
 

 

 

 

 

 



Enkele nuttige adressen

Kampadres 

Rue Marie-Thérèse 38 

4950 Faymonville 

België 

Kampleiders 

Stijn Kuypers 
In ’t Eegdeken 60, 2440 Geel 
0478 25 52 42 (enkel in nood!) 
stijnkuypers@hotmail.com 

Dries Bulckens 
Gasthuisheide 16a, 2440 Geel 
0494 89 70 00 (enkel in nood!) 
dries_bulckens@hotmail.com 

Leid(st)ers 

Kapoenen Geel 

Jeroen Goetschalckx 
Otterstraat 36, 2440 Geel 
0470 40 58 38 
jeroen.goetschalckx@hotmail.com 

Kapoenen Winkelomheide 

Lotte Aerts 
Gemeenteheide 47, 2440 Geel 
0498 69 69 65 
Lotteaerts1@hotmail.com 

Wolven 

Jolan Gysen 
Laar 154, 2440 Geel 
0472 41 54 09 
jolangs@hotmail.com 

Wouters 

Marie Ghoos 
Hollandsebaan , 2440 Geel 
0496 25 73 08 
marieghoos9@hotmail.com 

Jongverkenners 
Gilles Staquet 
Winkelom 43, 2440 Geel 
0474 05 47 04 
gilles.staquet@telenet.be 

Jonggivers 
Gertjan Bulckens 
Gasthuisheide 16a, 2440 Geel 
0492 69 07 50 
gertjan.bulckens@outlook.com 

Verkenners 
Liese Gilles 
Dr. Verwaeststraat 10, 2440 Geel 
0477 36 14 73 
liesegilles@hotmail.com 

Givers 
Leni Daems 
Gemeenteheide 95, 2440 Geel 
0495 62 46 47 
lenidaems@live.be 



Wie vertrekt waar en wanneer? 

Kapoenen, wolven en wouters 

Vertrek op zondag 10 juli    Terug op zondag 17 juli 

De jongste takken komen samen op zondag 10 juli aan de lokalen in 

Winkelomheide (Wassewater 5) om 8.45 uur. De bus richting Faymonville 

vertrekt om 9.00 uur stipt. Wees dus zeker op tijd aanwezig. Vergeet die 

dag ook zeker geen rugzak met een flesje drinken en een koek voor 

onderweg. Bij het vertrek kan je ook het kids ID en de inschrijving voor de 

bezoekdag aan de verantwoordelijke leiding afgeven. Van zodra de bus op 

de kampplaats aankomt, gaan we van start met een super leuk 

ontvangstspel! 

 

Jongverkenners en jonggivers 

Vertrek op vrijdag 8 juli    Terug op zondag 17 juli 

Dit jaar zullen ook de jongverkenners en jonggivers met de bus naar de 

kampplaats reizen. Zij worden verwacht op vrijdag 8 juli om 8.45 uur aan 

het lokaal in Winkelomheide (Wassewater 5). Om 9.00 uur precies zal de 

bus dan vertrekken en nemen wij jullie mee op onze reis in de tijd. 

Eventuele inschrijvingen voor de bezoekdag kunnen die ochtend worden 

afgegeven aan de leiding. 

 

Verkenners en givers 

Vertrek op donderdag 7 juli    Terug op zondag 17 juli 

De verkenners en givers zullen wel met de fiets naar de kampplaats rijden. 

Omdat de fietstocht net te lang is om in één dag af te leggen, vertrekken 

jullie al een dagje vroeger. De verkenners worden op donderdag 7 juli om 

7.00 uur aan de Bogaard verwacht. De givers komen samen om 7.00 uur 

aan de lokalen van Winkelomheide. Zorg er dus voor dat je fiets tip top in 

orde is en zorg ook voor plakgerief. Zo kan je eventuele pech verhelpen. 

 

Bagage 

De bagage kan worden binnengebracht op 4 juli tussen 18.00 uur en 

20.00 uur aan de lokalen van Winkelomheide (Wassewater 5). 

  



Inschrijven kamp 

Kapoenen, wouters en wolven 

 

Kampprijs: 110 euro 

 

(jong)verkenners en (jong)givers 

 

Kampprijs: 125 euro 

 

Inschrijven kan tot 15 juni op de website kamp.st-aloysiusscouts.be. 

Betalen kan enkel via overschrijving op rekeningnummer kamp!  

