
 

 
Beste scoutsers,  
In deze brief staat alles over scoutskamp, hopelijk staan jullie net als ons  te 
popelen om te vertrekken! Op GROOT KAMP gaan we weer onze banden 
aanhalen met moeder natuur. We slapen in tenten, maken  gebruik van de HUDO en we wassen ons 
in de vrije natuur. Lees hieronder zeer aandachtig alle informatie betreffende dit megacool kamp en 
schrijf je massaal in!  
 

Prijs  
130 euro te storten op BE45 8903 1420 8289 

Vermeld hierbij zeker de naam van uw kind, de tak en ‘Groot Kamp’.  
Vanaf wij de volledige som ontvangen hebben, is uw kind definitief ingeschreven. Wij vragen ook met 
aandrang om dit bedrag vóór dinsdag 28 juni te storten.  
 

Verblijfplaats (handig voor een briefje of een kaartje)  
Scouts Joe-English Heusden  
t.a.v. ‘Naam kind’  

Molenstraat 33 
3950 Bocholt  

Bagagelijst (vink alles aan wat je in jouw valies stopt, zo weet je dat je niets bent 
vergeten)  

o Luchtmatras of veldbed  

o Slaapzak – pyjama – knuffelbeer  

o Voldoende ondergoed, zomerkledij, regenkledij. Alle kleren kunnen ook vuil terugkeren, dus laat 
je best je mooiste kleren thuis!  

o Een warme trui & lange broek  

o Stevige stapschoenen en wat lossere schoenen (voor alledaagse activiteiten)  

o Linnenzak voor de vuile was  

o Toiletgerief met allerhande logische attributen zoals zeep, waslapjes, tandeborstel & -pasta  

o 2 keukenhanddoeken  

o Zonnecrème en een hoofddeksel  

o Zwemgerief  

o Een kleine rugzak voor op tocht (tevens je handbagagezak!)  

o Brooddoos & drinkbus  

o Zaklamp, zakmes mocht je dat hebben,  

o Gamel, drinkbeker, mes/vork/lepel (duidelijk genaamtekend)  

o Een reisspel, strip, boek voor tijdens de siësta  

o Lunchpakket voor de eerste middag  

o Verkleedkleren (het thema wordt later nog meegedeeld) 

o WOUDLOPERS: Kleren die echt volledig kapot mogen zijn  

o JOGI’S: een witte T-shirt die kapot mag, mooie kledij voor casino avond en hippie kleren 

o GIVERS: iets speciaals 

 



 

De jogi’s en givers nemen ook hun fiets mee, die UITERAARD volledig in orde 
staat (lichten, slot, gesmeerde ketting, opgepompte banden, …). Diegenen die 
niet vertrouwd zijn met hun stalen ros gaan er best eerst nog eens mee tot aan 
de fietsenmaker. Vergeet slot + lichtjes niet!  
 
Wat laten we zeker en vast thuis: Een overdaad aan snoep, elektronische apparaten zoals een iPod, 
MP3 speler, gameboy,..  
 

Inladen van de camion  
Omdat wij jullie niet graag zelf zien zeulen met jullie loodzware rugzakken laden we zoals elk jaar deze in 
de camion. Jogi’s en givers pakken naast hun volledige bagage ook hun fiets mee!  
De camion wordt geladen op woensdag 29 juni om 17u00 aan onze vertrouwde scoutsterreinen. Wij 
vragen met aandrang aan ouders en leden om mee te helpen zodat dit van een leien dakje loopt.  
 

Vertrek / aankomst 
 We verzamelen op zondag 3 juli om 08.30u aan de ingang van het Sint-Pieters station in Gent. Wees 
zeker op tijd, want wie te laat is, mist de trein! Iedereen komt in perfect scoutsuniform!  
Op woensdag 13 juli zit het kamp er spijtig genoeg al op! Op die dag komen wij moe, vuil, maar oh zo 
gelukkig terug aan in het Sint-Pieters station in Gent om 16u. Gelieve dan door te rijden naar de 
scoutsterreinen waar de camion op ons wacht om uitgeladen te worden.  
 

Noodnummers  
Gelieve deze nummer enkel te gebruiken bij nood!  
Stef De Geest – 0484/12.42.83 
Roy De Thaey – 0493/56.21.29  

 

Praktisch overzicht  
 
Waar?  

 
 
 
 
Molenstraat 33 
3950 Bocholt 

Vertrek?  3 juli 2016, 8u30, Gent Sint-Pieters station  
Terug?  13 juli 2016, 16u00, Gent Sint-Pieters station  
Prijs?  130€ te storten op BE45 8903 1420 8289 

(‘naam kind’, ‘tak’, ‘Groot Kamp’)  
Noodnummers?  Stef De Geest – 0484/12.42.83 

Roy De Thaey – 0493/56.21.29  

 
Camion?  Inladen: 29 juni 2016 om 17u00 op onze 

scoutsterreinen  
Uitladen: Na terugkomst doorrijden naar 
scoutterreinen  

 


