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Dag liefste jonggivertjesDag liefste jonggivertjes

Joepie joepie joepieeeee, op 4 juli mogen we eindelijkJoepie joepie joepieeeee, op 4 juli mogen we eindelijk
een volle 10 dagen gaan ravotten in de bossen eneen volle 10 dagen gaan ravotten in de bossen en
ons gigantisch hard gaan amuseren in het warmons gigantisch hard gaan amuseren in het warm
zonneke, in de rivier, tijdens het wandelen, aan hetzonneke, in de rivier, tijdens het wandelen, aan het
gezellig kampvuur en nog veel meer.gezellig kampvuur en nog veel meer.  

Zoals jullie kunnen lezen gaan wij dit kamp op zoekZoals jullie kunnen lezen gaan wij dit kamp op zoek
gaan naar de enige echte JONGGIVER UNIVERSALIS.gaan naar de enige echte JONGGIVER UNIVERSALIS.
Gedurende 10 dagen lang krijgen jullie verschillendeGedurende 10 dagen lang krijgen jullie verschillende
opdrachten om aan ons te bewijzen wie met dezeopdrachten om aan ons te bewijzen wie met deze
prestigieuze titel naar huis mag vertrekken. Smeerprestigieuze titel naar huis mag vertrekken. Smeer
jullie kuiten dus maar in en kijk eens naar dejullie kuiten dus maar in en kijk eens naar de
afleveringen van homo universalis om helemaalafleveringen van homo universalis om helemaal
tiptop voorbereid te vertrekken!tiptop voorbereid te vertrekken!



ContactContact

Gaëlle Troch (takleiding):Gaëlle Troch (takleiding):                0477 80 34 830477 80 34 83
Maarten Willaert (takleiding): 0484 41 75 54Maarten Willaert (takleiding): 0484 41 75 54
Sam Cauwels:Sam Cauwels:                                                    0472 25 48 900472 25 48 90
Tom Van Der Eecken:Tom Van Der Eecken:                          0475 71 38 370475 71 38 37
Hanne Nys:Hanne Nys:                                                            0478 25 93 120478 25 93 12

In geval van nood kan u een elektronisch rooksignaal sturen naar volgende nummers:In geval van nood kan u een elektronisch rooksignaal sturen naar volgende nummers:

KostprijsKostprijs
Kostprijs: Kostprijs: €140€140
Te storten op: BE69 1030 5158 5678Te storten op: BE69 1030 5158 5678

De inschrijving is pas definitief na overschrijving!De inschrijving is pas definitief na overschrijving!
Te betalen voor Te betalen voor 13 juni 202213 juni 2022 met mededeling "naam lid + jonggiverkamp"!!! met mededeling "naam lid + jonggiverkamp"!!!

Waar en wanneer spreken we af?Waar en wanneer spreken we af?
Vertrek: Vertrek: 4 juli4 juli 2022 om  2022 om 7u30 7u30 aan de voorkant van het aan de voorkant van het station van Aalterstation van Aalter. Daar. Daar  
nemen we de trein naar Bertrix nemen we de trein naar Bertrix KOM ZEKER OP TIJD, KOM ZEKER OP TIJD, de trein wacht niet!de trein wacht niet!

Vergeet geen Vergeet geen lunchpakket lunchpakket voor onderweg!voor onderweg!

Adres: Rue d’arinchemin z/n, Mortehan (Bertrix)Adres: Rue d’arinchemin z/n, Mortehan (Bertrix)

Helaas zal het dit jaar niet mogelijk zijn om brieven te sturen aangezien ons terreinHelaas zal het dit jaar niet mogelijk zijn om brieven te sturen aangezien ons terrein  
geen eigendom is van een boer in de buurt, maar van een scouts in Antwerpen.geen eigendom is van een boer in de buurt, maar van een scouts in Antwerpen.
U mag ons wel op voorhand een brief mee geven die wij aan uw zoon/dochter gevenU mag ons wel op voorhand een brief mee geven die wij aan uw zoon/dochter geven  
tijdens het kamp!tijdens het kamp!  

Wanneer komen we terug?Wanneer komen we terug?
Aankomst Aankomst 14 juli14 juli 2022 om  2022 om 16u30 16u30 aan de voorkant van het aan de voorkant van het station van Aalterstation van Aalter



EINDELIJK!EINDELIJK!    Na een volledig jaar wachten kunnen we terug aftellen naar deNa een volledig jaar wachten kunnen we terug aftellen naar de  
leukste 10 dagen van het jaar! Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ons!leukste 10 dagen van het jaar! Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ons!

