bericht voor de betaling. Doe dit zo snel mogelijk!
Naam en handtekening ouder:

Den Trooster

Flora Laura

0477/30.49.34

Akkermans

Lisa

Du Bosch

Cé Julien

0472/56.03.11

Cappellen

Evelien

0471/29.50.36

Gilon

Otto Mats

0468/15.86.25

Cavens

Mads

0497/41.83.21

Heremans

Nouka Emma

0468/35.00.67

Jochems

Sona Jens

0479/07.28.63

Konings

Karait Jitse

Mariën

Chill Lotte

Sels
Teugels

JVK'S

Kapoenen

Leidingsverdeling 2021-2021 - "Dromenland in zicht"

Dierckx

Eline

0471/68.70.79

Jacobs

Kaat

0471/61.19.65

0470/62.86.08

Jochems

Wouter

0497/69.07.29

0468/10.93.73

Verhaegen

Axel

0471/40.20.98

Mika Lize

0478/17.84.70

jongverkenners@scoutsoelegem.be

Mungo Kevin

0491/11.37.89

Gidsen

kapoenen@scoutsoelegem.be

Geerts

Sam

0479/64.56.80

Reusen

Charlotte

0477/48.02.66

Briels

Ioko Margo

0473/22.69.91

Ceulemans

Rikkie Femke

0468/27.25.09

De Wachter

Chikai Marjolein 0468/22.96.89

De Wreede

Bagheera Dries 0491/59.90.05

Van der Kerken

Jules

0479/59.44.03

Verhoeven

Tani

0493/56.33.49

Van Peer

Thabo Oliver

0468/56.66.40

Berghmans

Yente

Verdonck

Mani Nele

0496/32.35.16

De Wachter

Pieterjan

0489/43.47.48

Verhaegen

Ferao Marie

0485/87.51.42

Druyts

Tuur

0472/79.96.62

Waterlot

Nilghai Lars

0475/59.50.42

Elsas

Yente

0471/56.71.32

Guldentops

Warre

0477/64.11.42

gidsen@scoutsoelegem.be

VK'S

Kabouters
abouters

0472/65.07.90

kabouters@scoutsoelegem.be

0468/23.08.01

Boets

Tigos Nick

0497/42.65.54

Bogaerts

Kigo Jonas

0471/29.38.20

De Wreede

Lotte

0494/05.08.81

Guldentops

Dhole Hannes

0478/11.34.43

Hofmans

Emile

0471/80.45.25

Jacobs

Lila Lien

0479/59.55.50

Michiels

Rob

0491/07.24.54

Michiels

Chua Lena

0492/78.18.89

Van heusden

Buzzie Laure

0489/08.62.04

Van Peer

Tsjippo William 0468/56.66.06

Jogi's

Lemmens

Narin

Van der Kerken

Marie

0489/08.02.96
0471/41.92.62

Van den Kinschot Bo

0490/64.82.30

Verhoeven

0471/60.81.48

Natan

jonggidsen@scoutsoelegem.be

jin@scoutsoelegem.be

GRL

welpen@scoutsoelegem.be

JIN

Welpen

verkenners@scoutsoelegem.be

De Wachter

Pieterjan

0489/43.47.48

Jochems

Wouter

0497/69.07.29

Konings

Jitse

0470/62.86.08

groepsleiding@scoutsoelegem.be

Indeling takken werkjaar 2021-2022
Onze takken zijn ingedeeld op basis van leeftijd. Aan de
hand van volgende tabel kan je bepalen in welke tak je
kind ingeschreven moet worden…

Tak
Kapoenen
(meisjes en jongens)
Kabouters
(meisjes)
Welpen
(jongens)
Jonggidsen
(meisjes)
Jongverkenners
(jongens)
Gidsen
(meisjes)
Verkenners
(jongens)
Jins
(meisjes en jongens)

Geboortejaren
2014, 2015
2011, 2012, 2013
2011, 2012, 2013
2008, 2009, 2010
2008, 2009, 2010
2005, 2006, 2007
2005, 2006, 2007
2004

De maandprogramma’s
staan in deze volgorde op
de volgende pagina’s…

-douchegel en schampoo ( liefst biologisch)
-kam of borstel
-wasknijpers

Met vriendelijke groeten grote smurf.

