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ZEDELGEM



Beste Jinnertjes
 

In dit boekje vinden jullie alle info terug die jullie
nodig hebben om een perfect kamp te beleven deze
zomer! We ruilen ons kamp in Portugal in voor een

kamp in Italie (of toch zo goed als)!! "HUU?!" hoor ik
jullie denken. "We gaan toch op kamp in Zedelgem?"
Wel, Zedelgem ligt en aantal kilometer van de mooie

stad Brugge, wat ook wel het Venetië van Belgie wordt
genoemd, dus we kunnen bijna zeggen dat we op kamp

zijn in Italie!! Pak dus maar jullie zomerste kledij in
(denk bikini's en zwembroeken in overvloed) en bereid
jullie voor op een kamp waarbij het niet eens lijkt dat

we "maar" in Belgie zijn!  
 

XOXO
De Jinleiding



DATA
Aankomst: woensdag 8 juli 2020, 14h

Vertrek: vrijdag 17 juli 2020, 14h
 

ADRES
Merkenveldweg 15, 8210 Zedelgem

(dit is ook het adres waarnaar iedereen briefjes kan
sturen, maar vermeld zeker NAAM + Scouts Linden op

de brief)
 

CONTACT
Elisa Stubbe +32493528952

Murtada Al Sadaani +32486471515
Lauren Stubbe +32473277738

 
 

 

PRAKTISCHE INFO
 



KLEDIJ
scoutsuniform
zomerse kledij

warme kleren voor de avond/nacht
kousen, ondergoed... jullie kennen het wel

zwemgerief
hoofddeksel

zonnebril
regenjas

gala outfitje
 

SCHOEISEL
normale schoenen
wandelschoenen

slippers
 

SLAPEN
slaapzak

matje
kussen
pyjama

tent (spreek af in groepjes. Vind je geen tent? Laat zo
snel mogelijk weten aan de leiding!)

 

IN DE RUGZAK



DE BADKAMER
handdoeken

zeep, shampoo, cremekes...
zonnecreme (!!!)

after sun
muggenspul

tandenpoetsgerief
kweddelgerief

 

ETEN
gamel, bestek, beker

drinkbus
 

EXTRA
fiets (!!!) + slot + fluo vestje

briefpapier als je briefjes wil sturen
gezelschapspelletje

zaklamp (!!!)
identiteitskaart

zakdoekjes
strips, boekskes, dik boek

tof buitenspeelgerief
 

IN DE RUGZAK



Enkel meenemen als je dit hebt, ga het niet
speciaal kopen!

campingstoeltje
gasvuurtje

fleece dekentje
lampjes op batterij

 

Niet meenemen
alcohol
drugs 

dure juwelen
medicijnen enkel als je de leiding hebt ingelicht

 
 

 

IN DE RUGZAK



TIPJE VOOR DE FOERIERS

Foerier 1

Foerier 2



TIPJE VOOR DE FOERIERS

Foerier 3

Foerier 4


