Kampinfo 2019
Zomerkamp jongverkenners
5 juli t.e.m. 15 juli
Chassepierre

Adres: Rue Warlomont 19, 6824 Chassepierre

Beste ouders, jongverkenners …
Het is bijna zover! Het moment waar iedereen al een gans jaar naar uitkijkt! HET ZOMERKAMP!
Het is al een tijdje geleden, maar het is nog eens een zomerkamp enkel met de
jongverkenners. Wat betekent dat we nog veel meer onszelf kunnen zijn deze zomer. Ik heb
het gevoel dat we heel veel Boxer-times gaan meemaken, het gaat de max worden.
*dancing like nobody’s watching*
Het thema dit jaar is PATSERKAMP. Wat natuurlijk niet betekent dat de mindere patsers onder
jullie niet mee mogen. Waar ik wel zeker van ben is dat iedereen als een echte patser zal terug
komen! Hopelijk komt er opnieuw spontaan een kampleuze zoals vorig jaar. Herinner jullie
het vorige nog? This shit is bananas?! Awel bereid jullie maar al voor, want het gaat ook dit
jaar weer de moeite worden.

Stevige Linker van de voltallige jongverkennerleiding
Thielly san, Joekes, Charel, Dhr. Coontje nr 1 en Human Torch

Kamplocatie

Het terrein is afgebakend door een wegje aan de ene zijde. En de Semois aan de andere zijde.
Jullie kunnen steeds jullie brieven versturen naar het volgende adres: Rue Warlomont 19, 6824
Chassepierre

Naam Rue Warlomont 19
Voornaam 6824 Chassepierre
Scouts Ninove

Data
Vertrekken doen we 05-07-2019 om 8:15 aan het station van Ninove en afsluiten doen we op
15-07-2019 om 18:00 aan het lokaal.
30-06-2019 laden we de camion in, dat is ook het moment dat jullie de bagages kunnen
meegeven.

Bagage
Slaapgerief:

•
•
•
•

Pyjama
Slaapzak
Hoofdkussen
Matje

Kleren:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondergoed (voldoende voor 7/10 dagen)
Sokken
T-shirts
Pulls (zowel dikke als iets dunnere pull)
Lange broek
Shorts
Regenjas
Zwemgerief
Rugzakje
Badhanddoek
Piekfijn Uniform (aandoen bij vertrek)

Schoeisel:

•
•
•

Sportschoenen
Sandalen
Stapschoenen

Wasgerief:

•
•
•
•
•
•

Washandje
Toiletgerief
Handdoeken
Zakdoek
Muggenzalf (en anti-muggenzalf of -spray)
Eventueel eigen medicatie

Allerlei:

•
•
•

Kids ID + klevert ziekenfonds
Zaklamp
Drinkbus

•
•
•
•
•
•
•

3 keukenhanddoeken
Verkleedmateriaal
Schrijfmateriaal
Stripboeken of gezelschapsspel
Beetje zakgeld
Zonnebril en pet
Zonnecrème
Alles wat de leiding vergeten is. Vergeet ook niet in overal je naam op te zetten!

Prijs
Het kamp bedraagt 120 euro per persoon.

Inschrijven
Hoe?
Via betaling op het volgende rekeningnummer: BE90 7506 7154 7532
Extra info bij betaling (mededeling): Naam + Voornaam

Bezoekdag
De bezoekdag valt dit jaar op zaterdag 13 juli. De ouders en sympathisanten zijn welkom vanaf
11 u op het kampterrein. Daar kunnen jullie genieten van een barbecue en in de namiddag van
verschillende activiteiten, zoals een wandeling en voetbal/volleybal wedstrijden. Voor de
barbecue hoort u het volgende inschrijvingsformulier in te vullen en het nodige bedrag over te
schrijven naar BE90 7506 7154 7532 met als mededeling: Naam jongverkenner + aantal
personen voor de barbecue. De prijzen zijn 14 euro voor volwassen en 8 euro voor kinderen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving BBQ:
Naam:…………………………………………..

Zal aanwezig zijn op de BBQ met:
Aantal:

……………………Volwassenen (14€)
…………………….Kinderen(8€)

__________________________________________________________________________

Hopper winkel Aalst
De Vilanderstraat 6A
9300 Aalst
Tel. 053 71 19 79
Openingsuren

•
•
•
•
•
•
•

Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 13u30 tot 18u
Donderdag: Gesloten
Vrijdag: 14u tot 18u ( enkel van 15/05 tot 23/10)
Zaterdag: 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u30
Zondag: Gesloten

