Kampbrief Givers 2022
Dit kamp worden de givers ondergedompeld in de speciale wereld van duivenmelkers.
Vertrek: Dinsdag 5 juli 2022 om 7.30 uur aan het station van Knokke. We nemen een
bus richting het kampterrein aangezien er geen treinstation dichtbij is.
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 van de scouts en vul alle gegevens in;

o Stort €200 per giver op het rekeningnummer van de scouts:
BE03 0682 0226 0484 met de vermelding “giverkamp - voornaam – familienaam”.

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



















Picknick voor de eerste dag
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 warme pull voor ’s avonds
Regenjas
Zaklamp (+ reserve batterijen)
2 (!) keukenhanddoeken
Identiteitskaart, eventueel een document van de ziekenfonds om een deel van
het geld terug te krijgen. Af te geven aan de leiding bij het vertrek.
Stevige (stap) schoenen, gewone schoenen, waterschoenen/teva’s...
Handdoek + zwemgerief (zwekbroek/bikini/badpak, …)
Een kleine rugzak
Gepersonaliseerde gamel, bestek, beker & drinkbus
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep, zonnecrème, aftersun,
muggenspray...)
Eventuele medicatie
o Af te geven aan de leiding bij vertrek, tenzij de giver zelf goed weet
wanneer zij de medicatie moet innemen
Eventueel een zangboekje voor bij het kampvuur

Meer meenemen = meer dragen. Zet je naam op alles, van je onderbroeken tot je hemd
tot je bestek tot je tandenborstel!

Steek dit alles in een trekrugzak! Laat al het overbodige gerief thuis, hoe meer je
meeneemt, hoe zwaarder je rugzak en de givers dragen elk hun eigen rugzak. Er gaan
GEEN trolly’s/valiezen mee op tentenkamp.
Wat neem je niet mee: geen gsm, tablet of andere elektronica. Zakgeld is nergens voor
nodig. Laat snoep, speelgoed en horloges ook thuis, want die worden toch afgenomen op
kamp.
BELANGRIJK:
Jullie fiets (fietszakken zijn handig!) wordt verwacht op 30 juni in de voormiddag in de
scouts. Zorg dat jullie fiets perfect in orde is en geen wrak is (als je daar niets
speciaals/onverstandig mee doet dan komt er daar niets aan). Op de dag van vertrek heb
je nodig: je trekrugzak en enkel nog een klein rugzakje met je picknick en eventueel
andere spullen die nog niet in je trekrugzak zitten.

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
(givers@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: https://scoutsknokke.be/
Groetjesss, jullie leukste giverleiding
Flor Cattoor takleider
(Ondernemende Bij)

+32 475 43 37 78

Henri Vandeputte (Bezonnen
Springbok)

+32 476 41 31 16

Manon De Schuyter (Guitige
Merel)

+32 474 66 97 84

