
 

 

  



 

 

Praktische informatie 
Aankomst 

3e jaars:  

Wij zien jullie graag de 18e toekomen op ons kampterrein. Jullie kunnen samen met de trein 

vertrekken vanuit Station Berchem. Jullie zouden moeten overstappen in Brussel en Luik, en 

afstappen in het station van Vielsalm. Vanaf daar komen wij jullie ophalen. We zullen samen nog 

bekijken welke treinen jullie best pakken, maar we proberen jullie tegen 12u op het terrein te hebben.  

1e en 2e jaars:  

Wij verwachten jullie de 21e om 11u op het terrein. Aan jullie ouders: steek ALLE GSM nummers 

van de leiding in je gsm zodat je ze in noodgevallen kan contacteren. We raden jullie aan om niet te 

carpoolen, omdat we contact met andere bubbels/ouders willen vermijden.  

Om contact te voorkomen kunnen we jammer genoeg de ouders niet toelaten op het terrein. In plaats 

daarvan zullen wij een kiss & ride organiseren vlak bij het kampterrein.  

Adres 

U kan de GPS volgen tot Hotel Au bois des Roches, Bihain 21, 6690 Vielsalm, dat is de 

dichtstbijzijnd adres. Vanaf daar zullen er wegaanwijzingen geplaatst worden. 

Vertrek 
We komen met z’n allen op 31 juli terug met een bus. De aankomst is gepland op het pleintje 

van de Vaartdijk om 15u 

Brieven 

*Naam Giver* 

Givers Scouting Wijnegem  

Ottré 57, 6690 Vielsalm, België 

Container 

Veel handen maken het werk licht. We laden met z’n alle de container in, maar ook weer uit 

aan de scoutslokalen.  

Container inladen:   12-7-2017  vanaf  13u00 

Container uitladen:    3-8-2017  vanaf  13u00 

  



 

 

Gsm-nummers 

Er zal altijd 1 GSM bereikbaar zijn per dag. Hou er rekening mee dat er in de Ardennen op 

een wei niet altijd bereik is. Als jullie ons niet kunnen bereiken kunnen jullie altijd de 

groepsleiding proberen. Vergeet niet: ook zij gaan fourieren en zijn dus mogelijks niet 

bereikbaar. 

Axel: 0470 03 66 07     Jonas: 04771 44 86 88 

Charlotte: 0488 27 12 36    Emma: 0472 62 17 96 

Jeroen: 0471 57 59 25    Tom: 0471 45 16 61 

 

Groepsleiding: Toon: 0479 98 36 73 

   Sam: 0486 66 60 35 

   Tibo: 0471 24 56 75 

   Ellen: 0499 14 29 31 

Wat neem ik mee? 
Slaapgerief: 

• Je zelfgeknoopte matje! + een grote bol sisal om het op te spannen  

• Matje 

• Slaapzak 

• Pyjama 

• Eventueel een kussen 

Wasgerief: 

• Tandenborstel en tandpasta  

• Washandjes, kleine handdoeken en een grote handdoek 

• Zonnecrème en aftersun 

• Muggenstick  

• Kam of borstel 

• Conditioner & Shampoo (enkel milieuvriendelijk & biologisch afbreekbaar.) 

Kledij: 

o Perfect uniform (bij aankomst) 

o Voldoende T-shirts 

o Korte en lange broeken 

o Truien  

o Voldoende ondergoed 

o Voldoende sokken 

o Badpak of zwembroek 

o Regenkledij 

o Verkleedkleren 

  



 

 

Schoeisel: 

o Wandelschoenen (liefst bottinnen)  

o Gemakkelijke schoenen 

o Vaste waterschoenen 

o Eventueel regenlaarzen (handig bij slecht weer) 

Eetgerief: 

o Bord/gamel, soepkom, drinkbeker 

o Mes, vork, lepel, klein lepeltje, ev. aardappelmesje 

o Drinkbus 

o 2 keukenhanddoeken 

o Iets lekker zoet voor op de boterham om te delen.  

Dingen die je zeker ook niet mag vergeten: 

o IDETITEITSKAART ! Meteen aan de leiding af te geven bij aankomst 

o Persoonlijke medicatie (liefst met duidelijke instructies voor de leiding) 

o Een linnenzak voor jullie vuile was 

o Briefpapier, enveloppen, postzegels, schrijfgerei, jullie adressenboekje 

o Eventueel stripboeken, magazines, boeken, spelletjes, opblaasbare dingen voor in de rivier… 

o Zaklamp (+ reservebatterijen), een zakmes 

o Gewone rugzak of trekrugzak voor 2daagse (Hier moet gerief voor 1 nacht inpassen: 

Slaapzak, matje, reserve T-shirt,..)  

o Voor diegene die reeds getotemd zijn: totemkleren meenemen 

o Voor diegene die getotemd worden: slechte kleren!! 

o Zonnebril, petje of hoedje tegen de zon! 

o Maandverband of tampons voor de meisjes 

o Plastic zakjes zijn ook altijd handig 
 

Wat laten jullie zeker thuis?  (Anders nemen wij het af) 
o Waardevolle zaken zoals horloge, juwelen, I-pods, GSM. 

o Snoep, drank, sigaretten,.. 

 

 

Op een kamp durven wel al eens dingen zoek te geraken, zet dus overal je naam op! Maar 

echt OVERAL! Zeker op uniform, kleren, zakmes,… 

!!!We komen terug met de bus en daar moeten we naartoe wandelen, je moet dus ALLES zelf 

kunnen dragen!!! 

 

 

 

 

 

 



Prijs 
1e en 2e jaars 

De totale kampprijs voor het kamp bedraagt €165 per persoon. 

3e jaars 

Omdat wij jullie al de 18de verwachten, vragen wij aan jullie €180. 

Gelieve het correcte bedrag TEN LAATSTE OP 1 JULI 2021 te storten op het rekeningnummer 

BE41 7785 9237 4510 met vermelding van : “*naam giver* + kamp 2021” 

Dit bedrag dekt de kosten voor het kampterrein, eten en drinken voor het volledige kamp, materiaal, 

een kampaandenken en het transport naar huis.  

Route

Verkleedinspiratie 
Zie: de film Braveheart 



 

 

Voilà liefste givers! Nu hebben jullie alle info nodig voor het kamp. Moest er nog een vraag zijn 

drop ze maar op facebook of stuur ons een mailtje. 

Vergeet zeker niet de individuele steekkaarten na te kijken op de groepsadministratie van Scouts 

en Gidsen Vlaanderen. Dit is heel belangrijk, zeker tijdens Corona, dus ze moeten up-to-date zijn! 

 

Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig. Wij kijken er al naar uit.  

 

Groetjes en een stevige elleboog, 

Axel, Tom, Emma, Charlotte, Jonas en Jeroen 

 




