
3-12 juli 

Het woelige leven  

van Dora the explora 



Het adres van het kampterrein is Looikesstraat 4, 3190 Boortmeerbeek. 

We spreken af op zaterdag 3 juli om 10u aan station Gent Dampoort, op 12 juli zul-

len we daar terug zijn rond 14u20 

De rugzakken mogen mee met de camion!  

Je mag deze komen afzetten aan ons scoutslokaal op 30 juni tussen 15u en 17u. 

Jullie kunnen deze hier ook terug komen halen op 14 juli tussen 14u en 16u.  

Het kamp kost €100 of €30 sociaal tarief. Over te schrijven op BE42 0689 0002 6954. 

Mededeling: NAAM + GROOT KAMP 2021 of je brengt het geld mee cash de dag dat je 

je rugzak komt afzetten.  

Doe voor vertrek zeker goeie wandelschoenen aan en neem 

een kleine rugzak mee met lunchpakket (lunch + snacks) en 

een grote fles water! En nog belangrijker, doe een mond-

masker aan (zonder mogen we niet op de trein!) 

 Een matje, slaapzak (+ evt hoofdkussen)  
 Genoeg kleren voor alle dagen  + warme kleren voor ‘s 

avonds en zeker ook een outfit of 2 die vuil mag zijn 
 Pyjama  
 Boek/strip/gezelschapsspelletjes voor vrije momenten 
 Zaklamp 
 Vuile was zak  
 Zwemgerief + badhanddoek  
 Petje, zonnecreme, aftersun 
 3 keukenhanddoeken  
 Gamel/bord, beker, bestek, drinkbus, brooddoos  
 Toiletzak (ecologische zeep, ecologische shampoo, tanden-

borstel, deo, tandpasta, washandje, deet, medicatie…)  
 Regenjas!!  
 Comfortabele schoenen  
 Identiteitskaart 
 Gsm oplader 
 Geld voor persoonlijke bestelling 
 Postzegels en enveloppes als je een brief wilt sturen 
 Een witte tshirt die absoluut niet wit gaat terugkeren 
 Een mondmasker (bij vertrek zeker meehebben) 

We hebben een aantal slaapzakken, matjes en ander mate-

riaal liggen op de scouts, laat ons zeker weten als je er ge-

bruik van wilt maken! 

Marjon 0492 88 69 46 

Elke 0499 75 10 15 

Marie 0487 38 20 48 

Lore 0478 04 76 64  