IBAN-nummer: BE73 7330 2691 0860 / St.-Aloysiusscouts / 2440 Geel 

Belangrijk: gebruik als mededeling TAK - VOORNAAM - NAAM 

Let op: de inschrijving is pas geldig na de inschrijving op de website en 

de betaling. 

  



Ik ga op kamp en ik neem mee! 

 

o Kids ID of identiteitskaart 

o Toestemming om te reizen in het buitenland 

(te verkrijgen in het stadhuis) 

 

Slaapgerief: 
o Veldbed (enkel jongste 

takken) 
o luchtmatras of matje 
o Slaapzak en eventueel een 

extra deken 
o Pyjama 
o Kussen 

 

Eetgerief: 
o Gamel 
o Bestek 
o Beker 
o 3 keukenhanddoeken 
o Aardappelmesje (oudste 

takken) 
 

Wasgerief: 
o Handdoeken en 

badhanddoeken 
o Washandjes 
o Shampoo en zeep 
o Tandenborstel en tandpasta 
o Kam of borstel 

 

Allerlei: 
o Deet (tegen muggen en 

teken) 
o Lippenbalsem 
o Zaklantaarn 
o Schrijfgerief en papier 
o Voorgeschreven enveloppen 
o Postzegels 
o Rugzakje en drinkbus voor 

dagtochten 
o Plastic zak om slaapgerief te 

beschermen 
o Zonnecrème 
o Wasspelden 
o Fietsgerief (oudste takken) 
o Eventueel een beetje zakgeld 

Kledij: 
o Perfect uniform !!! 
o T-shirts 
o Korte en lange broeken 
o Warme trui 
o Sokken en ondergoed 
o Zwembroek of badpak 
o Regenkledij 
o Stevige stapschoenen 
o Laarzen 
o Sportschoenen 
o Warme jas 
o Linnen zak voor vuile was. 

 
 

  



Inschrijving bezoekdag 17 juli 

Dit jaar zal het kamp eindigen op zondag 

17 juli. Rond 13:30 uur kunnen jullie de 

was en de plas komen ophalen en tevens 

ook jullie kinderen. Net zoals andere jaren 

is er die dag een wandeling voorzien, om 

de streek een beetje te verkennen en 

zullen onze foeriers weer lekker eten 

voorzien. Dit jaar zal dit spaghetti 

bolognese zijn. 

Om te weten hoeveel lekkers we moeten 

voorzien, vragen we aan jullie om op 

voorhand in te schrijven. Om dit te doen 

vul je het onderstaande strookje in en geef 

je dit samen met gepast geld af op de dag 

van vertrek aan de leiding van je zoon of 

dochter. 

 

Leden die mee op kamp gaan dienen niet te betalen! Gelieve wel 

aan te duiden wat zij graag zouden eten op de bezoekdag. 

 

�--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam(en) zoon/dochter: ……………………………………………………………………………… 

Tak: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Spaghetti 

bolognese 
Prijs 

Aantal 

personen 
Te betalen 

Volwassenportie € 8 /p.p. 
………………………… ………………… EUR 

Kinderportie € 5 /p.p. 
………………………… …………………. EUR 

Vegetarisch € 6 /p.p. 
………………………… ………………… EUR 

Totaal te betalen 
…………………. EUR 

 



 
Deze zomer gaan we weer op kamp en daarom hebben we dit blaadje voorbereid met nuttige informatie. 
  
Het kamp vindt plaats op volgend adres: Reu de Marie Thérèse 38, 4950 Faymonville. 
  
We verzamelen zondag 10 juli  aan de lokalen van Winkelomheide, waar we vertrekken met de bus om 9u stipt.  
We verwachten jullie  dus ten laatste om 8u45 daar !  
 
Vergeet zeker niet de bagage  naar Winkelomheide  te brengen op maandag 4 juli tussen 18u en 20u . 
 
Het kampthema  is reis doorheen de tijd, waarbij iedere tak zijn eigen periode heeft. Bij de kapoenen is dit: 
Middeleeuwen . Hiervoor mag je zeker verkleedkleren meenemen! 
 
Praktisch: Het kamp kost voor de kapoenen €110.  
  Wij zouden u willen vragen dit te storten op: BE73 7330 2691 0860 (Belangrijk om naam kind en tak t e 
vermelden) 
 
Ook vragen wij u de individuele steekkaart van uw zoon in te vullen op de site:  
 https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart. Om deze te kunnen invullen, 
   heeft u het lidnummer van uw zoon nodig. Deze staat op de lidkaart. Indien u deze nog niet heeft, mag u 
   de leiding hieraan herinneren.  
 