Ingevulde medische fiche + identiteitskaartIngevulde medische fiche + identiteitskaart
Scoutsuniform: hemd en das verplichtScoutsuniform: hemd en das verplicht
Trekrugzak (verplicht!) + regenhoes + mTrekrugzak (verplicht!) + regenhoes + matje (geen luchtmatras) + slaapzakatje (geen luchtmatras) + slaapzak

RegenjasRegenjas
T-shirtsT-shirts
PullsPulls
Lange broeken, korte broekenLange broeken, korte broeken
OndergoedOndergoed  
(Stap)kousen (voor jullie stinkpatée's)(Stap)kousen (voor jullie stinkpatée's)
PyjamaPyjama
Stevige wandelschoenen + gewone schoenen + evt. waterschoenenStevige wandelschoenen + gewone schoenen + evt. waterschoenen

Zwemgerief (zwembroek, bikini, badpak), handdoek, washandjeZwemgerief (zwembroek, bikini, badpak), handdoek, washandje
Tandpasta, tandenborstelTandpasta, tandenborstel
ZeepZeep
Zonnecrème!Zonnecrème!
Insectenspray/zalfInsectenspray/zalf
WasknijpersWasknijpers
MaandverbandMaandverband
Medicatie: aan de leiding overhandigenMedicatie: aan de leiding overhandigen

Gamel, bestek, beker, keukenhanddoekGamel, bestek, beker, keukenhanddoek
Drinkfles!Drinkfles!
ToespijsToespijs
Brief schrijfgereiBrief schrijfgerei
ZaklampZaklamp
Plastiek zakken, vuilgoedzakPlastiek zakken, vuilgoedzak
Jouw allerliefste knuffelJouw allerliefste knuffel
Zakgeld (MAX €20)Zakgeld (MAX €20)  
TOTEMISANTENTOTEMISANTEN: kleren die hééél vuil mogen worden (evt. om weg te smijten): kleren die hééél vuil mogen worden (evt. om weg te smijten)

Wat neem ik mee?Wat neem ik mee?

KledijKledij

ToiletzakToiletzak

AndereAndere

GSM, snoepgoed, Ipad, Playstation, Laptop, Televisie, slecht humeur, huisdieren, ...GSM, snoepgoed, Ipad, Playstation, Laptop, Televisie, slecht humeur, huisdieren, ...
Wat neem ik NIET mee?Wat neem ik NIET mee?

GELIEVE MATERIAAL/KLEDIJ ALLEMAAL TE VOORZIEN VAN EEN LABEL MET NAAMGELIEVE MATERIAAL/KLEDIJ ALLEMAAL TE VOORZIEN VAN EEN LABEL MET NAAM  
OM EEN GROTE BERG VERLOREN VOORWERPEN TE VOORKOMEN!OM EEN GROTE BERG VERLOREN VOORWERPEN TE VOORKOMEN!



Hoe maak ik een goede trekrugzak?Hoe maak ik een goede trekrugzak?

A) Slaapzak, matje, schoenenA) Slaapzak, matje, schoenen
B) Kledij, toiletgeriefB) Kledij, toiletgerief
C) Regenjas, reservetrui, eetgeriefC) Regenjas, reservetrui, eetgerief
D) Zaklamp, zakdoekjes,D) Zaklamp, zakdoekjes,  
intectenmiddel, hoofddeksel,intectenmiddel, hoofddeksel,  
zonnebril, ...zonnebril, ...
E) DrinkflesE) Drinkfles

Zorg dat je de trekrugzak zelf kan opheffen en aandoen!Zorg dat je de trekrugzak zelf kan opheffen en aandoen!
Geen losse dingen aan de trekrugzak hangenGeen losse dingen aan de trekrugzak hangen
Zorg dat de trekrugzak goed aangepast is om comfortabelZorg dat de trekrugzak goed aangepast is om comfortabel  
mee te stappenmee te stappen
Materiaal dat kan lekken in zakjes stekenMateriaal dat kan lekken in zakjes steken

TipsTips

Indien u nog vragen heeft kan u steeds mailen naar de takleidingIndien u nog vragen heeft kan u steeds mailen naar de takleiding
  

TOT OP KAMP!!!TOT OP KAMP!!!
GaëlleGaëlle                                          MaartenMaarten                                      SamSam                                                TomTom                                                  HanneHanne












