Safari – jungle kamp

Liefste safari-jungle gaanders,
Dit jaar trekken wij ons terug in de grote (mss wel
gevaarlijke) bossen van Ruisbroek…
In die jungle gaan we dieren, ontdekkingsreizigers, soorten
planten etc tegenkomen! Daarom dat we ook elke dag
oftewel op safari gaan oftewel de jungle ingaan. Zo kunnen
we de nieuwe, ongekende beesten leren kennen
“In the jungle, the mighty jungle the lion sleeps tonight…
In the jungle, the quiet jungle the lion sleeps tonight..”
Na een jaar vol plezier, lachen, gieren en brullen zijn wij
klaar om met jullie een spetterend kamp tegemoet te gaan!
Hopelijk kijken jullie er ook even hard naar uit als wij !!

1. Praktische informatie
Vertrek:
24/07/2018 verwachten wij de kapoenen op het terrein om 10 uur s’ morgens
stipt!
!Carpoolen is zeker een must

Terugkeer:
29/07/2018 mogen de ouders de kapoenen terug
komen halen om 14 uur
!Carpoolen is weeral een must

Postadres:
Naam kapoen
Scouts Ruisbroek
Eikerlandstraat 49b
2870 RUISBROEK
JIJ stuurt toch ook zeker een kaartje naar je kapoen of leiding

?

Het postadres is ook het adres van de lokalen en het terrein zelf, dus zeker
dit gebruiken voor je GPS!

Route beschrijving:
Koolsveldlaan 53
2110 Wijnegem
 Ga de E34 op in Wommelgem vanaf de Turnhoutsebaan/N112 en R11
8 min. (3,4 km)
 Volg E34 en A12 naar Boom. Neem afrit 9-Boom vanaf de A12
16 min. (19,5 km)
 Neem de N177, Hoeikensstraat en Ooievaarsnest naar de Eikerlandstraat in Puurs

8 min. (4,7 km)

(zie afbeeldingen)

2. Inschrijving
De kampprijs bedraagt dit jaar 101 euro
Inschrijven gebeurt door een mail te sturen naar
kapoenen@scoutswijnegem.be voor 1 juli !
Het is nodig om de online individuele steekkaart en toestemming medische
ingreep in te vullen op de site van scouts en gidsen Vlaanderen.
!! Let op, om aan te melden heb je het lidnummer nodig! Dit lidnummer heeft
u via mail aangekregen op 20/05.
Bij vragen over de inschrijving, contacteer: kapoenen@scoutswijnegem.be

3. Financieel
Hoeveel en waarom?
Wat?

Prijs in euro

Huur lokaal
Eten en drinken (6 euro de dag)
Uitstap
Materiaal
Aandenken
Energie (gas, water, afval, brandstof)

33
36
8
5
8
11

TOTAAL

101

We weten dat €101 niet weinig is. We rekenen liever iets ruimer!. De
mogelijkheid bestaat om een deel van het kampgeld terugbetaald te krijgen
via de mutualiteit. Informeer daar zeker eens, het kan de prijs erg laten
dalen!
We vragen om dit bedrag te storten voor 1 Juli op het rekeningnummer: BE
93 7785 9237 0567 met vermelding “naam kapoen + kapoenenkamp 2018”.

Niet betaald = Niet mee op kamp = zééééér spijtig!!

4. Contact
In geval van nood kan u ons bereiken op de volgende nummers:
Kaat Ecran: 04 98 61 06 88
Simon Devos: 04 89 33 54 27
Tan Jacobs: 04 83 36 32 52
Stef Dierickx: 04 86 71 19 04
Jori Boeye: 04 75 60 13 82
Jonas Paulissen: 04 98 11 59 48

Als u ons niet kan bereiken, kan u altijd naar de groepsleiding bellen.
Katrien Schyvens: 04 99 75 72 63
Lauren Simons: 04 72 61 07 47
Robbe Van Assche: 04 71 34 44 62
NOODnummer scouts en gidsen Vlaanderen: 04 74 26 14 01

Indien u vragen heeft over het kamp kan u ons mailen naar:
kapoenen@scoutswijnegem.be

5. Een dag op kamp
8u: opstaan leiding en leden, ontbijt
10u: activiteit
12u: middageten (+ eventueel platte rust)
14u: activiteit
16u: vieruurtje!!
16u30: activiteit
18u: avondeten + afwas (joepie)

19u30: avondactiviteit
21u: Slaapwel!!

6. Wat nemen we mee?
o
Matje of luchtmatras (+ pomp) We hebben liever een matje en zeker
geen veldbed!
o

Slaapzak, kussen

o

Pyjama, knuffel

o

Voldoende kledij (warm, koud, regen, droog, binnen, buiten…)

o

Ondergoed, kousen

o

Stevige stapschoenen (oppassen met nieuwe schoenen  bleinen!),
speelschoenen, pantoffels… (10 paar schoenen is absoluut NIET
nodig)

o

Petje, zonnebril

o

Zaklamp

o

Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep…)

o

Washandjes, handdoeken

o

Zonnecrème!!!, aftersun, muggenstick

o

Zwemkledij

o

Safari-jungle verkleedkleren! (leef jullie maar uit)

o

Pot choco of confituur

o

2 keukenhanddoeken

o

Kleine rugzak om op tocht te gaan

o

Gezelschapsspelletjes, strips, cd’s… (niets te waardevol)

o
Briefpapier, postzegels, enveloppen (Tip: het is handig als de
enveloppen al geschreven zijn en er al een postzegel op kleeft.)
o
Persoonlijke medicatie (bij vertrek afgeven aan de leiding met een
geschreven ‘handleiding’)
o

KidsID (afgeven aan leiding)

o

GOED HUMEUR EN ZON

ZET OVERAL JE NAAM IN!!!!
Wat laten we thuis?
Snoep (er zal genoeg lekkers zijn!), mp3, gsm, horloge, waardevolle spullen,
geld, mama’s en papa’s… Alles wat niet in de Oertijd thuis hoort wordt
zonder genade afgepakt!

Uitermate belangrijk!!! Zorg dat ALLES (van aftersun tot medicatie) getekend
is. Wij kunnen niet onthouden van wie welke zonnecrème was en van wie de
rode sok en de blauwe zaklamp is.

Voilà kapoenen, het belangrijkste is gezegd.

Wij kijken er alvast al heel hard naar uit, en hopelijk jullie ook !!
Kusjes en knuffels van jullie liefste leiding
Kaat

Jori

Jonas

Stef

Tan

Simon

Bas

