Brisy 2018
21-31 juli

Dag Jong-givers

In een notendop, voor de ouders :

Wij tellen al af naar het kamp! Als jij meekomt, zal het kamp zeker en
vast geweldig leuk en onvergetelijk zijn! In dit boekje volgt alvast alle
informatie die je nodig hebt.

 Afspraak aan de kampplaats: 21 juli om 11 uur.
Brisy 1, 6670 Gouvy
 Op 31 juli om 14u mogen jullie opgehaald worden.

Het kampthema
Dit jaar gaan we de winterolympics verplaatsen naar de zomer en van
Zuid-Korea naar Gouvy.

Breng allemaal gerust verkleedkleren mee zodat je je optimaal kan
inleven in de verschillende tijdsvakken. Wees creatief en ga zeker niets
kopen!

 Een kaartje is altijd welkom! Dit stuur je naar:
Scouts Maaseik
t.a.v. (naam lid)
Brisy 1,
6670 Gouvy
Vergeet ook niet een enveloppe, postzegels en het juiste adres
mee te nemen als je zelf brieven wil schrijven .
 Hoe inschrijven?
◦ €120, betalen via overschrijving op het rekeningnummer
BE65 7350 0521 0096, met vermelding van Naam lid, Kamp
Jong-givers 2017. Te betalen voor 30 juni
 Heeft u nog vragen? U kan altijd bellen of mailen naar
◦ jonggivers@scoutsmaaseik.be
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Wie gaat er samen met jullie een super kamp van maken?
Deze personen kan u voor of tijdens het kamp altijd contacteren.

Jonggiverleiding
Joris Gielen
Ben Leenders
Femke Krops
Kimberly Poukens
Marlies Claessens

0474 71 02 85
0476 21 70 65
0468 16 94 85
0478 79 73 89
0495 38 12 89
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Start en einde van het kamp
Starten doen we op zaterdag 21 juli om 11u op
de kampplaats. Jullie mogen hier afgezet worden
zodat we van onze lege kampplaats samen een
echt olympisch dorp kunnen maken.
Eindigen doen we op dinsdag 31 juli. Jullie mogen
om 14u opgehaald worden aan de kampplaats.
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Meeneemlijstje!
Inschrijven
Kleur het bolletje in voor de spullen die al in je tas zitten, zo vergeet je zeker niets!

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 zegeltjes van de ziekenkas

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zeker één lange broek

Identiteitskaart
Gemakkelijke rugzak voor tweedaagse met passende heupband
Warme slaapzak + eventueel kussen
Matje, luchtmatras of veldbedje

Om in te kunnen schrijven dient de kampprijs gestort te worden op
rekeningnummer BE65 7350 0521 0096, met vermelding van ‘Naam
lid’, Kamp Jonggivers 2018.
De kampprijs bedraagt €120 In deze prijs is alles inbegrepen. Het is dus
zeker niet nodig om zelf veel geld mee te nemen.
Om organisatorische redenen vragen wij dit bedrag te storten voor 30
juni.

Waskom
Gamel
Bestek (niet van plastic want dit smelt in het vuur)
Beker
Drinkfles / bedon
Genoeg broeken, T-shirts, truien, kousen,
ondergoed, ... voor 10 dagen (voor elk weer iets).
Let op! Voorzie zeker kleren die vuil mogen worden en genoeg
reservekledij.

Wij begrijpen dat het niet voor alle ouders evident is om deze
kampprijs te betalen. Wij vinden echter dat dit geen drempel mag zijn
binnen een Scoutscarrière en willen dat iedereen overal aan kan
deelnemen. Aarzel dus niet om contact op te nemen met iemand van
de leiding zodat we met jullie via kampgeldvermindering of spreiding
van betaling samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Pyjama
Zakdoeken
Een grote linnen zak voor vuile was
Wandelschoenen
Schoenen die nat mogen worden
(eventueel watersandalen)
Regenlaarzen
Regenjas
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Waar is de kampplaats?
Brisy 1
6670 Gouvy
Afstand Maaseik - kampplaats : ±136 kilometer (1u44 minuten)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Toiletgerief (Washandjes, handdoeken,

o
o
o
o

Kranten om natte schoenen te drogen

tandenborstel, tandpasta, zeep, ...)
1 volle pot choco of gelei
Minstens 3 keukenhanddoeken
Zonnecrème, aftersun, muggenmelk, pet
Eventueel strips, gezelschapsspelletjes,
leesboek,…
Oud wit T-shirt (2 voor toto’s)
Zwembroek/ badpak + badhanddoek (eventueel klein rugzakje)
Je uniform! En sjaaltje
Medicatie indien nodig
Zakgeld (€10)
Verkleedkleren
Knuffel
Zaklamp
Geadresseerde enveloppen en postzegels als je
graag brieven naar het thuisfront wilt sturen.
1 wit t-shirt (dat niet wit blijft) (2 voor de 3e jaars
Zin in het kamp en een goed humeur!
Geen dure (elektronische) spullen die niet tegen vocht en stoten
kunnen

Schrijf in al je spullen je naam zodat als je iets verliest, je het terug
kan krijgen!!!
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Gsm’s
Jullie mogen jullie gsm meenemen op kamp. Wij zijn echter van mening
dat een gsm weinig bijdraagt aan een geslaagd kamp. Daarom houden
wij als leiding de gsm’s van de leden bij. Ze krijgen deze af en toe even
terug. Je hoeft je gsm dus zeker niet mee te nemen want een weekje
offline gaan komt de groepssfeer alleen maar ten goede. Ouders
mogen altijd contact opnemen met de leiding als ze hun
nieuwsgierigheid niet meer aankunnen of wanneer er zich thuis een
probleem voordoet. Er is per groep altijd minstens één leiding
bereikbaar.

Tochtmateriaal
Schoenen: Op kamp gaan we altijd op tweedaagse. Hierbij leggen we
heel wat kilometers in. Goed ingelopen wandelschoenen zijn dus een
must. Of je kiest voor bottines of lichtere schoenen is je eigen keuze,
maar zorg ervoor dat je er op voorhand al regelmatig mee gaat
wandelen en dat je er ook in het bos mee kan wandelen.
Rugzak: Voorzie voor de tweedaagse een rugzak die goed past. Je
slaapspullen moeten erin passen samen met nog wat eten, drinken en
een paar kleine dingen voor twee dagen.

Snoep
Je mag snoep meenemen maar overdrijf hier niet in. Het meegebrachte
snoepgoed wordt ook gedeeld onder alle leden en is dus niet je eigen
persoonlijke voorraad snoep en koeken.
Slaapgerief
Slaapzak: In een tent kan de temperatuur ’s nachts soms sterk dalen.
Voorzie dus best een warme slaapzak zodat je geen kou moet leiden.
Heb je een ‘zomerslaapzak’ dan kan een extra fleecedeken handig zijn
bij koude nachten.
Matje/luchtmatras/veldbedje: Wij gebruiken patrouilletenten als
slaaptenten. Deze zijn niet hoog en niet zo ruim. Daarom vragen we om
het te houden bij een matje, een (smalle) luchtmatras of een veldbedje.
Let er bij een luchtmatras ook op dat deze met te mond opblaasbaar is
en niet te veel weegt of neem een extra matje mee voor tweedaagse.
Bij een veldbedje neem je best zeker nog een extra matje mee. We
hebben geen elektriciteit op de kampplaats een luchtbed met pomp is
dus geen optie.
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