 
Handbagage op de dag van vertrek: 

• Rugzak 
• Drinken 
• Eventueel een stripboek voor onderweg. 
• KidsID 
• Toestemming om naar het buitenland te mogen gaan (s tadhuis) 

 
Dingen die ze zeker niet mee mogen nemen. 

• Elektronische apparaten (behalve zaklamp) 
• Snoep 

 
Gamel en bestek wordt best herkenbaar gemaakt en in een aparte zak gestoken. 
Zet best overal een naam op. 
Je maakt best de bagage met je kind. 
Aangeraden is om onderbroek en andere kleding in aparte zakjes voor elke dag te steken. 
Neem ook wat reserve mee. 
Voorzie kleding voor elk weer. 
Neem meerdere paren schoenen mee. 
Zorg ook voor een beetje zakgeld. (10 euro is genoeg) 
 
Doe je kind zijn das en kapoenen trui aan de dag wa arop we vertrekken ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes van de leiding: Jeroen, Jochen, Stijn en Robin.  



 

Dag lieve kapoenen, 

We gaan dit jaar op kamp van 10 tot 17 juli.  

Het adres van de kampplaats is: Rue Marie-Thérèse 38, 4950 Faymonville.  

Jullie worden op zondag 10 juli om 8u45 verwacht aan de lokalen van Winkelomheide, van waaruit 

we samen vertrekken met de bus om 9u stipt.  

De bagage dienen jullie op maandag 4 juli binnenbrengen aan de lokalen van Winkelomheide tussen 

18u en 20u.  

De kampprijs bedraagt 110 euro en zal moeten gestort worden op: BE73 7330 2691 0860 (Belangrijk 

om naam kind en tak te vermelden) 

Ook wordt er verwacht dat jullie de individuele steekkaart invullen via de site van Scouts en Gidsen 

Vlaanderen. Dit geldt als medische fiche. De kapoenen mogen ook de Kids ID en toestemming om 

naar het buitenland te gaan (stadhuis) zeker niet vergeten! 

Kort samengevat: 

Adres: Rue Marie-Thérèse 38, 4950 Faymonville 

Bagage: 4 juli tussen 18u-20u (lokalen W’Hei) 

Start kamp: 10 juli om 8u45 (lokalen W’Hei) 

Bedrag: 110 euro  

Meenemen: Kids ID en toestemming buitenland 

Doen VOOR het kamp: Steekkaart invullen + kampprijs storten 

 

     NIET nodig:                                                                           WEL nodig: zakgeld (max. 15 
    Elektronica, snoep, frisdrank                                                     euro), regenkledij, stapschoenen! 

                                                                           

                                                                                                               

                                                                                                                Verkleedkledij (Thema: Egypte), goed  



                                                                                                                                humeur!  
WEETJES:  

- Schrijf op al de spullen (kleren, eetgerief) je naam, zodat alles makkelijk terug te 

vinden is.  

- Er wordt geen aparte dag voorzien voor de verloren voorwerpen, dit gebeurt op 

het kamp zelf 

- Eetgerief (gamel, bestek, beker, keukenhanddoek) zelf meenemen op kamp 

- Kapoenentrui en das aandoen op de dag van vertrek! 

- Aangeraden om onderbroek en kleren per dag in een plastiek zak te steken! 



 
 
Het kamp komt er weer aan. Het werd tijd ook, we hebben er een jaar op moeten wachten …  
 
Waar? 
Dit jaar gaan we op kamp in Faymonville! Faymonville is een rustig stadje in het hartje van de 
Ardennen. Veel bossen en riviertjes, ideaal dus om je te amuseren! 
 
ADRES: Rue Marie – Thérèse 38, 4950 Faymonville. 
 
Wanneer? 
De wolven vertrekken op zondag 10 juli met de bus aan de lokalen in Winkelomheide om 9u stipt. 
Dit betekent dat we jullie ten laatste om 8u45 verwachten.  
Zondag 17 juli vanaf 14u mogen de ouders een bezoekje brengen aan het kampterrein. Hierna mogen 
alle wolven met hun ouders mee naar huis. 
 
Bagage? 
Deze kan je op MAANDAG 4 Juli binnenbrengen aan de lokalen in Winkelomheide tussen 18u-

20u. 
Vergeet niet alle spullen te merken. 
 
