
  



Beste Jong-givers 
 
Na een jaar vol leuke activiteiten is het eindelijk zover, we vertrekken op kamp! 
Ik hoop dat jullie er evenveel zin in hebben als ons want het belooft superleuk te worden. Er 
staan een heleboel leuke activiteiten op de planning, zodat jullie weer een heleboel coole 
verhalen te vertellen hebben als jullie terug thuis zijn. 

Maar de vraag is natuurlijk, naar waar trekken we deze keer?  
Dit jaar mogen jullie jullie beste Duits boven halen want we gaan naar BÜLLINGEN! Het is 
eens wat anders, maar wel lekker ver van de varkens pest!  
 

 
 
Zoals jullie wel al weten vertrekken we (vrijdag) 5 juli, en komen we 10 dagen later, (maandag) 
15 juli weer terug. Zoals ieder jaar doen we deze reis weer met de trein. We spreken af 5 juli 
om 13.15 uur aan het station van Sint-Niklaas (aan de kant van de bol). 15 juli mogen jullie 
jullie kleine varkentjes hier dan weer komen halen om 13.20 uur.  Uiteraard nemen we onze 
zware rugzak en fiets niet mee op de trein, deze mogen jullie al wat vroeger naar ons brengen. 
Al het gerief mogen jullie 28 juni om 19h brengen naar het scoutslokaal, zodat wij dat op een 
makkelijke en veilige manier naar ons kampterrein kunnen brengen.  

 
AANGEZIEN HET EEN LANGE HEEN RIT WORDT KUNNEN JULLIE BETER EEN RUGZAKJE 

MEENEMEN MET EEN DRANKJE EN EEN KNABBELTJE J 
 



 
 

� Stapschoenen 
� Fiets à Die volledig in orde is!  
� Tentje à Spreek op voorhand af met wie je een tentje gaat delen (voor tweedaagse) 
� Trekkersrugzak à  Voor op tweedaagse, zorg dat je er alles in kwijt kunt om 2 dagen 
   stevig te gaan stappen  
� Slaapzak 
� Matje (geen velbedjes of luchtmatrassen)  
� Kousen 
� Propere onderbroeken  
� Truien (warme kleren)  
� Regenkledij 
� Toiletgerief (tandenborstel, shampoo, zeep,… ) 
� Handdoek & washandje  
� Zwemgerief 
� Zonnecrème 
� Keukenhanddoek (met naam) 
� Fietshelm, wij kunnen jullie hier niet toe verplichten maar wij raden het zeker aan!  
� Gamel 
� Bestek/Beker 
� Drinkbus  
 
GSM mag mee, MAAR wordt afgegeven bij AANKOMST kampplaats. 
Deze wordt op één vastgelegd moment dagelijks teruggegeven voor een 
halfuur. Er zal geen toestemming gegeven worden om gsm op te laden, 
dus spring zuinig op met je batterij. 
 
Degene die al eens mee geweest zijn op jong-giver kamp weten ondertussen wel hoe het 
eraan toe gaat. Maar voor onze eerstejaars is dit uiteraard allemaal nieuw. Belangrijk om te 
weten is dat we de volle 10 dagen buiten zitten, of de zon nu schijnt of niet. Zoals altijd hoort 
bij een jong-giver kamp een tweedaagse, dit wil zeggen 2 volledige dagen wandelen, en op 
een andere plaats kamperen. De fiets gaat ook mee, hiermee verplaatsen we ons naar leuke 
plekjes waar we bijvoorbeeld kunnen gaan zwemmen of een stadspel spelen. Zorg er dus zeker 
voor dat je op alles voorzien bent! Mooi weer, slecht weer, bleinen,… 

� Drugs en alcohol 
� Ipods, Ipads, box en andere prullen van elektronische apparaten 
� Snoepgoed en Koeken 
� Energie- en Frisdranken 
 
Als je hierop betrapt wordt tijdens een onverwachte tentcontrole, mag je je verwachten aan 

een bijkomende sanctie ;). 



 
Adres:   Auf de Plan 5, 4760 Büllingen  
Vertrek:  5 juli, om 13.15 uur aan het station van Sint-Niklaas (aan de kant van de bol) 
Terugkomst:  15 juli, om 13.20 uur aan het station van Sint-Niklaas (aan de kant van de bol) 
 
Gerief afzetten: 28 juni, om 19-20h aan het scoutslokaal in Kieldrecht 
Gerief komen halen:  15 juli, tussen 17-18h aan het scoutslokaal in Kieldrecht  
 

VERGEET ZEKER NIET DAT JE FIETS HELEMAAL INORDE MOET ZIJN! VOORLICHT, 
ACHTERLICHT, GOEDE REMMEN, WERKENDE VERSNELLINGEN, … 

OOK EEN FIETSHELM RADEN WIJ ZEKER AAN! J 
 

Voor de ouders die graag een briefje willen sturen geven we het adres later nog door!  
 

 
Nadat jullie dit allemaal weten hopen wij dat jullie zeker mee willen! Maar de vraag is, hoe 
schrijven wij ons nu juist in voor dit keileuk kamp?? Awel, dat is zeer eenvoudig! 
Stuur een mailtje naar jonggivers@scoutskieldrecht.be dat je mee gaat. Schrijf vervolgens het 
bedrag van 140 euro over op de jong-giver rekening BE: 02 7330 2250 5040 en je mag mee! 
Wij vragen wel om in te schrijven voor 14 juni, zodat wij weten waar we op ons moeten 
voorbereiden.   
 
Mailtje  jonggivers@scoutskieldrecht.be 
Betaling 140 euro @ BE 02 7330 2250 5040 
 

De boodschap is dus INSCHRIJVEN! 
 



En uiteraard, gaan wij (jullie lieftallige jong-giverleiding) ook mee op dit super-awesome 
kamp! Wij zullen er zijn om jullie te amuseren en te begeleiden op dit avontuur. Maar wie is 
jullie leiding nu ook al weer?? Voor mocht je het vergeten zijn (maar we hopen van niet!) 

 

 
 
Mochten er nog vragen zijn mogen jullie ons zeker contacteren: 
 
Via mail jonggivers@scoutskieldrecht.be 
of sms  Nette: 0492273960 
  Pauline: 0496516031 
 

Ow ja, en voor jullie het vergeten. Weten jullie nog die ene keer dat iedereen snoepzakjes 
verkocht heeft voor het kamp? Neen? Awel hé, daar hebben we dus (ongeveer) €600 winst 

mee gemaakt! Daarom willen wij alle leden die hebben geholpen met deze verkoop nog 
eens bedanken! Hier gaan we zeker iets leuk mee doen op kamp! J 