Hallo lieve smurfjes van me! Ik ben smurfig blij dat jullie mijn
uitnodiging gesmurft hebben. We smurfen er enorm naar uit om jullie
te ontvangen op 1 augustus in ons smurfendorp! Gargamel is weeral
vanalles van plan en we hebben jullie nodig om hem uit te smurfen!
Dus, waar smurfen jullie nog op? Begin meteen met een smurfige
smurfoutfit te maken! Het maakt niet uit als welke smurf je versmurft
komt, kies jouw favoriet (smulfsmurf, brilsmurf, smurfin,…).
Hieronder smurfen jullie alle smurf-dingen die je nodig hebt om mee
de meest smurf-tastische dingen te smurfen!
Hopelijk tot binnensmurf,
Smurfige smurfjes, Grote smurf

Wat laten we thuis:
- GSM
- Tablet
- Computerspelletjes en alle andere zaken van multimedia
- Snoep (als je snoep wilt meenemen wordt dit verzameld en later verdeeld onder alle smurfjes!)
- Een moppersmurf humeur

INFO VERTREK:
Maandag 1 augustus, 8u00
Parochiezaal Oelegem

Piekfijn uniform
o
o
o
o

Rugzakje met volgende inhoud:
Lunchpakket + koekje
Drankje (liefst drinkenbus)
Kids-ID, ISI+ kaart
Medicatie (af te geven aan de leiding)

INPAKLIJST VOOR HET LEVEN IN HET SMURFENDORP:
Kledij voor het hele kamp:
- Uniform (dragen bij vertrek)
- Onderbroeken
- Kousen
- T-shirts
- Broeken (korte en lange)
- Dikke truien
- Schoenen
- Stevige schoenen (stapschoenen)
- Laarzen (eventueel)
- Slechte kleren/schoenen die heel vuil
mogen worden
- Pyjama
- Regenkledij
- Zwemkledij
- SMURFENOUTFIT
➔ BELANGRIJK: zet overal je naam in!!
Slaapgerief:
- Luchtmatras / veldbed
- Slaapzak
- Kussen
- Extra dekentje
- Je favoriete knuffel(s)

Varia:
- Zaklamp
- Strips of andere boekjes
- Muggenmelk (eventueel ook
voor teken)
- Zonnecrème
- Drinkenbus
- Schrijfgerief om briefjes /
kaartjes te schrijven
(suggestie: geef reeds
gadresseerde enveloppen mee
met je smurf, zodat enkel het
briefje er nog in moet!
- Zakgeld (voor kaartjes en
postzegels te kopen)
- Vuilewaszak
Toiletgerief:
- Tandenborstel
- Tandpasta
- Washandje
- Handdoek(en) (Douchen,
Zwemmen, mond afdrogen na
het tandenpoetsen)

Wat laten we zeker thuis?
- -

GSM, tablet, computerspelletjes en alle andere electronica
Mama en papa
Een moppersmurf humeur
Snoep (al het snoep dat meegesmurft wordt, zal worden verzameld en uitgesmurfd worden onder alle
smurfjes!

Ahoi kabouters van Scouts Oelegem
Wij, de meest gevreesde
piratenbende van alle oceanen,
hebben gehoord dat jullie extreem
ruige meiden zijn en dat is exact waar
we naar op zoek zijn. We willen onze
bende uitbreiden met een nieuwe
generatie zeerovers. Ben jij klaar
voor hét avontuur van je leven?

Vervolledig jij ons piratenteam?
We vertrekken 1 augustus richting
het zuiden; zie dat je ons schip haalt.
Onder begeleiding van de
hoofdpiraten:
Nilghai – Mani – Chikai – Rikkie Ioko – Fratz – Thabo – Bagheera -

Je zal moeten overleven op een
onbewoond eiland, schatkaarten
lezen en je wagen aan ware piraterij,
want ons doel is uiteraard om zoveel
mogelijk goudstukken, juwelen en
andere waardevolle zaken te
bemachtigen.

