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U wordt vriendelijk uitgenodigd door de 
G ro t e Hee r Sna c ksby voo r e en 
zeventiendaags verblijf op zijn landgoed in 
Durbuy.  

De Grote Heer Snacksby heeft kosten 
noch moeite gespaard in de voor-
bereiding van deze extraordinaire 
feestelijkheden. Ter ere van de gemiste 
verjaardagen van enkele genodigden 
tijdens de coronalockdown, worden vier 
festiviteiten in teken van hun speciale dag 
georganiseerd.  

Gezien de buitensporige decadentie en 
extravagantie van de festiviteiten die op 
het grondgebied van de Grote Heer 
Snacksby zullen plaatsvinden, wordt U 
vr iendel i jk verzocht onderstaande 
maatregelen in deze uitnodiging grondig 
door te nemen en U hieraan te schikken.  

Hoogachtend, 

De Butler in opdracht van  
De Grote Heer Snacksby

uitnodiging
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Themafeesten

Back to the  
Nineties party

ALL WHITE PARTY 
Bloeme’s B-Day Bash 

15 mei

19 april 

Anna & Casper  

DE PRIMITIEVE 

HOLBEWONER 
FUIF

1 JUNI - JASPER - ALLES AAN’T SPIT! 

M o n t e  C a r l o
27 Mei - Simon’s Soirée - Dress to impress
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Algemene Informatie

Vertrek

Terugkomst

U wordt verwacht op het landgoed op maandag 13 juli omstreeks 16:00.   
U kan het landgoed bereiken (en post laten versturen) via het volgende adres: 

Chemin des Sangliers 31 
6940 Durbuy 

Belgique

U wordt verwacht het landgoed te verlaten op donderdag 30 juli omstreeks twaalf uur.

Transfer

U wordt naar het landgoed gebracht en opgehaald door uw ouders of voogd.  
Carpoolen is toegestaan. Ouders die bereid zijn te rijden (zowel heen als terug) worden 

vriendelijk verzocht per mail contact op te nemen.  
Zo maken wij een autoverdeling zodat er niet teveel auto’s hoeven te rijden.

Tweewielers
Gezien de omvang van het landgoed van de Grote Heer Snacksby, wordt u verzocht uw 

tweewieler mee te nemen op dit verblijf. Deze worden enkel gebruikt voor korte afstanden. 
Tweewielers dienen volledig in orde te zijn en dienen te beschikken over fietslichten, 

werkende remmen en versnellingen gezien het heuvelachtige landschap.  
Ouders die de tweewieler willen laten verzekeren, kunnen dit per mail aanvragen.  
Deze worden dinsdag 7 juli omstreeks acht uur ’s avonds ingeladen aan de lokalen. 
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Financiele beraming

Totaalprijs
De prijs van deze extravagante zeventiendaagse bedraagt 200 Euro. 

U verkrijgt van ons ook een gepersonaliseerde trui, die U ook nog 20 Euro kost. 
Voor dit luxueuze totaalpakket bent U ons dus een bedrag verschuldigd van 

220 Euro 

Dit bedrag is te storten op BE90 7360 1136 5232  

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, een 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. 
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Additionele informatie

Contact

U kan de Hoofdorganisatoren van deze zeventiendaagse (bij nood) contacteren via 

Simon  0471/53.59.59 
Maja  0473/29.92.84 
Smits  0496/20.01.09

Corona

De belangrijkste coronamaatregelen worden hier nog even opgesomd. 

Ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun leden laten meegaan. 

Alle leden die de vijf dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom 
vertoonden, mogen mee op kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige 

luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. 

Wie tot één van de risicogroepen behoort kan ook niet deelnemen aan het kamp, 
TENZIJ een dokter via een attest toestemming geeft. 

Een contactlogboek wordt doorheen de zeventiendaagse bijgehouden met alle 
contacten die gemaakt zijn buiten de bubbel.  

Indien U als ouder nog verdere vragen of bekommernissen heeft rondom de corona-
maatregelen die genomen worden tijdens het kamp, mag U ons zonder twijfel 

meteen contacteren!  
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Benodigdheden

Divers

✦ Identiteitskaart 
✦ Stoeltje 
✦ Mondmasker + Alcoholgel 

     Neem een startpakket mee.  
     Wij voorzien dit ook. 

✦ Keukenhanddoeken 
✦ Unieke beker (bv. prinsessenbeker)  
✦ Bestek 
✦ Brooddoos + Drinkbus #minderismeer 
✦ Zakcentje voor persoonlijke aankopen 
✦ Medicatie 

    Meld dit ook aan de leiding. 
    Ook medische fiches zeker nakijken.

Slaapgerief

✦ Slaapzak en evt. Extra deken 
✦ Matje of matras (kijk na op fitten) 

     GEEN veldbed (neemt teveel  
     plaats in de jintenten) 

✦ Kussen 
✦ Pyjama 

Badgerief

✦ Washandje 
✦ Handdoeken (wassen + strand/zwemmen)  
✦ Shampoo en zeep 
✦ Tandpasta + Tandenborstel 
✦ Haarborstel 
✦ Zonnecrème 
✦ Muggencrème 
✦ After-sun

Kleding

✦ Voldoende kousen en ondergoed 
✦ T-shirts en topjes 
✦ Shortjes, rokjes 
✦ Dikke trui 
✦ Lange broek 
✦ Regenjas 
✦ Zwemgerief 
✦ Slippers/sandalen 
✦ Stevige stapschoenen 
✦ Kleren die vuil mogen worden 
✦ Outfits voor themafeesten 

      Zie uitnodigingen.  
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Regels

Dit neem ik niet mee
Fashion blunders zoals fleece, driekwarts-broeken en Crocs. 

Drugs (= meteen naar huis) 
Eigen drank 

Waardevolle spullen zijn op eigen risico. De leiding is niet  
       aansprakelijk bij verlies of schade.  

      

Roken

Vanaf de jins is er geen ouderlijke toestemming vereist om te roken. Het is echter wel 
verboden om als minderjarige tabaksproducten te kopen (sinds 1 november 2019). Wij 
verwachten dat je als Jin zelf de schadelijke effecten kent van roken en je daar bewust 

van bent. Wie toch rookt, wordt verplicht om dit op een op voorhand afgesproken 
plaats te doen. Op deze manier ondervinden de anderen daar geen last van.  

Alcohol

Op jinkamp wordt er al eens een pintje gedronken. Al blijft dit wel met mate.  
Wij als leiding (en fouriers) houden in het oog dat jij niet over de schreef gaat. 

Gebeurt dit toch? Dan zullen hier sancties aan vasthangen. Er zal ook nooit iemand 
onder druk gezet worden om alcohol te consumeren. 
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Organisatoren

Koning Simon xxii van mozambicky 

Wereldkampioen Vape Tricks 

“Beter een kater teveel,  
dan een feestje gemist.”

Herzogin der, die, das Smits Von froemenie 

Professionele Party Snack Friturist 

“Never skip leg day.”

Kapitein Majajaja der carazee 

Heerser over internationaal tabaksimperium. 

“Goe gaan.”
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Sterrenchefs

Rete barones Anna  

Professioneel frituursnackwedstrijd-eter 

“Het leven is als een curryworst, 
je moet hem zelf speciaal maken.”

Graaf Olaf van Canada 

Gespecialiseerd in Hosselen 

“I didn’t do it, but if I did, 
I was drunk.”

Markies Casper der Kelders van Anderlecht 

Prostitutie 

“Leopold II is niet dood genoeg.”


