Liefste Zeeverkenners en ouders
Na een onzeker scoutsjaar in tijden van corona kijken we erg uit naar ons
zomerkamp! We gaan voor 15 dagen op trekkamp naar Duitsland. Dit land heeft
veel voor ons in petto. We gaan wandelen door betoverende bossen en langs
mooie rivieren en meren. Naast al dat wandelen gaan we ook gezellige stadjes
bezoeken, spannende spellen spelen en nog zoveel meer! Het wordt dus veel
meer dan wandelen!

Zoals jullie op de voorpagina alvast gezien hebben is dit niet zomaar een
verkennerskamp. Bij ons vertrek hebben we misschien wel een mol in ons
midden? Of niet? Of wel? Weeeeees gewaarschuwd!

Stevige linker van jullie leiding
Katrijn, Warre, Lenno en Lisa
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Vertrek
Maandag 5 juli spreken we om 10:00 af aan het station van Oostende in
scoutsuniform! Je komt tonen aan de leiding of je je identiteitskaart,
reistoestemming voor minderjarigen en Europese ziekteverzekeringskaart
zeker mee hebt!

10:00

Aankomst station Oostende met lunchpakket

10:05

ID, reistoestemming en Europese
ziekteverzekeringskaart tonen aan de leiding

10:15

Bagage in de camion laden

10:30

Afscheid nemen van ouders, broer, zus, lief, …

10:43

Vertrek trein naar Eupen

Terugkeer
Maandag 19 juli komen wij rond 16:16 terug aan in het station van Oostende. Onze trein
vertrekt om 13:17 uit het station van Eupen. We brengen jullie uiteraard op de hoogte
moesten we vertraging hebben. De camion zal terug aan het station staan met de bagage.
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Kamproute
We blijven na aankomst de rest van de dag in Eupen. De volgende dag beginnen we onze
tocht richting Monschau. We hebben foeriers mee die zullen meerijden met een kleine
camionette. Dit wil dus ook zeggen dat onze bagage overdag mag meerijden met de
camionette. Neem dus zeker een stevig en ondersteunend rugzakje mee voor overdag!

Toestemming ouders
Omdat we naar het buitenland op kamp gaan hebben wij voor minderjarigen
toestemming nodig van de ouders. Het document hiervoor kan je krijgen op het
stadhuis

of

via

het

digitaal

loket

op

volgende

website:

https://www.oostende.be/reistoelating
Eens ingevuld moet dit aan de leiding bezorgd worden op de dag van ons vertrek.
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Ik ga op trekkamp en ik neem mee…

Kledij

Schoenen

Scoutsuniform
Lange broeken
Korte broeken
T-shirts
Truien
Ondergoed
Kousen
Regenjas
Zwemgerief (extra handdoek)

Stapschoenen‼
Schoenen die vuil en nat mogen worden

(Spreek af om zeep/tandpasta te delen
plaatsbesparing)
Handdoeken
Wasgerief Shampoo/douchegel (eventueel ecozeep om je in de rivier te
kunnen wassen)
Tandenborstel/tandpasta
Kam/borstel/haarelastieken

Slaapgerief

Andere

(Spreek af om samen te slapen in de tenten)
Pyjama
Matje
Slaapzak
(Smijt)tent
Identiteitskaart
Studentenkaart
Europese ziekteverzekeringskaart
Reistoestemming voor minderjarigen
Klein rugzakje
Zakdoeken
Mondmasker
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Drinkfles of (voorkeur) Camel bag
Petje‼
Zonnebril
Zonnecrème factor 50/After sun
Tekenspray
Zaklamp of koplamp
2 keukenhanddoeken
Indien van toepassing jullie medicatie
Eventueel zakgeld (zeker niet meer dan €50)

Gsm gebruik
Jullie mogen jullie gsm’s meenemen op kamp en zelf bijhouden. Uiteraard is het
niet de bedoeling deze constant te gebruiken. Zorg maar dat er genoeg ruimte
vrij is om veeeeel foto’s te nemen!

Wat kom je zeker tonen aan de leiding bij
vertrek
 Identiteitskaart
 Toestemming voor minderjarigen
 Europese ziekteverzekeringskaart
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Prijs
De prijs voor dit kamp bedraagt 230 euro. Gelieve dit te storten op BE50 1430
8536 1418 met als mededeling: “Kamp zeeverkenners: voornaam naam”.
Vergeet dit niet te betalen voor 20 juni 2021. Hierin zit alles inbegrepen zoals
eten, accommodatie, vervoer, activiteiten, materiaal, …
Als het een probleem vormt om dit bedrag in 1 keer te betalen mag er steeds in
schijven afbetaald worden. Moest dit niet haalbaar zijn, mag je ons altijd
contacteren en kan er steeds een oplossing gevonden worden.

Individuele steekkaart
Voor we op kamp vertrekken, moeten de ouders zeker jullie individuele
steekkaart online hebben ingevuld! Waarschijnlijk deden jullie dit al in
september maar toch vragen we met aandrang om deze tegen 2 juni nog eens
te controleren en eventuele wijzigingen te registreren. Inloggen kan op
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/

Infomoment
Op zaterdag 15 mei houden we in onze tuin aan het lokaal een infomoment.
Hierbij geven we jullie graag alle uitleg en kun je er ook terecht met al je vragen
en wensen. Voor wie dit echt niet lukt en ook graag extra uitleg zou willen
krijgen, geef ons een seintje. Gelieve jullie in te schrijven via volgend formulier:
https://docs.google.com/forms/d/1amMepOE1B6eySjk1x1Ahxn85gFLFtlURMR
Knb3WVp74/edit. Op die manier kunnen we ons goed organiseren naar de
coronamaatregelen.
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Corona
Dit kampboekje is gemaakt met de veronderstelling dat we op trekkamp mogen
vertrekken. We weten natuurlijk allemaal dat deze pandemie nog niet achter de
rug is en dat de kans bestaat dat we ons programma zullen moeten aanpassen.
Hiervoor hebben we verschillende scenario’s uitgewerkt. Als we onze planning
moeten wijzigen, brengen we jullie uiteraard onmiddellijk op de hoogte.
Uiteraard hopen we dat ons gepland kamp gewoon mag doorgaan.
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Contactinformatie leiding
De leiding zal zo veel als mogelijk bereikbaar zijn op kamp. We vragen jullie wel
om ons enkel te bellen in geval van nood.
Omdat we veel in bossen zullen wandelen kan het zijn dat we op bepaalde
momenten geen ontvangst hebben. Een sms’je sturen kan nuttig zijn, we bellen
dan terug zodra we dit ontvangen hebben.

Lisa Levecke

+32 474/88 63 59

Katrijn Grootaerdt

+32 476/82 76 16

Warre Vyncke

+32 495/32 01 45

Lenno Villeyn

+32 484/53 34 69
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