Kampbrief Jongverkenners 2019

Hey, hey beste Jongverkennes
Zijn jullie klaar om 10 dagen lang ondergedompeld te worden in het leven van een
echte avonturier? Gaan jullie samen met ons op ontdekking en kunnen jullie de
hindernissen trotseren? Hopelijk wel, hier volgt alvast alle informatie voor de plezantste
tijd van het jaar!
Vertrek: Vrijdag 5 juli 2019 om 7.30 uur aan het station van Knokke. We nemen de
trein richting Paliseul.
Terugkeer: Maandag 15 juli 2019, we verwachten om rond 17 uur terug in Knokke te
zijn. Hou uw gsm zeker in de gaten. Als het aankomstuur zou veranderen, dan laten we
het zeker weten.
Inschrijven: Pas wanneer de volgende zaken in orde zijn, is de inschrijving definitief:
o Surf naar de site van http://scoutsknokke.be/inschrijven-kamp-2019-2/ en vul alle
gegevens in;
o Stort €140 per jongverkenner op het rekeningnummer van de scouts: BE03 0682
0226 0484 met de vermelding “jongverkennernkamp – voornaam – familienaam”.
o Verificatie van de gegevensfiche van uw jongverkenner (kan tijdens het inschrijven
bij u thuis of na een vergadering gebeuren).
Benodigdheden:
o Perfect uniform (hemd, korte broek, das) à Aandoen bij vertrek
o Slaapzak en matje
o Vers ondergoed en verse kousen
o Pyjama
o T-shirts, broeken, pulls... (Hou er rekening mee dat dit speelkleren zijn, deze kunnen
dus vuil worden! Geef ook kleren mee waarvan de jongverkenner zelf zeker weet dat ze
nat/vuil mogen worden!)
o Een warme pull voor ’s avonds
o Regenjas
o Zaklamp (+ reserve batterijen)
o 2(!) keukenhanddoeken
o Identiteitskaart, eventueel een document van de ziekenfonds om een deel van het
geld terug te krijgen à Af te geven aan de leiding bij het vertrek
o Stevige (stap)schoenen, gewone schoenen, waterschoenen/teva’s...
o Handdoek + zwemshort
o Een kleine rugzak
o Gamel, bestek en drinkbus
o Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep, zonnecrème, aftersun,
muggenspray...) o Eventuele medicatie
o Eventueel een zangboekje voor bij het kampvuur
Opgelet: Elk jaar gaan er kledingstukken verloren, schrijf daarom op alle
benodigdheden een naam!
Steek dit alles in een trekrugzak! Laat al het overbodige gerief thuis, hoe meer je
meeneemt, hoe zwaarder je rugzak en de jonggids dragen elk hun eigen rugzak.
Breng geen gsm, tablet of andere elektronica mee. Zakgeld is nergens voor nodig. Laat
snoep, speelgoed en horloges ook thuis, want die worden toch afgenomen op kamp.
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Kampthema: Dit jaar is ons kampthema Expeditie Robinson. Breng dus maar jullie
beste survival skills naar boven! Are you ready? Laat de creativiteit maar eens de vrije
loop en breng originele verkleedkleren mee. Alles is toegestaan, zolang het maar in het
kampthema past.

Voor de thuisblijvers:

Rue de la Germone 9 6836 Bouillon

Zangboekje: Ook dit jaar zijn er weer zangboekjes te koop. De kostprijs is
€15/zangboek. Indien u een zangboekje wilt, kan dat samen met het kampgeld gestort
worden, mits een vermelding dat het ook de aankoop van een zangboekje betreft.
Fotoavond: We zullen proberen om de foto’s van kamp te tonen op de Scout.In-drink
die doorgaat op 7 september 2019. Zet deze datum alvast in de agenda, dit wil je niet
missen.
Ziezo, dat was het ongeveer. Als er nog vragen zouden zijn, dan kan u altijd mailen
(jongverkenners@scoutsknokke.be) of een belletje geven of een sms’je sturen naar één
van de leiding. We beantwoorden uw vragen met veel plezier.
Wij hebben er alvast enorm veel zin in! Hopelijk jullie ook. Schrijf jullie massaal in,
zodat we dit fantastische kamp met een grote bende kunnen beleven.
Tot snel, jullie jongverkennerleiding
Flor Cattoor
Justine Berkein
Viktor De Waele
Seppe Duchemin
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