
 

Laken, 28 april 2019 

In opdracht van de Koning en de Koningin,  

ter gelegenheid van de ontdekking van het bestaan van een schat 

te zoeken ergens op de aardbol,  

 

heeft de Protocolchef van het Huis van Zijne Majesteit de Koning de eer  

 

de Jonggivers van Scouts 121 

 

uit te nodigen als ontdekkingsreizigers op een zestiendaagse queeste. 

 

Indien u deze uitnodiging accepteert,  

wordt u verzocht de voorschriften die bijgevoegd zijn aan deze uitnodiging 

door te nemen en op te volgen.  



 

 

Inschepen 

U wordt verwacht op zaterdag 13 juli om onze ontdekkingsreis van materiaal en proviand te 
voorzien. Iedereen is verplicht om naar het inladen van de camion te komen.  
Ook bagage wordt mee ingeladen, aangezien we met de trein op kamp gaan.  

Vele handen maken licht werk. 
 

Vertrek 

U wordt opgewacht door de Hoofdontdekkingsreizigers aan de treinhalte van Mortsel-Oude 
God omstreeks 07:30. Daar neemt u de trein naar de vertrekplaats van de ontdekkingsreis. 

Ontdekkingsreizigers die bepaalde medicatie of extra hulp vereisen waarvoor de 
Hoofdontdekkingsreizigers op de hoogte moeten worden gebracht, worden vriendelijk verzocht 

vroeger te komen voor eventuele uitleg te geven.  
 

Terugkomst 

Indien de ontdekkingsreizigers slagen in hun queeste, kunnen ze op dinsdag 30 juli terug 
worden opgehaald door de ouders omstreeks 13:00. Verdere organisatie van de auto’s volgt 

zeker nog, zodat er niet met teveel auto’s gereden wordt.  
 

Prijs 

Aangezien Zijne Heer de Majesteit zijn dotatie tot het volle zelf wil benutten en geen sponsoring 
kan voorzien, bedraagt de prijs van deze ontdekkingsreis €170. Deze wordt gestort op het 

rekeningnummer BE37 7360 1136 4828 met vermelding ‘Ontdekkingsreis + Naam’.  

 



 

Fonds op maat 

We zijn er ons van bewust dat een kamp genoeg geld kost. Het komt al eens voor dat ouders 
niet het hele bedrag voor een of meerdere leden in een keer kunnen neertellen. Daarom heeft 
Scouts en Gidsen Vlaanderen een initiatief opgestart, genaamd Fonds Op Maat, voor families 

die het financieel wat moeilijker hebben. Kort uitgelegd komt het erop neer dat de kampprijs in 
drie delen wordt opgedeeld. Een derde betaalt het lid, eeen derde betaalt Scouts en Gidsen 

Vlaanderen en een derde deel betaalt de groepskas van onze scouts. Voor meer informatie kan 
je altijd bij de leiding terecht. Als jullie hier gebruik van willen maken, kunnen wij dit in alle 

discretie regelen. 
 

Kampplaats en adres post 

49.95744°, 5.08820° (Latitude, Longitude) 
De vertrekplaats voor de ontdekkingreis is gelegen op een aftakking van Rue de Porcheresse in 

Graide. Dit is de eerste zijstraat rechts als u vertrekt in het centrum van Graide. Uiteraard 
kunnen de coördinaten ook worden ingegeven in de GPS.  

Om brieven te sturen naar ontdekkingsreizigers: 
Scouts 121 – Jonggivers 

Naam lid 
Rue du Progrès 125 

5555 Graide 
 

Telefoonnummers van Hoofdontdekkingsreizigers 

Simon: 0471/53.59.59 

Maja: 0473/29.92.84 

Noé: 0470/03.87.44 

Marnix: 0499/10.65.99 



 

Mee te nemen op ontdekkingsreis 

Wasgerief 

 Washandjes 
 Handdoeken  
 Zeep, shampoo, douchegel 

= biologisch afbreekbaar!   
 Tandpasta en tandenborstel   
 Haarborstel/kam + rekkertjes, 

speldjes,… 
 Muggenspray/melk 
 Zonnecrème 
 After-sun 

Slaapgerief 

 Slaapzak (eventueel extra deken, het 
kan koud zijn ’s nachts in een tent) 

 Veldbed/matje/matras 
 Matje (tweedaagse) 
 Pyjama 
 Eventueel een kussen 
 En je knuffel natuurlijk! 

Kleren  

 Voldoende kousen en ondergoed 
 T-shirts (lange en korte mouwen) 

en topjes 
 Shorts/rokjes 
 Lange broeken 
 Dikke trui(en) 
 Rubberen laarzen 
 Stevige, ingelopen stapschoenen 

 Andere schoenen en sandalen 
 Kleren die heel nat mogen worden 
 Kleren die heel vuil mogen 

worden! 
 Verkleedkleren  
 Bikini/badpak/zwemshort 

Varia 

 Keukenhanddoeken! 
 Wasbakje 
 Waterschoenen 
 Gamel, bestek, beker 
 Schrijfgerei, enveloppen, postzegels 

en papier en een lijstje met adressen 
 Strips, leesboeken en spelletjes 
 (Stoffen) zak om vuile kleren in te 

stoppen 
 Zaklamp! 
 Trekrugzak   
 Een (slechte) witte t-shirt 
 Belangrijk: iedereen neemt een 

uniek object mee dat als vlag kan 
dienen! 

Bij vertrek 

 Regenjas 
 Drinkbus 
 Brooddoos 
 Medicatie + gebruiksaanwijzing 
 Identiteitskaart! 
 Uniform (groene broek/rok/short, 

hemd en das)



 

Gedragscode 

Uiteraard is het ook verplicht volgende gedragscode te volgen om de ontdekkingsreis zo vlot mogelijk 
te laten verlopen. Volg deze dus zeker na. 

 Geen drugs, roken of alcohol. Dit staat gelijk aan meteen naar huis. 
 Energy drinks worden afgenomen.  
 Snoep is delen met iedereen. 
 GSM’s verlaten de tent niet, uit de tent worden ze meteen afgenomen. Ook is er geen 

kans dat leden hun GSM kunnen opladen. We zien ze dus liever niet.  
 Respect voor elkaar. Er wordt niet gepest of uitgesloten. Zoek niemand zijn grenzen op.  
 Respect voor de leiding én foeriers: dankbaarheid, luisteren, meewerken, ... . 
 Respect voor het materiaal. 
 Respect voor het milieu.  
 Verlaat het kampterrein niet zonder toestemming. 
 Niet in de fourage en de leidingscompartimenten zonder toestemming.  

 

Slotwoord 

Indien ik U voldoende geïnformeerd heb met deze uitnodiging, hoop ik uiteraard dat U deze 
accepteert en verwacht ik U in juli voor het vertrek.  

 

Hoogachtend. 
 
 

 

Protocolchef van het Huis van Zijne Majesteit de Koning 

 

 


