JAJAJAJAJAJA, jullie zien het goed beste Jonggivers, het zalige zomerkamp komt alweer zeer dichtbij, nog 2 maand
doorbijten, de examens doorstaan en dan is het zover. Omdat we snappen dat dit nog een eeuwigheid lijkt, hebben we hier
alvast een voorsmaakje in de vorm van de langverwachte kampuitnodiging. Zoals sommigen misschien wel al doorhebben
is het thema Boite-sur-Viroin, oftewel ons eigen zomers festival! Vergeet Rock Werchter, Dour, Pukkelpop, Graspop, de
Lokerse feesten en alle andere wannabe-festivals…. Boite-sur-Viroin is het enige festival dat voor elke muziekliefhebber wel
iets heeft, van Acid house tot Zumba, alle genres zullen vertegenwoordigd worden!
Haal dus maar allemaal jullie festivalproof outfit boven en bereid je voor op 10 onvergetelijke dagen!!!
We vertekken op 3 juli 2018 om 7u45 aan het station van Aalter. Wees op tijd en breng zeker een picknick mee!
We komen terug op 13 juli 2018 omstreeks 19u15, in geval van wijziging, zullen we dit tijdig laten weten.

Adres terrein: Rue Autre côté de l’eau
Adres voor brieven:
Roscher Marc
Rue de Mariembourg 1, 5670 Dourbes
Scouts Aalter + Naam Jonggiver

Wat neem je mee?
1. Kledij
- Uniform (Hemd + das!)
- Voldoende T-shirts
- Lange en korte broeken
- Pulls
- Voldoende kousen, stevige wandelkousen voor 2-daagse ten zeerste aan te raden!
- Ondergoed
- Regenjas
- Stevige wandelschoenen (we leggen redelijk wat kilometers af op 2-daagse)
- 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
3. Slaapgerief
- Slaapzak
- Matje
- Teddybeertje
- Pyjama

4. Toiletgerief
- Tandpasta + tandenborstel
- Zeep + shampoo
- Haarborstel
- Waslapje(s)
- Handdoeken (groot + klein)
- Maandverband
5. Allerlei
- Zakdoeken
- Pet / zonnebril
- Zakmes
- Zaklamp
- Muggenmelk
- Zonnemelk en After-sun
- Zakgeld (niet overdreven veel)
- Rugzak of grote plastic zak voor gerief dat niet mee moet
op 2 - daagse in te steken
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 (wordt afgenomen en op het eind van kamp
teruggegeven)
- Ipod/ walkman/gameboy/andere waardevolle spullen
- Snoep en koeken (zullen verdeeld worden onder alle

Tips voor het laden van je 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. TREKRUGZAK VERPLICHT 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, regenbroek,rugzakhoes, toiletzak, bestek,
zakmes, verrekijker, … )

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

Indien verdere vragen:
jonggivers@scoutsaalter.be
Brecht Van de Walle

+32494/31.66.89

Andreas Porters

+32494/65.77.89

Liesbet D’hoedt

+32471/20.38.38

Zoë Labath

+32478/04.73.87

Wouter de Sutter

+32495/22.70.87

