
Kamp Waes
7/07/2020 - 11/07/2020



Beste Kapoenen, 
het is weer zover! We gaan op kamp, joepieeee!

Het wordt niet zomaar een scoutskamp. Nee
nee, het wordt namelijk het grote Kamp Waes!

Wij gaan jullie leren hoe je ongezien voorbij kan
sluipen, hoe je je kan camoufleren zodat de
vijand je niet kan zien, hoe je een kamp kan

veroveren, hoe je de weg kan vinden in
onbekend terrein. Kortom, op het einde van

Kamp Waes zullen jullie een uitstekende parra
commando worden!

 
Wij staan al klaar om jullie de kneepjes van het

vak te leren! Tot snel!
Stevige linker Andries,  Aline B, Aline VB, Liesl



scoutsdas
T-shirts (1 per dag)
shorts/rokjes
lange broek
paar kousen (1 per dag)
ondergoed (1 per dag)
regenjas
warme trui
stevige schoenen
zwemkledij (ZWEMBANDJES verplicht)
hoofdeksel
witte T-shirt die vuil mag worden

slaapzak
slaapmatje/luchtmatras 
hoofdkussen
pyjama
je favoriete knuffel 

Kledij:

 
Slaapgerief:

 

 

Wat nemen we mee?



washandjes
handdoeken
zeep (iedereen eigen zeep, extra maatregel wegens
Corona)
shampoo (iedereen eigen shampoo, extra maatregel
wegens Corona)
tandenborstel
tandpasta (iedereen eigen tandpasta, extra
maatregel wegens Corona)
haarborstel
zonnecréme
aftersun
muggenwerend middel
medicatie indien nodig (op voorhand laten weten
aan leiding)
wc-rol
papieren zakdoeken (iedereen eigen pakje, extra
maatregel wegens Corona)
handgel (extra maatregel wegens Corona)

drinkbeker
drinkbus
keukenhanddoek (afgeven bij aankomst), zorg dat je
deze goed markeert met een stift

Toiletgerief:

 
Eetgerief



snoep, koeken, snacks: Traditie: "alles wat de leiding
vindt, is wat de leiding smult!"
elektronische speeltjes, gsm
dure spullen die alleen maar verloren kunnen gaan
juwelen die alleen maar verloren kunnen gaan
medicijnen, tenzij op voorhand gemeld aan de leiding
paraplu, die hebben we niet nodig want de zon zal
steeds stralen

Allerlei
briefpapier, postzegels, enveloppen (adres er op voorhand
opschrijven), pen  (niet verplicht)
identiteitskaart/Kids ID (afgeven bij aankomst)
zaklamp
linnen zak (vuile was)
strips, kaarten, .. (niet verplicht)
waterpistool
 
NIET MEENEMEN:



Het kamp start dinsdag 7 juli om 17u en eindigt zaterdag 11 juli om
14u. 

Het kamp zal doorgaan in De Scheve Chalet, in Gent. 
Adres: Serafijnstraat 61, 9000 Gent

 
Voor als u een briefje wilt sturen naar uw allerliefste kapoen:

Scouts Sint-Kwinten Linden
Kapoenen + naam kind

Serafijnstraat 61
9000 Gent

 
 
 
 

 
Contact
Aline VB: +32 491 55 48 74
Aline B: +32 498 75 60 75
Andries: +32 478 32 99 54
Liesl: +32 471 67 26 02
Willem (fourier): +32 471 21 65 44
 

Belangrijke informatie



Belangrijke informatie
omtrent COVID-19

 

ouders zijn verplicht een mondmasker te dragen bij het
afzetten en ophalen van hun kind. Er wordt een nieuwe bubbel
gecreëerd voor de leden waardoor we vragen dat ouders
afstand bewaren van andere leden en leiding. Uw kind neemt
dus zelf zijn/haar spullen uit de auto en stapt naar de plaats waar
de leiding zal staan.
Indien uw kind tijdens de 5 dagen voor kamp een symptoom
vertoont van ziekte, dan mag uw kind niet mee! Bij twijfel,
raadpleeg een arts, dan gaat uw kind op verantwoordelijkheid
van de arts mee.
Indien uw kind ziek wordt, moet hij/zij zo snel mogelijk opgehaald
worden van het kampterrein.
Carpoolen mag niet.

Scouts & Gidsen Vlaanderen hebben duidelijke richtlijnen opgesteld
die we moeten volgen. Bijgevolg rekenen we op jullie begrip en
verantwoordelijkheidszin.

 
 



Kleuren maar!




