Inschrijven: €135
BE69 1030 5158 5678
met vermelding naam

Jeeeppppsss maatjes, we gaan het er eens goe van pakken eh vandezomer. Festivalleke meepikken,
elke dag knotsgekke activiteiten, zalig eten, glamping en al dien andere zever. Omdat we weten dat ook
jullie nog 2 maandjes zwoegen voor de boeg hebben komen wij, jullie lieftallige leiding, al met de geste
van dit kampboekje waardoor jullie achter jullie boeken stiekem al eens kunnen wegdromen naar het
onvergetelijke kamp deze zomer. Wij kijken er alvast naar uit!!

Nog enige niet onbelangrijke info: we vertrekken de 14e juli om 8u ‘s ochtends aan het station, vol zin en
genoeg goed humeur om de 24e juli moe maar voldaan rond 18u30 terug aan te komen aan het station in
Aalter.

Adres brieven: Rue de la famenne 1, Villiers-sur-Lesse, Rochefort

Wat neem je mee?
MONDMASKERs
1. Kledij
- Uniform (Hemd + das!)
- Voldoende T-shirts
- Lange en korte broeken
- Pulls
- Voldoende kousen, stevige wandelkousen
- Ondergoed
- Regenjas
- Stevige wandelschoenen
- Gewone schoenen en waterschoenen/sandalen
- Zwembroek/ badpak/ bikini
-VOOR ZIJ DIE HUN TOTEM DOEN! : kleren die héél vuil mogen worden
2. Eetgerei
- Gamel
- Bestek
- Tas (of stevige plastic beker)
- Drinkbus (best gevuld bij vertrek)
- Keukenhanddoek
- Aardappelmesje
- Pot toespijs
-Lunch voor heenrit op trein
3. Slaapgerief
- Slaapzak
- Matje
- Teddybeertje
- Pyjama

4. Toiletgerief
- Tandpasta + tandenborstel
- Zeep + shampoo (liefst ECOVER)
- Haarborstel
- Waslapje(s)
- Handdoeken (groot + klein)
- Maandverband
5. Allerlei
- Zakdoeken
- Pet / zonnebril
- Zakmes
- Zaklamp
- Muggenmelk
- Zonnemelk en After-sun
- Zakgeld (niet overdreven veel)
- Kleinere rugzak voor dagtocht
6. Paperassen (!!!)
- Ingevulde steekkaart (medische fiche) (volgt nog via mail en
staat ook op de site)
- Paspoort (indien ouder dan 12), Kids-ID
Wat neem je niet mee?!!
- GSM !
- Andere elektronische apparaten
- Snoep en koeken (zullen verdeeld worden onder alle leden)

Tips om je rugzak te vullen (TREKRUGZAK VERPLICHT!)
Volg onderstaande tips terwijl je je rugzak maakt, kom zeker op kamp met een rugzak want met een koffer of reistas kom je
niet ver. Zorg er ook voor dat je je rugzak zelf kan dragen, niet te zwaar laden dus. Probeer zo weinig mogelijk aan de
buitenkant te hangen, dit verstoort je stabiliteit en belast je spieren op een verkeerde manier.

A. Slaapmateriaal (slaapzak, matje, ... )
B. Kleding, handdoek
C. Eetgerief en andere dingen die je denkt snel nodig te hebben (bv. reservetrui, regenjas)
D. Spullen voor onderweg (pet, zaklamp, regenhoes, zonnebril, EHBO, …)
E. Spullen voor onderweg (drinkfles, beker, toiletpapier, rugzakhoes, toiletzak, bestek, zakmes, … )
Algemene tips:
●
●
●
●

Stop alles wat kan lekken en alles wat droog moet blijven in zakjes.
Compacte slaapzak en matje zijn zeer handig, vermijd lompe gewichten
Zorg dat je rugzak dicht bij je lichaam aansluit, hou het zwaartepunt zo dicht mogelijk bij jezelf
Zware voorwerpen zo dicht mogelijk tegen je rug. (zie vorig puntje)

Indien verdere vragen: jonggivers@scoutsaalter.be
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