Extra Piraat 1 & extra piraat 2

Paklijst
Bij vertrek:
- Kleine rugzak met:
- lunchpakket
- drankje en koek
- piekfijn uniform
- ISI+-kaart of geldige SIS-kaart
- medicatie indien nodig (afgeven aan
leiding met uitleg op papier)
Verboden op ons schip:
- elektronica
- te veel geld
- snoep/koeken (Enkel voor heel de
groep en af te geven aan het begin)
in te pakken:
(Zet in alles je naam!)
-

veldbed/luchtmatras
slaapzak + extra deken
kussen
zaklamp + extra batterijen
pyjama
leesvoer

-

ondergoed en kousen
kleren warm weer
kleren koud weer/avond
(regen)jas

- piraten verkleedkledij !!
- set kleren die heel vuil mogen worden/in
de vuilbak mogen (1e jaars 2 sets)
- slechte witte T-shirt
- badpak
- hoedje/pet en zonnebril
- slippers
- schoenen (regenlaarzen eventueel)
- wandelschoenen
- shampoo + zeep (bio-afbreekbaar)
- tandenborstel en pasta
- handdoeken en washandjes
- haarborstel en rekkers
- zonnecrème + aftersun
- muggencrème
- 2 keukenhanddoeken
- Vork, mes, lepel, aardappelschiller
- Beker, gamel/bord
- Drinkfles
- Fuifkledij
- Zak voor de vuile was

- Materiaal om brieven te schrijven
(envelop/postzegel/adres/pen)
- Centjes voor kaartjes/postzegels
eventueel

WELPENKAMP 2022
BESTE WELPEN
WE ZIJN UITGENODIGD DOOR EEN TIJDREIZIGER OM SAMEN MET HEM NAAR
HET OUDE EGYPTE TE REIZEN. KOM JIJ MEE?
WE STARTEN ONZE REIS OP 1 AUGUSTUS AAN DE PAROCHIEZAAL IN OELEGEM
EN KEREN TERUG NAAR 2022 OP 11 AUGUSTUS. MEER INFORMATIE OVER ONZE
VERTREKUREN EN POSTADRES ZIJN TE VINDEN IN DE GROEPSINFO.
TIJDENS ONZE REIS ZULLEN WE HEEL OUD EGYPTE VERKENNEN EN DE
CULTUUR ONTDEKKEN.
ALLE BENODIGDHEDEN OM MEE TE KUNNEN OP DEZE REIS STAAN OP DE
VOLGENDE PAGINA. VERGEET ZEKER NIET IN AL JE KLEDIJ JE NAAM TE
ZETTEN, DAN KOMEN ZE ACHTERAF ZEKER MET DE JUISTE TIJDREIZIGER MEE
TERUG NAAR 2022.
WIJ KIJKEN ALVAST UIT NAAR DE REIS, TOT DAN!
BUZZIE, DHOLE, KIGO, LILA, TIGOS EN TSJIPPO

PAKLIJST
SLAAPMATERIAAL

WASGERIEF

VELDBELD OF LUCHTMATRAS + POMP

HANDDOEKEN + WASHANDJES

SLAAPZAK

SHAMPOO

EVT. EXTRA DEKENTJE

ZEEP/DOUCHEGEL

HOOFDKUSSEN

TANDENBORSTEL

ZAKLAMP

TANDPASTA

PYJAMA

ZONNECRÈME

EVT. KNUFFEL

AFTERSUN
MUGGENMELK

KLEDIJ
ONDERGOED

VARIA

KOUSEN

2 KEUKENHANDDOEKEN

LANGE + KORTE BROEKEN

VORK, LEPEL EN MES

T-SHIRTS

AARDAPPELSCHILLER

TRUIEN (OOK DIKKE VOOR 'S AVONDS)

GAMEL OF BORD

REGENJAS

BEKER

PET/HOEDJE

DRINKBUS

ZONNEBRIL

EVT. STRIPS

KLEDIJ DIE EXTRA VUIL MAG WORDEN

EVT. MATERIAAL OM BRIEVEN TE

ZWEMBROEK

SCHRIJVEN

WANDELSCHOENEN

EVT. GELD OM KAARTJES/POSTZEGELS

ANDERE SCHOENEN

TE KOPEN

VERKLEEDKLEDIJ IN HET THEMA

WAT NEMEN WE NIET MEE?
ELECTRONICA
TE VEEL GELD
SNOEP (ANDERS VOOR HEEL DE
GROEP EN AF TE GEVEN AAN HET
BEGIN)
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Beste leden van de BBO (aka de bikerbendes van
Oelegem). Hierbij worden jullie uitgenodigd om
mee op uitstap te gaan naar Aarlen. Daar willen
we teweten komen welke bende van Oelegem de
beste is!
Meer info over het vertrek volgt nog.

