Kampbrief Verkenners 2020
Beste ouders en verkenners,
Eindelijk kunnen we beginnen aftellen. We mogen op kamp! Voor we vertrekken zetten we
nog even alle praktische zaken op een rijtje.
Planning:
Zoals jullie reeds hebben vernomen tijdens de ouderavond zullen we dit jaar niet met de
trein op kamp vertrekken, maar rekenen we op de ouders om de leden op het kampterrein
te brengen.
We verwachten de verkenners op 17 juli op het terrein (Bohon 22, 6940 Durbuy), de
planning wanneer welk lid verwacht wordt op het terrein wordt nog bezorgd. De leden
komen aan in perfect uniform en met een aparte dagrugzakje. Daarin zit een lunchpakket,
een tussendoortje, voldoende drinken, eventueel zonnecrème en een hoofddeksel of
regenkledij naargelang het weer. Naast en dagrugzakje moeten de leden ook de bagage de
dag zelf meenemen, deze wordt dus niet ingeladen in de camion. Vergeet ook zeker de kidsID / pas, ingevulde medische fiche, extra coronabijlage en eventuele medicatie goed weg
te steken in de bagage zodat de leden dit zelf aan ons kunnen afgeven.
Op 29 juli komt er spijtig genoeg een einde aan ons epic kamp. Ook hier rekenen we op de
ouders om de leden te komen ophalen. Nadat de leden worden opgehaald op het
kampterrein verzamelen we terug op de scouts. Daar moet eerst de camion worden
uitgeladen voor iedereen naar huis kan vertrekken. Vele handen maken het werk lichter.
Gelieve voor 30 juni in te schrijven voor ons kamp via de het inschrijvingsformulier dat u kan
terugvinden in de mail van de groepsleiding.
Verder vragen wij u ook om voor 30 juni het kampbedrag van 140 euro op onze rekening te
storten naar (BE22973185416847) op naam van Jef Bernaers. Vergeet zeker niet de naam
van uw zoon te vermelden in de mededeling.
Wat neem je mee?
Slapen
o Matje of luchtmatras.
o Zeiltje en/of matje voor onder de luchtmatras, zodat je luchtmatras is beschermd tegen
de touwen.
o Slaapzak
o Eventueel fleece deken (’s nachts kan het al eens afkoelen)
o Knuffel(s)
o Pyjama
o Kussen + kussensloop
Kleding
o Uniform
o Korte broeken

o Lange broek
o Zwemkleding + grote handdoek
o Speelschoenen
o Wandelschoenen
o Slippers/crocs/...
o Vaste waterschoenen (evt. handig voor in de beek)
o Sokken
o Ondergoed
o T-shirts
o Warme trui/vest
o Regenkledij
o Zak voor vuile was
Extra: denk aan warme/ koude/ natte dagen (laarzen), hou het weer dus wat in de gaten
Persoonlijke verzorging
o Handdoeken (+ evt. washandjes)
o Tandenborstel
o Tandpasta
o Zeep/Shampoo niet nodig, de scouts koopt zelf ecologische zeep.
o Medicijnen, indien nodig af te geven aan de leiding
o Zonnecrème
o Muggenstick/spray
Overig
o Dagrugzak (met lunchpakket voor eerste dag)
o Zaklamp/ headlight
o Pen en papier, briefpapier, postzegels, enveloppes, adressen van de thuisblijvers, ...
o Drinkbus!!! à Zeker de naam van de verkenner op vermelden
o Zakmes
o Iets om tijd te verdrijven, zoals een spelletje, een boek, strips, kruiswoordraadsels, kaarten...
o Eetgerei: zekere een gamel (een extra bord mag), bestek, beker
o Petje/hoofddeksel voor in de zon.
o Rol toiletpapier
o Bolleke sjorkoord voor je eigen bed
o Jullie goed humeur en enthousiasme!

Extra omwille van de Coronamaatregelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doos zakdoeken
2 keukenrollen
5 keukenhanddoeken (i.p.v. 1), meer mag zeker
Wasbadje
Extra badhanddoeken
1 tube handgel
14 mondmaskers (apart verpakt)
Vochtinbrengende crème
Heuptasje

Thuis te laten: GSM en andere electronica, horloges, andere dure spullen, alcohol en andere drugs
Wij hebben er alvast veel zin in!
Jens, Jef en Pieter

