
 

 

 

  

 

 

 

 
 



Welkomstwoordje 

Beste givers en giverouders, 

Binnen een kleine maand is het al zo ver! De givers trekken naar Italie-Slovenie. Graag 

hadden wij voor jullie alles nog eens op een rijtje gezet.   

 

Vertrek en terugkomst 

We spreken op MAANDAG 9 JULI om 14:15 af aan het lokaal. Vandaar rijden we met de 

ouders naar Charleroi waar onze vlucht vertrekt om 17:55. MET IDENTEITSKAART! 

We landen op VRIJDAG 20 JULI om 21:30 in Charleroi. We vragen om ons hier op te 

halen. 

 

Indien je kan rijden bij vertrek of terugkomst, stuur dan een mailtje naar 

givers@scoutskieldrecht.be. 

!De vluchturen die we eerst doorgegeven hebben zijn dus gewijzigd! 

 

De tocht + streek 

Na aankomst in Treviso (Venitië) nemen we de bus naar Tribil di sopra. Het startpunt van 

onze wandeling. Van hieruit volgen we de Alpe Adria Trail. Een wereldbekende 

wandelroute die vanaf de Italiaanse kust tot in Oostenrijk loopt. 43 etappes, 750 km lang! Wij 

stappen 5 à 6 etappen mee.  

We doorkruisen en deel van de Julische Alpen, lopen rond de Triglav, de hoogste berg van 

Slovenië, en wandelen een lang stuk naast de Soca-rivier in het Triglav Nationaal Park. 

Volgens velen is dit het mooiste stuk van Slovenië!  
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Tussendoor nemen we enkele rustdagen om te bekomen van de uitdagende, en vaak 

adembenemende wandellingen. Het zijn stevige wandelingen, de paden zijn overal goed 

aangeduid en overal goed begaanbaar (geen technisch moeilijke stukken). Na deze tocht 

nemen we de bus/trein naar Venetië waar we nog een laatste dag verblijven vooraleer we 

terugvliegen naar huis. 

 

De fouriers 

Ook op het buitenlandskamp gaan fouriers mee. Dit jaar rijden Wout De Keyser, Tommy 

Vercauteren en Kaat Anné ons achterna. Zij verlichten onze lasten: ze nemen extra gerief 

mee in de auto (gasvuren, kookpotten, spelmateriaal,..) gaan inkopen doen, koken en dienen 

als bezemwagen voor mocht er iemand ziek worden/enkel omslaan. 

      

 

Overnachtingen 

We slapen in iglotentjes. We regelen op voorhand wie er een tentje kan meenemen. 

Smijttenten mogen ook. We hebben ter plaatse al enkele campings vastgelegd, maar waar 

we kunnen, proberen we een overnachting bij boeren of mensen met een mooi stuk grond te 

regelen. Dit om extra in contact te komen met de plaatselijke bevolking en ook om de kosten 

te drukken. Wildkamperen is overal verboden. 

 

Rugzak, Hoe bereid ik me best voor? + Het weer in Slovenië 

Zoals hierboven al gezegd dragen we een groot deel van ons grief zelf mee. Idealiter neem 

je een trekkersrugzak van 30L/40L mee. Deze rugzak kan mee als handbagage op het 

vliegtuig. De rest van je bagage steek ja per 2 à 3 In een koffer/grotere rugzak. We spreken 

af op vrijdagavond 6 juni om 20:00 aan het lokaal om de extra bagage samen te steken. 

Op de wandelingen draagt iedereen zijn rugzak van 30L/40L. Tenten en gerief dat niet meer 

in je rugzak past, wordt met de auto vervoerd. Wees zuinig met kleren, want er is maar 

beperkte plaats in de auto! We nemen Wipp mee, dus er kunnen zeker enkele dingen 

gewassen worden. 



Je allerbelangrijkste kledingstuk dit kamp zijn ongetwijfeld je stapschoenen! Zorg ervoor dat 

je deftige boutinnen hebt die liefst al ingelopen zijn.  Het is niet aan te raden om heel de 

wandeling op sneakers of sportschoenen te wandelen! 

Het weer in Slovenië is zomers, maar niet overdreven heet. Het zou er gemiddeld rond de 

20-25 graden zijn. Het is niet ongewoon dat er af en toe een regenbui valt dus neem zeker 

een k-way mee!  Ook steek je je gerief best in plastieken zakken, zo kan je nooit verrast 

worden door een onverwachtste regenbui en garandeer je dat je gerief droog blijft. 

