Jongverkennerkamp 2017

Beste jongverkenners, beste ouders,
Het is zover, wij gaan op kamp! Bereid jullie maar voor op tien onvergetelijke dagen
in de Ardennen. Het belooft een fantastische ervaring te worden boordevol
avontuur, plezier en vriendschap. Hou ook alvast je vergrootglas klaar, want het
thema dit jaar is ‘Sherlock’. Samen met jullie hopen we het grote mysterie van juli
2017 op te lossen.
Waar gaan we heen?
Rue du point du Vue 43
5555 Monceau en Ardennes
Hoe spreken we af?
We spreken woensdag vijf juli af om 8u00 aan het station van Knokke in PERFECT
UNIFORM. Zaterdag vijftien juli zijn we terug in Knokke rond 17u30.
Wat moeten jullie zeker allemaal meehebben in jullie TREKRUGZAK?
Identiteits- en SISkaart
Voldoende kleren, zowel voor warm als voor regenachtig weer
Onderbroeken
VOLDOENDE kousen
Stapschoenen
Zwembroek
Handdoek, washandje
Vaatwashanddoeken
Gamel, bestek en drinkbeker
Zaklamp en extra batterijen indien nodig
Slaapzak en matje
Watersandalen of waterschoenen
Sherlock Holmes outfit
Toiletgerief, muggenzalf, zonnecrème, …
Medicatie indien nodig
Zangboekje als je dat hebt
Wat nemen jullie zeker NIET mee?
Gsm of andere elektronica
Horloge
Shampoo, wij zorgen daarvoor
Snoep, koeken, eender wat van eten eigenlijk
Dingen die je niet kwijt wil of niet wil dat ze vuil worden
Hoeveel kost het kamp?
We vragen €135 voor het kamp. We zouden graag hebben dat dit overgeschreven
wordt naar het rekeningnummer van de scouts, BE03 0682 0226 0484, met
vermelding “Jongverkenner ‘naam’ ” voor vijftien juni.

Hoe kunnen jullie ons bereiken?
De leiding is te bereiken op volgende nummers:
Benoît Vanhecke
0477/05.69.07
Toon Smets
0478/68.67.76
Joachim Pauwels
0475/67.91.92
Jan Loobuyck
0479/43.87.14
Jan Van Hecke
0474/75.60.91
Lia Demeestere
0473/44.14.06
of op het mailadres jongverkenners@scoutsknokke.be. Al deze informatie is
bovendien terug te vinden op onze website www.scoutsknokke.be.
Nu zijn jullie helemaal voorbereid. Moesten er toch nog vragen zijn, aarzel niet ons
te contacteren.
Wij hebben alvast heel veel zin in dit avontuur met onze speurneuzen en hopelijk
zien we jullie allemaal op vijf juli in het station!
Stevige Linker,
Ondeugende Kameel, Ad Rem Smelleken, Resolute Karekiet, Gemoedelijke Ara,
Seriema en Ibis

