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Inleiding
Ewa fakka dreirrieees!! Zijn jullie klaar om op kamp te vertrekken, ouleeeh??? Als je bitch

wilt chillen is er geen probleem, dan ga ik er heen, ik kom niet alleen, want ik heb fun op

kamp. Ja, we kunnen dom doen, babyyyy, zijn jullie klaar om jullie helemaal te ontpoppen

tot echte nederhop-artiesten?? Praat nederlands met me, even nederlands met me, wie

weet gaan we slapen met een doezoe, word wakker met een ton. Wij kijken er alvast naar uit

om deze 13 dagen met jullie door te brengen, 130 op de vluchtstrook om bij jullie te zijn!!!!

Algemene informatie

In- en uitladen camion

Op vrijdag 17 juli worden alle givers die meegaan op kamp vanaf 10u tot ten laatste
17u verwacht op de Macadam om de camion mee in te laden (kan altijd iets vroeger
gedaan zijn). De givers die niet meegaan op kamp zijn ook altijd welkom om een
handje te helpen.

De bagage kan je binnenbrengen op dezelfde dag tussen 10u en 17u. Voor het
middageten neem je zelf een lunchpakket mee.

Iedereen is deze dag aanwezig! Als je er om een of andere reden toch niet kan
geraken, vragen wij om dit op voorhand te laten weten aan de leiding.

Na het kamp moet de camion natuurlijk ook terug uitgeladen worden. Dus bij het
aankomen op de Macadam, blijft iedereen nog even om de camion uit te laden.
Wanneer dit gebeurd is, houden we jullie niet langer tegen om terug naar huis te
gaan.

Simon is altijd bob

Kuisdag en verloren voorwerpen

Een nadeel aan het kamp is dat alles behoorlijk vuil wordt. Vandaar dat we elk jaar
een dag na het kamp een kuisdag houden om alle tentzeilen, piketten, potten,
pannen, … nog eens goed te kuisen. En dat is ook dit jaar niet anders. Op de kuisdag
kan je altijd eens rondkijken tussen de verloren voorwerpen wanneer je iets bent
verloren op kamp.
Hiervoor spreken we af op zondag 1 augustus van 10u tot ten laatste 17u (kan
vroeger gedaan zijn). Vergeet zeker geen lunchpakket. Ook vandaag wordt iedereen
verwacht! Want vele handen maken licht werk!



Inschrijven

Ben je na deze fantastische kampavond helemaal verkocht om mee met ons op
nederhopavontuur te gaan? Schrijf je dan in door voor 30 juni via deze link:
https://forms.gle/CDYAEvWnYZoYi9N67. Het inschrijvingsgeld (€145) is te storten
op BE64 7895 2999 2052 (+ vermelding naam giver). Kijk zeker nog eens het online
medisch fiche na! Gelieve hier eerlijk in te zijn, indien er nog iets zou wijzigen, horen
we dit ook graag natuurlijk! Het medisch fiche kan worden nagekeken via de
individuele steekkaart van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Via deze link vindt u een handleiding voor de individuele
steekkaart:https://www.28zaoeja.be/wp-content/uploads/2021/11/2020.10.09_handleidin

g_ouders_steekkaart.pdf

Alvast bedankt om dit zo snel mogelijk in orde te brengen!

Indien jullie na de kampavond toch nog enkele vragen hebben, dan mogen jullie ons
gerust aanspreken!

Vertrek en aankomst

Voor het vertrek spreken we af op 19 juli om 7u30 in Berchem Station met een
lunchpakket. Neem zeker ook je identiteitskaart en, indien nodig, je medicatie mee.
Dit alles gebeurt uiteraard in piekfijn uniform! Zorg dat je ook zeker een lunchpakket
en een koek/drankje meeneemt want dit
belooft een zware dag te worden.

Op 31 juli eindigt het kamp en mag u uw
giver komen ophalen in Berchem Station
rond 17u15, verdere info volgt nog. Daarna
rijden we samen door naar de Macadam om
met iedereen de camion uit te laden en met
de volledige groep samen te sluiten.

https://forms.gle/CDYAEvWnYZoYi9N67
https://www.28zaoeja.be/wp-content/uploads/2021/11/2020.10.09_handleiding_ouders_steekkaart.pdf
https://www.28zaoeja.be/wp-content/uploads/2021/11/2020.10.09_handleiding_ouders_steekkaart.pdf


Post

Kaartjes kan u sturen naar het adres van de eigenaar van het veld waar we verblijven:

Jerome Nolleveaux

Scouts 28 zaoeja, naam lid

Givers

Rue du Progrès 125

5555 Bièvre

Alle leden moeten zelf postzegels meenemen. Postzegels kunnen mogelijks worden
bijgekocht als we dit op tijd weten. Verder zouden we ook nog willen vermelden dat
het niet de bedoeling is dat er ouders of andere familieleden/kennissen langskomen
op het kampterrein. Dus ook al bent u toevallig in de buurt, houd u nog even in en
wacht het einde van het kamp af om uw zoon of dochter terug intens te kunnen
begroeten.