Kostprijs? 
€110 voor een heel kamp, 7 dagen. 
Te storten op volgend rekeningnummer: BE73 7330 2691 0860 (Vergeet zeker niet naam kind 

te vermelden en tak) 

 
Het kampthema: 
Het kampthema van dit jaar voor de Wolven zijn de Wereldoorlogen, haal de soldaat in jezelf maar 
naar boven!  
 
Niet vergeten! 

� UNIFORM!! (hemd en das), aandoen op dag van vertrek. 

� Verkleedkleren 
� Slaapgerief (matras of veldbed, slaapzak en kussen) 
� Wasgerief (tandenborstel, handdoeken, washandjes, tandpasta …) 
� Genoeg kleren en ondergoed voor zeven dagen 
� Zwembroek! 
� Gamel (of bord), bestek en beker  
� Zaklamp 
� Regenkledij 
� Zakgeld (15 euro is ruim voldoende) 
� Strips voor tijdens de platte rust 
� Eventueel lijstje met de adressen, zodat ze kaartjes kunnen schrijven 
� Vergeet ook zeker niet alle kleren goed te merken, zodat we niet blijven zitten met een hoop 

“kleren-die-van-niemand-zijn” !!! 
� Aangeraden om kleren en onderbroek per dag in een plastiek zak steken. 

� Zeker nazien of de individuele steekkaart wel ingevuld is op de site van Scouts en 

Gidsen Vlaanderen 

 

 
Heel belangrijk om de dag van vertrek aan de leiding te geven: 

� KIDS-ID  

� Toestemming om naar het buitenland te gaan (stadhuis) 



Wat mogen jullie gerust thuislaten? 
� Snoep  
� Allerhande elektronica (gsm, nintendo, mp3 …) 

Aarzel niet om iemand van de leiding te contacteren moest je vragen hebben! 

Jolan Gysen    Antoon de Smedt Bert Ver Elst    
0472/415409     0479/298032 0492/944619 
jolangs@hotmail.com antoondesmedt@live.nl bert_v16@hotmail.com 

Dieter Dens     Jeroen Goelen 
0498/570387   0471/049602 
dieterdens@hotmail.com  jeroen.goelen@gmail.com 

We hopen dat de wolven er allemaal bij kunnen zijn om er een onvergetelijk kamp van te maken! 

De Leiding 



Beste holbewoners, hebben jullie zin in een beestig  kamp?  

Dit jaar gaan we op kamp in Faymonville van 10 tot 17 juli.  
Adres: Rue Marie – Thérèse 38, 4950 Faymonville. 
 
We verwachten jullie op zondag  10 juli om 8u45  aan de lokalen in Winkelomheide, van 
waaruit de bus om 9u stipt vertrekt. Vergeet zeker jullie KIDS ID niet af te geven aan de 
leiding en de individuele steekkaart in te vullen op de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 

       
      
 
     KAMPTHEMA:  
     Reis door de tijd 
     PREHISTORIE!! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeker nodig:  

• Verkleedkledij (Prehistorie) 

• Zakgeld (Max. €15) 

• KIDS ID  

• Toestemming om naar het 

buitenland te gaan (stadhuis) 

• Regenkledij  

• Stapschoenen 

• Een super goed humeur! 

• Slechte kleding die zeker vuil 

mogen worden!  

• Wit t- shirt dat vuil mag 

worden.  

• Waterpistool  

• Bagage afleveren: maandag 4 

juli van 18u-20u aan de lokalen 

van W’Hei 

Niet nodig:  

• Snoep 

• Frisdrank  

• Gsm 

• Elektronica  

TIPS: 

• Voorzie extra warme kledij en zomerse kledij, want 

buiten kan het heel koud of warm zijn! Ook een extra 

dekentje is wenselijk.  

• Maak eetgerief herkenbaar voor uw kind, want het 

wordt in 1 bak bewaard. (Gemakkelijk is als je het in 

een zakje stopt) 

• De inschrijving is pas geldig na storting van het 

kampgeld €110 (rekeningnummer: BE73 7330 2691 
0860, vergeet zeker niet naam kind en tak te 

vermelden) 

• Verloren voorwerpen kan je komen halen op de laatste 

dag van het kamp. (Zondag) 

• Aangeraden om kleren en onderbroek voor elke dag 

in een plastiek zak te steken.  