Vertrek:

Wat nemen we zeker mee?

Kleine rugzak
lunchpakket
Drinkbus
Identiteitskaart (afgeven aan
leiding bij vertrek)
eventuele medicatie + nodige uitleg
(ook afgeven bij vertrek)

Kledij:
Uniform (aan bij vertrek)
Broeken (korte en lange)
Tshirts
Dikke truien
Ondergoed en sokken
Stapschoenen, speelschoenen,
laarzen (bij slecht weer)
Slechte kleren die weggegooid
mogen worden
Petje/hoedje en zonnebril
Regenkledij
Zwemgerief
Biker kleren
Warme kleren!

Slaapgerief:
Slaapzak
Luchtmatras (geen veldbed!!)
Pyjama
Kussen (en extra dekentje)

Eetgerief:
Bord of gamel
Bestek
Beker
2 keukenhanddoeken
Aardappelmesje

Toiletgerief:
Tandpasta + tandenborstel
Washandjes
Zeep & shampoo (liefst bio)
Handdoeken (voor douchen en zwemmen)
Kam of borstel
Wasknijpers
Deo
Maandverband/tampons

Varia:
Zaklamp
Insectenspray/muggenmelk/...
Zonnecrème en aftersun!
Drinkbus
Tweedaagse rugzak
Zakcentje
Enveloppen, briefpapier, pen...
Strips/boekskes/...

Wat laten we zeker thuis?
Elektronsiche apparaten (gsm, Ipod, ...), de mama en de
papa, slecht humeur, overdreven veel snoep en koekjes

Haal de stoerste jonggids in jullie
naar boven! Dikke kussen en hopelijk
zien we jullie allemaal dan!
Jullie favoriete bikerbendeleiders
Natan, Narin Marie en Bo xxx

Jow Jongverkenners,
Het kamp komt er aan! Wij hebben er alvast heel veel zin in. We gaan 10
dagen vollenbak survivalenwant wij doen mee aan expeditie Robinson. Wat
neem je mee op zo’n heuse survivaltoch? Je vindt hieronder alle
benodigdheden.
Een stevige scoutslinker,
Jacala, Raksha, Manso, Mads, Sjnackie, Zazoe, Baloe, …, …

Info Tweedaagse:
Voorzie een goede tweedaagserugzak met daarin plaats voor je slaapzak en
matje, drinkenbus, kw, extra kledij en eten, …
Tip: neem een vuilzak mee om je kledij in te doen. Zo blijft ze zeker droog.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij iemand van de leiding!

Zakmessen:
Je mag een zakmes meenemen op kamp, maar er zijn slechts 2 soorten
toegelaten:
- Een opinel
- Een Zwitsers zakmes
Alle andere zakmessen laat je dus gewoon thuis.

Toiletgerief

Slaapgerief

o Tandenborstel
o Tandpasta
o Bekertje
o Shampoo
o Douchezeep
o Zonnecrème (+ev aftersun)
o Muggenzalf
o Washandje
o Handdoek
o Zwemhanddoek
o Kam of borstel
o Zakdoeken
Kleding

o Pyjama (indien gewenst)
o Gewone luchtmatras (ev pomp)
GEEN VELDBEDDEN!
o Slaapzak (ev extra dekentje)
o Knuffel

Shorts
T-shirts
Onderbroeken
Lange broeken
Truien (ook dikke truien voor
’s avonds)
o Sokken
o Regenjas
o Zwembroek
o Survivalkledij
Speciale kledij
o
o
o
o
o

o Kleren die extra vuil mogen
worden
o Fuifkledij
o Witte t-shirt
Schoeisel
o Stevige stapschoenen
o Botten
o Gewone (sport-)schoenen

Eetgerief
o Bestek (vork, mes, lepel en
kleine lepel) en beker
o Aardappelmesje
o Liefst gamel (anders 2 borden)
o 3 keukenhanddoeken
Tweedaagse
o Tweedaagserugzak
o Matje
o Drinkenbus
o Dikke kousen
o Wandelschoenen
o KW’ke
Allerlei
o
o
o
o
o
o
o

Zaklamp (+ extra batterijen)
Wasknijpers
Schrijfgerief
Papier + adressen + postzegels
Linnen zak
Zakgeld (15 euro volstaat zeker!)
Strips voor de platte rust

Bij het vertrek…
o
o
o
o
o

Piekfijn uniform
Kids-id of E-id
Persoonlijke medicatie
Lunchpakket
Klein rugzakje

Wat laat ik thuis:
GSM, iPod, iPad, Gameboy, Playstation, PSP, Wii, Gamecube, X-box, lief,
huisdieren, ouders, …

You’re invited..