Dagplanning

Elke dag zal er ongeveer zo uitzien. Dit kan echter wel wat veranderen naargelang de

activiteit van die dag.

8:00u Fouriers staan op

8:15u Leiding staat op

8:30u Leden worden gewekt

8:45u Er wordt fourage gefloten en de leden ontbijten

9:30u Inspectie

10:00u Voormiddag activiteit

12:30u Middageten / leden beginnen te koken

14:30u Namiddagactiviteit

17:00u Fris fruitig vieruurtje

17:15u Namiddagactiviteit 2

19:45u Avondeten

20:30u Afwas

21:15u Avondactiviteit

22:45u Tienuurtje

23:15u Avondlied



23:30u Taptoe

Wat bij ongevallen?

Een verbrande vinger, in een mierennest gaan zitten, buikpijn, u kan niet snel genoeg
bij de HUDO zijn … Voor al deze zaken hebben wij steeds onze EHBO- koffer bij de
hand. Stel dat er iets erger voorvalt, twijfelen wij er niet aan om professionele hulp in
te schakelen. Uiteraard brengen wij de ouders van de gewonde meteen op de
hoogte. Wij willen hier nog even aanhalen de medische fiche met zorg in te vullen.

Moest er op het thuisfront iets ernstig gebeuren, kan u de leiding bereiken op
volgende noodnummers:

Seppe Fieuws (Spiesbok): +32 488 41 41 54
Mitte Cornelissen (Zanglijster): +32 477 64 67 56
Arno Vandermeeren (fourier): +32 486 96 89 15
Jef van de Poel (fourier): +32 471 44 86 75

Gelieve eerst naar de fouriers te bellen, aangezien de leiding niet altijd bereikbaar is.
Kan u ons niet bereiken, aarzel dan niet om een voicemail in te spreken en dan bellen
we u zo snel mogelijk terug!

Wat neem je mee?

Givers, het is heel tof/lief dat je mama je gerief wilt

inpakken, maar doe dit a.u.b. zelf. Op die manier weet je

exact wat je bij hebt.

!TEST AL JE MATERIAAL OP VOORHAND!
We vragen om al het gerief te tekenen.

Kledij (in trekkersrugzak)
● Lange broeken, shorten en/of rokjes
● Ondergoed
● T-shirts
● Warme truien
● Zwemgerief (jongens: zwemshort EN zwemslip,

meisjes: bikini of badpak)
● Sokken (2 paar uniform)
● Regenjas
● Speelschoenen, laarzen
● Verkleedkledij
● Eventueel waterschoenen



Slaapgerief (in trekkersrugzak)
● Matje of luchtmatras + pomp (GEEN VELDBED!)
● Slaapzak
● Pyjama
● Knuffel

Toiletgerief (in trekkersrugzak)
● Washandjes + handdoeken
● Jullie hoeven geen shampoo of zeep mee te nemen, de leiding zorgt voor

milieuvriendelijke zeep.
● Tandpasta + tandenborstel
● Zonnecrème
● Borstel/kam
● Wasbadje + wasspelden
● Dit alles in een toiletzak!



Allerlei
● Linnenzak voor de vuile was (geen plastiek!)
● Zaklamp
● Medicatie + instructies
● Adressen om kaartjes te sturen + pen (eventueel extra papier/postzegels)
● Eventueel muggenmelk
● Zakmes (enkel als je ermee weet om te gaan)
● Tijdschriften en leuke boekjes
● Pet + zonnebril
● Eventueel badmuts
● !3 slechte keukenhanddoeken!
● 2 gamellen
● Beker
● Vork, mes, lepel
● Wasbadje
● 5 droog verpakte mondmaskers
● Tocht rugzak
● Eventueel luizenshampoo
● 3 mondmaskers

Mag niet mee
● Gsm, psp, gameboy, wii, xbox, playstation, Nintendo 64,

Nintendo DS, iPad, iPod, iPhone, Smartphone, …
● Snoep (als we dit vinden, is dit voor de leiding)
● Dure kledij of juwelen
● Extra eten of drank

Wij kunnen haast niet langer wachten tot dit bangelijk kamp van start gaat! Hopelijk
jullie ook.

Groetjes!
Spiesbok, Zanglijster, Stekelvarken & Hardoen