 



Brullende groeten van jullie leiding: Fred Flinstone (Daan), Wilma Flinstone (Marie), Barney Rubble 

(Jasper), Bamm- Bamm rubble (Mathias), The great Gazoo (Akash) en Dino (Toon)  



Dag Jong-Verkenners! 

Het is bijna zomer en ook dit jaar gaan we weer op kamp! Het scoutskamp zal deze keer 
doorgaan in Faymonville, de perfecte plaatst voor ons kampthema Romeinen 

(verkleedkleren!). 

• Op vrijdag 8 juli, 9u stipt, vertrekken we aan de lokalen van Winkelomheide

met de bus. Jullie worden daar ten laatste verwacht om 8u45.

Adres: Rue Marie-Thérèse 38, 4950 Faymonville

• De bagage kan binnengebracht worden aan de lokalen van W’Hei op maandag

4 juli tussen 18u en 20u.

• Vergeet zeker niet jullie pas en toestemming om naar het buitenland te mogen

reizen (stadhuis) af te geven op de dag van vertrek!

• Ook zou de individuele steekkaart ingevuld moeten worden op de site van Scouts

en Gidsen Vlaanderen, indien dit nog niet gebeurd zou zijn. (vervangt de Medische

Fiches)

• De kampprijs bedraagt €125 en zal gestort moeten worden op: BE73 7330 2691

0860 (Vergeet niet naam kind en tak te vermelden)

• De leiding heeft elke dag leuke activiteiten voorzien, dus GSM’s, iPod’s, Smartphones

en dergelijke heb je niet nodig! Stripverhalen of kaarten zijn een veel leuker

alternatief!

• Omdat de fouriers elke dag veel werk steken in jullie steken, hoeven jullie zelf geen

snoepgoed mee te nemen!

• Ook schrijfgerief, enveloppen en briefpapier zijn geen overbodige luxe, wanneer je

een brief/kaartje naar de mama, papa, oma, opa … wil sturen. Zorg wel dat je de

adressen al op de enveloppen schrijft, indien je ze niet uit het hoofd kent.

• Je kan een beetje zakgeld meenemen voor een hapje of een drankje op de

daguitstap!



 

Niet vergeten x 
Volledig uniform (hemd, das en scoutsbroek)  
Themaspullen (Romeinen)  
Slaapgerief (Luchtmatras, slaapzak, pyjama, ...) + Trekkersrugzak  
Wasgerief (Handdoeken, tandenborstel, washandjes, tandpasta, …)  
Genoeg kleren en ondergoed voor 10 dagen  
Zwembroek  
Gamel, bestek, aardappelmesje, keukenhanddoeken en beker.  
Zaklamp  
 
 

Mocht je nog vragen hebben, aarzel niet om de leiding te contacteren: 
 
Jef Liekens 0472 85 31 03 

Gilles Staquet  0474 05 47 04 

Dieter Desoete  jongverkenners@st-aloysiusscouts.be. 

Mauro Esposito jongverkenners@st-aloysiusscouts.be. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Jong-Giver-Detectives! 

 

Hello chaps!  

Dit jaar gaan we ons onderdompelen in de spannende tijden van Sherlock 

Holmes en zijn vrienden/vijanden en in de tijd van uitvindingen! Victoriaans 

Engeland! Dus spring allemaal maar op de stoomtrein en maak met ons mee 

een reis doorheen de tijd. 

 

• Dit jaar gaan we op kamp naar Faymonville.  

Adres: Rue Marie-Thérèse 38, 4950 Faymonville 

• We vertrekken op vrijdag 8 juli met de bus naar het kamp. We spreken om 

8u45u af aan de lokalen in Winkelomheide, waarna de bus vertrekt om 9u 

stipt. 

• Laat al je waardevolle spullen maar thuis (Playstations, computers, e.d.), die 

kan je alleen maar kwijtraken. Ook snoep breng je niet mee naar het kamp; 

jullie zullen genoeg lekkers krijgen! 

• Als je graag een briefje schrijft, dan mag je schrijfgerief, briefpapier en 

enveloppen zeker niet vergeten.  

• Zoek allemaal jullie beste Sherlock Holmes of Watson kostuum uit, of kom 

uitgedost als Professor Moriarity, want dit jaar speelt ons kamp zich af in 

Victoriaans Engeland!! 

• Je mag ook een beetje zakgeld meenemen voor een hapje/drankje op 

daguitstap.  