Denk eraan dat we met het vliegtuig gaan dus dat je enkel zaken in je handbagage steekt 

die mee mogen op het vliegtuig! (Geen grote bussen shampoo, deo, messen,…)  

Hieronder een lijst met gerief dat zeker mee moet in de rugzak:

 

Slaapgerief 

[ ] Slaapzak 

[ ] Matje  

[ ] … 

 

Kledij 

[ ] Uniform + Das  

[ ] GOEDE STAPSCHOENEN 

[ ] Regenkledij 

[ ] Lange broek voor ‘s avonds 

[ ] 1 of 2 warme truien 

[ ] Enkele T-shirts 

[ ] Zwemkledij 

[ ] Voldoende ondergoed 

[ ] Voldoende kousen!!! 

[ ] Extra paar sneakers/slippers/sandalen 

[ ] Grote handdoek  

 

[ ] Washandjes  

[ ] Toiletgerief 

[ ] … 

 

Allerlei 

[ ] Gamel, bestek en beker (met naam 

erop) 

 [ ] Evt: schrijfgerief, papier, enveloppen, 

adressen en postzegels  

[ ] Drinkbus of Camelbag! Zorg dat je 2l 

water kan meenemen! 

[ ] Zonnecrème 

[ ] Petje/zonnebril 

[ ] Zaklamp/Petzl 

 [ ] Geneesmiddelen (bij het vertrek uitleg 

aan de leiding geven) 

[ ] IDENTITEITSKAART 

[ ] Reistoelating minderjarige 

[ ] Verzekeringskaartje 

 

 

 

 

 

 



Wat moet er nog inorde gemaakt worden? 

Omdat we naar het buitenland trekken moeten er extra documenten in orde gemaakt 

worden. Daarom vragen we of iedereen voor zondag 24 juni de volgende papieren 

doormailt naar givers@scoutskieldrecht.be: 

• Reistoelating van ouders voor een minderjarige. (Af te halen in Beveren) 

• Ofwel een Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen (via de mutualiteit) 

• Ofwel een MUTAS-kaart of Mediphone Assist Card aanvragen 

(één van de twee volstaat) 

• Identiteitskaart + kijken of deze nog geldig is tot 3 maand na de reis. (20/10/2018)  

Neem op kamp zeker de originele papieren mee. Wij drukken alles nog eens extra af zodat 

we ook een kopie op papier meehebben.  

 

Nog wat praktische info 

Vluchtinfo: Het vluchtnummer wordt doorgegeven van zodra deze gekend is. De vluchturen 

verschillen dus van de vluchturen die eerder dit jaar doorgegeven zijn. 

 
Jullie kunnen ons bereiken op onze gsm’s 

• Lukas 04 71 67 75 28 
• Nette 04 92 27 39 60 

 

Enkele woordjes Sloveens 

Nederlands Sloveens  Nederlands Sloveens 

Ja Ja  0 nula 

Nee Ne  1 ena 

Alstublieft Prosim   2 dve 

Bedankt Hvala  3 tri 

Goedendag  Dober dan  4 štiri 

Goedemorgen  Dobro jutro  5 pet 

Goedenavond  Dober večer  6 šest 

Tot ziens Nasvidenje  7 sedem 

Ik heet Ime mi je  8 osem 

Aangenaam kennis te maken   Me veseli  9 devet 

Zoenen, kussen   poljubiti  10 deset 

Tongzoen   francoski poljub  17 sedemnajst 

Ik hou van jou!   jubim te!    

mailto:givers@scoutskieldrecht.be


Kampbedrag 

Het kamp zal in totaal €300 kosten. Hiervan hebben jullie reeds €100 gestort. Wij vragen om 

de overige €200 over te schrijven naar BE88 7330 2250 5141 met vermelding van de naam 

van het lid. Graag overschrijven voor zondag 24 juni. Onze acties doorheen het jaar 

hebben ons €190 per lid opgeleverd! 

Vertrekkensklaar! 

Zo, als dat allemaal in orde is, zijn we volledig vertrekkensklaar om met zijn allen aan deze 

zalige reis te beginnen! Wij kijken er alvast enorm naar uit! 

Mail ons gerust als jullie nog vragen hebben. 

 
sveže pivo! (Tot in slovenië!) 
 
Lukas en Nette  
  

 

 

 

 

 

 

 


