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Intro:
Beste piraten van het Mortselse schiereiland.
In juli 2021 varen we richting Büllingen,
een onbekend terrein maar wel gevuld met
grootse schatten! Dit jaar vertrekken
we hoogstwaarschijnlijk vanuit Mortsel met
de fiets, dus we trotseren samen de wind en
de obstakels die ons tegemoet zullen komen!
Be prepared!

Algemene Info Vertrek:
Vertrek:
We vertrekken Donderdag 15 juli 2021 met de
trein vanuit Mortsel. De leden worden de 15de
om 9u aan de scouts verwacht met hun
bagage. We laden eerst de camion in en
vertrekken daarna meteen met de trein op
kam
Wijziging: we vertrekken dus niet meer de 16de
met de fiets, maar de 15de met de trein!!

Wat nemen we mee op de trein?
•
•
•
•
•

Lunchpakket (+water)
Kleine rugzak om alles in te steken
Regenjas (je weet maar nooit in België)
Identiteitskaart
Onze ‘das’ is een must! We willen op de
fiets zeker duidelijk maken dat wij een
scouts zijn!

Inlaad moment Camion:
•

Op donderdag 15 juli 2021 worden jullie op
de scouts verwacht om 9u om jullie bagage af te zetten en de camion in te laden.
We vertrekken daarna meteen met de
trein op kamp.

•

Op vrijdag 30 juli 2021 om 16u komen we
terug aan in Mortsel (terug op de scouts)
en laden we de alle spullen uit de camion
uit.

Corona richtlijnen/
benodigdheden:
•

Ieder lid neemt minstens 2 mondmaskers
mee

•

Ieder lid neemt minstens 2 handdoeken
(voor de afwas) mee.

•

3-daagse is mogelijk afgelast, waardoor
wij een alternatief uit moeten uitwerken.

•

Jogi’s en Givers zijn niet gescheiden bij
ons op kamp. We zitten samen op een
terrein. De max. bubbel van 50 leden
(exclusief leiding en foeriers) maakt het
mogelijk om beide groepen samen te zetten op hetzelfde terrein.

•

Als er nog specifieke vragen zijn over
bepaalde activiteiten kan je altijd terecht
bij ons.

Kamprijs:
De kampprijs bedraagt 188 euro. Gelieve dit
bedrag te storten op:
BE63 7360 1136 2808
(voor 10 juli 2021)

Fonds op maat:
Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt de
mogelijkheid om goedkoper op kamp te gaan
indien u het (tijdelijk) financieel moeilijker
hebt. U kan dit aanvragen bij de
groepsleiding waarna dit in volledige
discretie wordt afgehandeld. In dit geval
betaalt u 1/3 van de kampprijs, de scouts
betaalt 1/3 en Scouts en Gidsen Vlaanderen
betaalt 1/3.

Adres Kampplaats:
Holzheim 65, 4760 Büllingen

De Leiding:
Onze leidingsploeg bestaat uit vijf super
gepassioneerde leiding! Het scoutsleven
vloeit door onze aderen en wij zullen er
alles aan doen dit het beste kamp ooit te
maken! Even een korte introductie...

Ella Van Gassen

Lievelingseten: Pasta pomodoro
Specialiteit: Strategisch bemiddelaar als
Robbe zijn deals in water lopen.
Leidingservaring: 2de Jaar leiding
Levensmotto: Een dag niet gelachen is een
dag niet geleefd.
Gsm: 04 86 68 27 43

Kate Van den bosch

Lievelingseten: Vol au vont
Specialiteit: Zang
Leidingservaring: 2de Jaar leiding
Levensmotto: Het leven is als een curryworst. Je moet het zelf speciaal maken.
Gsm: 04 68 33 01 25

Siebe Fieremans

Lievelingseten: Frieten
Specialiteit: Chinchilla fluisteraar
Leidingservaring: 4de Jaar leiding
Levensmotto: Een echte piraat is iemand die
keer op keer de chiro verslaat.
Gsm: 04 92 77 42 81

Indy Van Cauwenberg

Lievelingseten: Brusselse hamburger zonder
groenten van frituur Picknick
Specialiteit: Mensen ruïneren op de
dansvloer
Leidingservaring: 4de Jaar leiding
Levensmotto: Liever Davy Jones op het
terrein, dan chiro’s die in de buurt zijn
Gsm: 04 93 50 61 64

Robbe Vanhove

Lievelingseten: Lasagna
Specialiteit: Cheape deals fixen
Leidingservaring: 4de Jaar leiding
Levensmotto: Liever 1 piratenboot in de hand,
dan 10 kapers op de kust
Gsm: 04 89 85 29 02

De Fouriers:

Hans

J-Jop

Mc Kobaye

Emilio

Kato

Suprise foerier...

Ook dit jaar hebben we weer een mooie
selectie foeriers voor jullie klaargespeeld.
Sommige kennen jullie al, andere leren jullie
zeker en vast nog kennen! Ze zijn in elk geval
heel enthousiast om met jullie op kamp te
kunnen gaan!

Thema:
Het thema van ons kamp is “Pirates of the
Caribbean”. Dit wil zeggen dat je op zoek
gaat naar verkleedkleren die dicht bij het
thema aansporen. M.a.w. hoeden,
zwaarden, ooglapjes, ..
Hieronder een inspiratiebeeld!

Wat nemen we mee?
Belangrijk:
- Identiteitskaart
- Das!
- Scoutshemd!
- Medicatie indien nodig
• --> Laat dit ook zeker weten aan de leiding.
• --> Vul zeker de medische fiche in ook voor
het geval dat er geen medicatie genomen
wordt.
Slaapgerief:
-

Slaapzak (eventueel extra deken)
Veldbed/matje/luchtmatras
Kussen
Pyjama
Knuffel

Wasgerief:
-

Washandjes
Handdoeken
Biologisch afbreekbare zeep en shampoo
Tandpasta
Tandenborstel
Haarborstel
Muggen crème
Zonnecrème
Aftersun/Nahetzonnetje
Muggenmelk
Deodorant

Eetgerief:
-

Bestek
Borden
Beker
2 keukenhanddoeken (liefst met je naam)

Kleren:
-

Voldoende kousen en ondergoed
T-shirts
Topjes
Shortjes/rokjes
Dikke trui
Lange broeken
Shoenen
Regenjas
Zwemgerief
Stoeltje (!!)
(water)sandalen en sleffers
Rubberen laarzen
Stevige schoenen
Kleren die vuil mogen worden!
Verkleedkleren in het thema
Scoutshemd

Wat laat je zeker thuis:
- GSM’s en Andere dure en waardevolle
spullen! (Anders eigen risico)
- Alcoholische dranken
- Drugs (Als we het vinden ga je naar huis)

3-daagse of alternatief:
- Centjes (optioneel)
- Trek rugzak

Rokers:
Als je wilt roken op kamp moet je minstens
18 jaar zijn (op de dag) en een gehandtekent
briefje van je ouders meenemen. Als je
toestemming hebt zal je op een door de
leiding aangegeven momenten mogen roken
op een aangegeven plaats, weg van de rest.
Op deze manier heeft niemand er last van.

Slot:
Als er nog vragen zijn over het kamp of over
bepaalde data kunnen jullie ons altijd
bereiken via onze Facebook groep, givermail
of sms!
Tot dan!
Grtjs
De Leiding
givers@scouts121.be

