
Laatste richtlijnen kamp 2014 

Beste leden en ouders,  

 

Nog een dikke week en we zijn weg! Onze zakken zijn al gepakt, die van 

jullie ook? De vikingcrew is zich reeds enkele maanden aan het 

voorbereiden op het vertrek en dit staat nu wel echt voor de deur! We 

hopen dat jullie even hard staan te springen en te popelen om mee te 

mogen vertrekken?! 

Omdat we bijna weg zijn, geven we nog even een aantal belangrijke richtlijnen voor het vertrek: 

Materiaal: 

Op kamp gaan betekent: we trekken er op uit naar wei waar niets staat, maar wij bouwen daar een 

volledig paradijs op! Dit betekent dus ook, dat we heel wat materiaal moeten meenemen. Denk maar 

aan alle tenten, het sjorhout, spelmateriaal en nog veel meer! We spreken met iedereen vanaf jojo’s 

op vrijdag 1 augustus af aan het lokaal (berkelei), om vanaf 09u00 de camion in te laden. Jullie 

moeten hiervoor niet in uniform komen! Dit ligt mooi klaar op jullie valies! Neem ook een 

lunchpakket mee, het einde wordt voorzien rond 16u. Bagage van de voorploegers en de givers gaat 

in de camion, zorg er voor dat jullie bagage voor 11u aan het lokaal is. 

Opbouw: 

Vrijdagavond 1 augustus, vertrekt een enthousiaste ploeg leiding reeds naar het kampterrein om 

alles op te bouwen. Wanneer de leden aankomen, staats reeds een heel paradijs te wachten!  

Vertrek Givers: 

Zaterdag 2 augustus vertrekken de givers met de fiets naar het terrein. Zij spreken af om 5u00 in de 

ochtend aan het lokaal, om daar fris en monter te vertrekken. Wat nemen ze mee op de fiets: 

 HELM VERPLICHT! 

 slaapzak en matje 

 regenjas 

 genoeg eten en drinken 

 zakgeld 

 reserve binnenband en plakgerief + nodige sleutels 

 parsival t-shirt + das om aan te doen 

 iets om je warm te houden 

 

Vertrek kapoenen, welpen, wolven, jojo’s: 

Maandag 4 augustus staat de plaatselijke vinkingmobiel te wachten om de kapoenen, welpen, 

wolven en jojo’s naar het terrein te brengen. Iedereen wordt verwacht om 09u00 aan het lokaal 

(berkelei)! Wees op tijd want de bus, vertrekt een half uurtje later. Alle bagage wordt in de bus 

geladen, een kleine (stevige) rugzak met handbagage gaat mee op de bus. Wat stop je in jouw 

handbagage? 

 lunchpakket + drinken 

 boekje om te lezen op de bus 

 medicatie (in zakje + naam + gebruik medicatie)  

 SIS-kaart + gele klever (die willen we van iedereen) ook deze wordt aan de leiding 

afgegeven.  

 

Wij zijn scouts, zijn daar fier op en willen dat dus ook laten zien. Daarom verwachten we dus dat 

iedereen, van kop tot teen, in perfect uniform is om te vertrekken.  



Laatste richtlijnen kamp 2014 

 

Bezoekdag: 

Zondag 10 augustus is het bezoekdag! Alle ouders, broers, zussen, oma, opa, hond, kat, konijn en 

sympathisanten zijn hierop uitgenodigd! We zetten de “deuren” van ons kampterrein open vanaf 

11u00, vroeger komen hoeft niet, je kan er dan nog niet op. We voorzien een heuse BBQ en veel 

drank, daar moeten jullie dus niet aan denken. VERGEET NIET IN TE SCHRIJVEN voor de BBQ. 

 

Voor alle andere leden is het een moment om ervan te profiteren al heel wat vuile kledij mee te 

geven. Ouders van givers vergeten niet dat de fietsen van de givers ook graag die dag reeds mee naar 

huis gaan. 

 

Einde van het kamp: 

Donderdag 14 augustus zit het kamp er al weer op! Alle leden vertrekken met de bus van op het 

kampterrein weer huiswaarts. Zij zullen allen omstreeks 18u00 aan het lokaal aankomen. 

 

Camion uitladen: LET OP ! 

Niet alleen jullie komen terug, ook al ons materiaal komt terug, maar met de camion. Dit moet 

natuurlijk weer terug een plaatsje krijgen in het lokaal. Daarvoor willen graag nog eens beroep doen 

op vele helpende handen. Dit wil zeggen dat iedereen vanaf jojo op ZONDAG 17  augustus om 9u00 

aan het lokaal wordt verwacht om de camion te helpen uitladen.  

   

Wat mag je zeker niet vergeten? 

Kapoenen: waterpistool, witte t-shirt + onderbroek, gezelschapspelletje 

Wolven: GEEN zakmes, WEL gamel, bestek, beker, WEL kompas + 2daagse rugzak VERPLICHT 

Givers: superheldenkledij 

 

Post: 

Op kamp gaan is maar niets zonder veel post! Alle leden ontvangen wel eens graag een briefje. We 

geven nogmaals het postadres voor op kamp: 

 

Scouts Parsival 

Naam of totem + tak 

p/a Humbert Jeanne  
N°5 Gévimont/Ethe 

B-6760 Virton 
 

Tot slot: 

Voor echt dringende zaken kan u ons ook bereiken op het nummer 0499/22.51.88. Wij willen ons 

bereikbaar stellen, maar dit nummer in enkel in geval van uiterste nood te gebruiken!   

 

Zo, wij hopen met dit briefje de laatste twijfels en onduidelijkheden over het kamp weggewerkt te 

hebben. Moest je nog met vragen zitten, laat dan zeker niet na om contact met iemand van de 

leiding op te nemen.  

 

Stevige linker, 

De leiding! 