• Voor de rest neem je het gebruikelijke kampgerief mee. (zeker niet te 

vergeten: wandelschoenen, regenkledij en een trekkersrugzak + matje!!!) 

• De kampprijs bedraagt €125 en kan overgeschreven worden op volgend 

rekeningnummer: BE73 7330 2691 0860 (Vergeet niet naam kind en tak te 

vermelden) 

• Maandag 4 juli 18u-20u: Bagage afleveren! In W’hei! 

• Medische fiches zijn niet meer van toepassing, in plaats daarvan moet de 

individuele steekkaart op internet worden ingevuld en dit op de site van 

Scouts en Gidsen Vlaanderen 

• Vergeet ook je identiteitskaart en toestemming om naar het buitenland te 

reizen niet! 



• Voor verdere vragen mag je altijd jullie leiding contacteren! 

 

 

Cheers, and see you there!  

Stefan Holmes, Charlotiarity, Thomas Watson and Gertjan The Ripper. 



Kampchecklist: 

� Kampdata: 7-17 juli  

� Kampadres: Rue de Marie – Thérèse 38, 4950 Faymoville 

� Kostprijs: €125 overschrijven naar kamprekening BE73 7330 2691 0860 (vergeet zeker niet 
naam kind en tak te vermelden)  

� Kampthema: Dit jaar maken we een reis doorheen de tijd. Met de verkenners keren we 

terug naar de jaren ’70. 

Vertrek 

Aangezien we dit jaar wat verder op kamp gaan naar Waimes (Faymonville), hebben we dus heel wat 

kilometers voor de boeg. Daarom vertrekken we reeds donderdag 7 juli op kamp. We zullen dus 

verspreid over twee dagen naar de kampplaats fietsen.  

De verkenners worden om 7u verwacht aan de Boogaard om vandaaruit te vertrekken. We willen 

benadrukken dat het belangrijk is dat de fiets in orde is en de banden goed opgepompt zijn!  

Wat neem je zeker mee op fietstocht: 

• Fietshelm (verplicht!)

• Lunchpakket + drinken voor donderdag middag

• Plakgerief

• 1 Reserve binnenband

• Slaapgerief (matje + slaapzak) Denk eraan dat alles mee moet op de fiets! We raden dan ook

aan om fietstassen mee te nemen, in plaats van een trekkersrugzak.

• De overige bagage kan op maandag 4 juli aan de lokalen van Winkelomheide afgegeven

worden tussen 18u en 20u, deze worden door de leiding naar de kampplaats gebracht.

Hoe inschrijven: 

Inschrijven voor het kamp kan via www.kamp.st-aloysiusscouts.be voor 31 mei en vergeet ook niet 

om de individuele steekkaart op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen in te vullen. (Medische 

fiche van vroeger). 

Vergeet ook zeker niet jullie pas en toestemming om naar het buitenland te mogen gaan (stadhuis) 

mee te nemen 

Greetzz! 



 
 

Dit jaar vindt het kamp plaats van 7 tot 17 juli in Faymonville.  

Het adres van de kampplaats is: Rue de Marie – Thérèse 38, 4950 Fayomonville.  

 

Wij verwachten jullie op donderdag 7 juli om 7u aan de lokalen van Winkelomheide. 

Het kamp kost 125 euro, die je moet storten op volgende rekeningnummer: BE73 7330 2691 

0860 (vergeet zeker niet naam kind en tak te vermelden).  

 

De overige bagage moet binnengebracht worden op maandag 4 juli aan de lokalen van 

Winkelomheide tussen 18u en 20u.  

 

Vergeet zeker niet de individuele steekkaart in te vullen op de site van Scouts en Gidsen 

Vlaanderen! 

  

 

Zeker nodig dag van vertrek: 

• Middageten 

• Voldoende drinken  

• Slaapgerief: matteke + slaapzak 

• Helm  

• Fluohesje 

• Plakgerief  

• Reserve binnenband 

• Fiets moet volledig in orde zijn (banden goed opgepompt) 

• Pas 

• Toestemming om naar het buitenland te mogen gaan (stadhuis) 

 

Zeker nodig op het kamp: 

• Verkleedkledij (thema = toekomst) 

• Zakgeld  

• Regenkledij 

• Stapschoenen 

• Een goed humeur! 
 

Niet nodig:                          

• Snoep 

• Frisdrank 

• Elektronica 




