Kampbrief Jonggidsen 2022

Hola chickas of zeggen we beter hola toekomstige overvallers de Banco D’España? Zijn
jullie klaar om 10 dagen het beste van jullie zelf te tonen voor El Professor? Trek jullie
Dali-maskes en rode overals maar aan want het wordt een tocht vol met avontuur,
hindernissen trotseren, stap per stap dichter tot een bankoverval komen. Hier volgt
alvast alle informatie voor de plezanste tijd van het jaar!
Vertrek: Dinsdag 5 juli 2022 om 7.30 uur aan het station van Knokke. We nemen een
bus richting ons kampterrein, want er is geen treinstation dichtbij.
Terugkeer: Vrijdag 15 juli 2022, we verwachten om rond 17.00 uur terug in Knokke te
zijn (station Knokke). 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 … en vul alle gegevens in;

o Stort €175 per jonggids op het rekeningnummer van de scouts:
BE03 0682 0226 0484 met de vermelding “jonggidsennkamp – voornaam –
familienaam”.

o Verificatie van de gegevensfiche van uw jonggids (kan na een vergadering gebeuren
of online).
Benodigdheden:




















Perfect uniform (hemd, korte rok/broek, das) !!Aandoen bij vertrek!!
Slaapzak en matje
Vers ondergoed en verse kousen
Pyjama
T-shirts, broeken, pulls... (Hou er rekening mee dat dit speelkleren zijn, deze
kunnen dus vuil worden! Geef ook kleren mee waarvan de jonggids zelf zeker
weet dat ze nat/vuil mogen worden!)
Een witte t-shirt (die mag vuil worden met verf)
Een warme pull voor ’s avonds
Verkleedkledij in thema ‘La Casa de Papel’
Regenjas
Zaklamp (+ reserve batterijen)
4 (!) keukenhanddoeken
Identiteitskaart, eventueel een document van de ziekenfonds om een deel van
het geld terug te krijgen. Af te geven aan de takleiding bij het vertrek.
Stevige (stap) schoenen, gewone schoenen, waterschoenen/teva’s...
Handdoek + zwemgerief (bikini/badpak, …)
Een kleine rugzak
Gamel, bestek en drinkbus
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep, zonnecrème, aftersun,
muggenspray...)
Eventuele medicatie
o Af te geven aan de takleiding bij vertrek, tenzij de jonggids zelf goed
weet wanneer zij de medicatie moet innemen
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 jonggidsen dragen elk hun eigen rugzak. Er
gaan GEEN trolly’s/valiezen mee op tentenkamp.
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.
Kampthema: Dit jaar is ons kampthema La Casa de Papel. Altijd al eens iets crimineels
willen doen? Bij deze… Wij overvallen de bank van Spanje. We know, klinkt absurd,
maar met jullie inzet en wilskracht halen jullie wereldnieuws met de grootste overval
ooit!
Als het thuisfront graag brieven naar hun dochter stuurt kan dit op het adres ‘Moulin du
rivage 1, 6833 Ucimont – Botassart’
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.
Ziezo, dat was het ongeveer. Als er nog vragen zouden zijn, dan kan u altijd mailen
(jonggidsen@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.
Inschrijven kan via: link op onze website (www.scoutsknokke.be)
Adios, jullie jonggidsenleiding
Roxane de Chaffoy, takleidster
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