Kledij
o Stapschoenen
o Sportschoenen
o Zomers schoeisel (sandalen,
slippers,..)
o Ondergoed
o Shorts
o Lange broeken
o Topjes en T-shirts
o Dikke truien
o Regenjas
o Bikini/badpak
o Kledij die vuil mag worden
Wasgerief
o Haarborstel
o Washand en handdoeken
o Zwemhanddoek
o Shampoo, douchegel,…
o Tandenborstel en tandpasta
o Muggenmelk
o Zonnecrème
o Maanverband/tampons
o Zakdoeken
o Medicatie
Allerlei
o OFFER!!!
o Drinkbus (zeker ook voor op de
fiets)
o 2 keukenhanddoeken
o Patattenmesje
o Gamel, bestek, beker

o Briefpapier en adressen
o Strips, boekskes, roddelblaadjes,
etc.
o Zaklamp
o Tweedaagse rugzak
Slaapgerief
o
o
o
o
o

Matras
Slaapzak (+ extra fleece-deken)
Matje voor twee daagse
Kopkussen (optioneel)
Pyjama

Vertrek
o Fietskledij + helm (fietsbroek en
helm zijn verplicht!)
o Scoutshemd
o Fiets die tip-top in orde is
o Fietszakken (zo weinig mogelijk
bagage!)
o Identiteitskaart
o Zakgeld
o Tent per 2 a 3 personen
(tentverdeling mailen naar de
leiding voor 22 juli)
o Matje + slaapzak
o Extra kledij
o Trui, regenjas, zonnebril,
zonnecrème
o Lunch eerste dag + voldoende
drinken

Officiële groeten, de leiders

Daughters of Numa - Daughters of Numa - Daughters of Numa - Daughters of Numa - Daughters of Numa

Bokkenrijders
Een bende dieven, afpersers en plegers van gewelddadige berovingen.
Volgens het volksgeloof personen of geesten, die op bokken door de lucht vliegen.
Als leiders van deze bende zullen wij jullie op de proef stellen. Jullie krijgen 10 dagen om
jullie te bewijzen, daarna zullen wij zien of jullie bokwaardig zijn!
Grellige groeten,
Warre, Sedua, Baki, Kora, PJ
Vertrek
Fietsbroek
Fietshelm
Fiets die volledig in orde is (datum
fietsenkeuring: zie groepsinfo)
Fietszakken
Tent per 2-3 personen (mail de
tentverdeling VOOR 22 juli)
Slaapzak en matje
Scoutshemd
T-shirt (dag 1, 2 en 3)
Trui
Regenjas
Zonnebril
Zonnecrème
Lunch dag 1
Voldoende drinken
Portemonnee (identiteitskaart en
zakgeld)
Tandenborstel en tandpasta
Denk eraan dat je op de fiets zo weinig
mogelijk bagage wil meenemen!
Slaapgerief
Luchtmatras
Slaapzak
Tweedaagse matje
Kopkussen
Extra fleecedeken
Pyjama en knuffel
Thuis laten
GSM en andere elektronica
Teveel zakgeld
Alcohol/drugs

Mama en papa
Kledij
Stapschoenen
Sneakers
Slippers
Sokken
Onderbroeken
Shorten
Lange broeken
T-shirts
Truien
Regenjas
Zwemshort
Kledij die vuil mag worden
Toiletgerief
Handdoeken (groot en klein)
Washanden
Zwemhanddoek
Haarborstel
Shampoo en douchegel
Tandenborstel en tandpasta
Zonnecrème
Insectenspray
Zakdoeken
Medicatie
Allerlei
Tweedaagse rugzak
Drinkbus
2 keukenhanddoeken
Aardappelmesje
Gamel, bestek en beker
Strips/roddelblaadjes
Zaklamp

