
 
 
 

Beste leden, bij deze zijn jullie allen welkom op ons kamp deze zomer! 
De Scouts is bedoeld om vriendschapsbanden te smeden die gelden voor heel 

je leven. Maar dit kamp is er één iemand die hier een stokje voor zal steken. Hij 
gaat alle activiteiten en de dagelijkse werking proberen saboteren. Dit zal hij of 

zij zo subtiel mogelijk proberen doen zodat niemand door heeft dat hij de 
saboteur is. Het is natuurlijk de bedoeling dat jullie op het einde van het kamp 

te weten zijn gekomen wie dit dan was. 
Jullie raden het al: het kampthema wordt DE MOL!!! 

 
Voor het kamp heeft de leiding één giver aangeduid die De Mol zal spelen 

gedurende deze fantastische 10 dagen. Hij kan al beginnen saboteren van dag 
1. Dus let goed en sluit niemand buiten, zelfs de meest onvoorspelbare 

persoon kan het zijn. Hij of zij staat namelijk in verbinding met de leiding. Dit 
met de reden dat we hem of haar soms enkele tips kunnen geven. Dit schriftje 

kunnen jullie ook gebruiken om jullie observaties in neer te schrijven. 
Ben jij De Mol? Veel succes en zorg ervoor dat ze je niet door hebben. 

Ben jij een kandidaat? Let goed op en zorg ervoor dat jij degene bent die De 
Mol ontdekt. 

Veel succes en tot op kamp!!  



Kosten  
De kosten voor dit kamp bedragen: €135  
Gelieve dit zo snel mogelijk over te schrijven op dit rekeningnummer: BE58 
1030 5158 5779.  
Mededeling: “GIVERKAMP + NAAM” 
Dit liefst voor 22 juni. Stuur ook zeker een mailtje naar givers@scoutsaalter.be  

Vertrek en terugkeer 
Vertrek  
Datum: 3 juli 
Uur: 8uur stipt 
Plaats: Station Aalter, aan de kant van de loketten 
Hoe: met de trein 
 
Terugkeer 
Datum: 13 juli 
Uur: 20u35 
Plaats: Station Aalter, aan de kant van de loketten 
Hoe: met de trein 

 

Met wie? 

 
 



 

Bagage  
	 

HEEN TERUG 
HEMD en  DAS (Verplicht!!) 

  

Medische fiche, paspoort en 2 gele klevertjes 
  

SLAAPGEREI 
  

Slaapzak 
  

luchtmatras of matje 
  

Pyjama 
  

Slaapmuts 
  

TOILETZAK 
  

anti-mug 
  

Handdoeken 
  

Washandjes 
  

zeep  
  

Tandpasta 
  

Tandenborstel  
  

Kam 
  

Wasknijpers 
  

Deo 
  

Zonnecrème    
After-sun   
KLEDING 

  

Ondergoed 
  

Hemdjes 
  

t-shirts 
  

pull-overs 
  

regenjas 
  

lange broeken 
  

korte broeken 
  

Sokken 
  

stevige wandelschoenen 
  

Speelschoenen + sandalen of waterschoenen 
  

Zwembroek/ badpak/ bikini  
  

Badhanddoek 
  

Vuile kledij indien je totem doet!!    
ANDERE 

  

Medicatie 
  

Zonnebril    
plastiek zakken 

  

Vuilgoedzak 
  

Zakdoeken 
  

3 keukenhanddoeken en schelmesje  
  



Briefschrijfgerei  
  

Kampboekje 
  

ontspanning  
  

Zaklamp 
  

fototoestel (liefst geen digital) 
  

drinkbus (handig voor op 2 daagse) 
  

Medische fiche + sis-kaart 
  

Gammel en bestek 
  

Beker 
  

Pot toespijs (nog niet geopend) 
  

Zakgeld (richtprijs €24.9999) 
  

WAT NIET 
  

GSM  (op eigen risico) 
  

computerachtige spellekes  
  

snoep (als je dat toch mee hebt, wordt het verdeeld) 
  

Alcohol/sigaretten   

 

Hoe maak ik mijn rugzak? 
Volg onderstaande tips voor je rugzak te maken, kom zeker op kamp met een 
rugzak want met een koffer of reistas kom je zeker niet ver. En zorg er ook 
voor dat je je rugzak zelf kan dragen. RUGZAK VERPLICHT DUS!! 
	

	
	

Enkele laadtips van jullie leiding 
 
A. slaapzak, bivakzak en slaapmatje. 
B. tent, kleding, handdoek 

C. voedselvoorraad, kookpot(ten), bord, reservetrui en jas 



D. anti-insectenmiddel, EHBO, kaart, notitieboekje, handschoenen, 
hoofddeksel, zaklamp, leesboekje, zonnebril 
E. snacks, drinkfles, mok, toiletpapier, regenbroek, rugzakhoes, toiletzak, 
bestek, aansteker, zakmes, verrekijker 
 

• Hang zo weinig mogelijk aan de buitenkant van je rugzak. Je verstoort de 
stabiliteit waardoor je rug- en beenspieren veel zwaarder belast worden. 

• Geen scherpe of harde stukken aan de 'rug'-zijde van je rugzak. 
• Stop alles wat kan lekken en alles wat droog moet blijven in zakjes. 
• Zware stukken zoals drinkfles, fototoestel, eten, enz. steek je liefst op of 

boven schouderhoogte en zo dicht mogelijk tegen het lichaam. Zo komt 
het zwaartepunt van je bagage zoveel mogelijk overeen met dat van 
jezelf. 

	

	
	

Groetjes van jullie leiding: 
Andreas, Arne, Brecht en Zoë 

 

 

 
 
 


