
Groot kamp 2020 -2021 

Thema: Deze informatie kan niet vrijgegeven worden wegens geheimhouding tot na het vertrek. 

 

To-do voor vertrek: 
1. Update je medische fiche op de website van de groepsadministratie 

è Je lidnummer vind je op je lidkaart, als je deze niet meer vind stuur ons dan een 
mailtje. 

è Meld allergien, ziektes en andere belangrijke info zeker ook nog eens door aan 
de leiding! 

2. Enveloppen met adressen schrijven 
3. Rugzak maken 
4. Lunchpakket maken 

Vertrek - terugkomst: 
Op 5 juli vertrekken aan station Gent-Dampoort en we komen terug op 12 juli aan hetzelfde station. 
De exacte uren delen we later nog mee via mail en SMS.  

Rugzakken: 
De grote rugzakken vertrekken al eerder op kamp zodat we deze niet moeten meenemen op de 
trein. De rugzakken worden afgezet op het scoutslokaal op 30 juni tussen 15u en 17u. Ook in het 
terugkeren gaan de rugzakken mee met de camion. De rugzakken kunnen weer afgehaald worden op 
14 juli (uren worden later nog doorgegeven). 

Brieven: 
Het is altijd leuk om veel briefjes en kaartjes te 
krijgen. Geef dus ons adres aan al je vrienden, tantes, 
nonkels, oma’s en opa’s!! 

Prijs: 
Het kamp kost 85 euro, als het moeilijk is om dit te 
betalen verlagen we dit graag naar 30 euro sociaal tarief. We willen dat iedereen meekan! Je brengt 
dit geld mee in cash op de dag dat je de rugzak komt afzetten of je schrijft het bedrag over naar BE42 
0689 0002 6954 (met als mededeling: NAAM + GROOT KAMP 2021) 

 

 

 

 

 

Looikesstraat 4 
3190 Boortmeerbeek 
Belgium 



Wat mee te nemen? 
1. Om te slapen: 

Matje 
Slaapzak (+ kussen) 
Pyjama 
Zaklamp 
Knuffelbeer 
 

2. Voor Hygiene: 
Handdoek 
Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, haarborstel, washandje, zeep en shampoo 
(beide ecologisch), (anti-muggenspray),… 
Papieren zakdoekjes 
 

3. Om te eten: 
3 keukenhanddoeken 
Gamel/bord 
Beker 
Bestek 
Drinkbus 
Boterhamdoos 
 

4. Kleren:  
Kleren voor 8 dagen 
Zwemkledij 
Pet/hoed tegen de zon 
Regenjas 
Scoutshemd en das (scouts t-shirt) 
 

5. Schoenen: 
Stapschoenen 
Comfortabele schoenen 
 

6. Extra:  
Klein rugzakje voor de eerste dag (met lunchpakket) 
Postzegels en enveloppes met adres 
Boek  
Gezelschapsspellen 
 

7. Af te geven aan de leiding bij vertrek: 
Identiteitskaart 
Buzzy-pass 
medicijnen 



Wat als ik iets niet heb? 

Zijn er spullen die je niet hebt maar wel nodig zijn voor op kamp te gaan. Laat ons dit dan tijdig 
weten dan zorgen we samen voor een oplossing. 
 
In noodgevallen 
Ik (Lore) zal proberen zoveel mogelijk beschikbaar te zijn, maar dit is niet altijd even gemakkelijk op 
kamp. Als je mij toch niet kan bereiken dan kan je de nummers van de andere leiding hieronder eens 
proberen. 
Marjon: +32 492 88 69 46 
Marie: +32 487 38 20 48 
 
Vragen?? 
Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons. 
Dit kan op het nummer 04788047664 of via mail scoutsmeulestede@gmail.com 
 

 

 

 


