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Beste Givers , beste ouders 
 

Na een lang, vermoeiend schooljaar breekt de zomervakantie aan, dé periode om te 

genieten van het leven. Naar onze jaarlijkse traditie starten we deze vakantie dan ook met 

het hoogtepunt van het scoutsjaar: het kamp. Maar deze keer is het geen normaal kamp, het 

is een buitenlandskamp. Daar zijn een paar dingen speciaal aan, maar geen nood in dit 

boekje word alles duidelijk. 

 

De leiding geeft eerlijk toe: jullie waren een onvergetelijk plezante groep om de wekelijkse 

zondag mee door te brengen. Het minste wat wij nu nog kunnen doen, is een hypercool, 

superfantastisch zomerkamp voor jullie in elkaar steken. 

 

Waarschijnlijk herinneren jullie je nog die leuke zondagen, maar wees voorbereid: alle dolle 

pret die we toen beleefden stelt weinig voor tegenover wat jullie in de zomer te wachten 

staat. Het zal wel duidelijk zijn dat dit een niet-te-missen avontuur wordt. Wees erbij, geniet 

van toffe spelletjes, bruin wat onder de zon, eet maaltijden zoals nooit tevoren en ga het 

kamp door als een echte Kroaat!  

 

Een stevige linker, 

Amoury & Jitse 

 
  



Praktische Informatie 

Adres 
Op een buitenlands kamp slapen we in tentjes van 4 op een camping en aangezien we op 4 

verschillende campings gaan zitten lijkt het nogal moeilijk om kaartjes te sturen naar jullie 

lieftallige zelf. Wat je wel kan doen is kaartjes op voorhand schrijven en eventueel met uw 

zoon/dochter meegeven of met de leiding.   

Periode 
We gaan samen op kamp van zaterdag 7 juli tot en met dinsdag 17 juli. Elf dagen lang 

kunnen genieten van zon zee strand maar ook coole scouts activiteiten. 

Vertrek en Afhalen 
Omdat we met de vlieger gaan stel ik voor dat we carpoolen naar Zaventem. Het vliegtuig 

vertrekt om 07:15, dus na een paar berekeningen spreken we af om 04:30 op de grote 

parking bij Antwerpen-Oost station: Vlijtstraat. Als u kan rijden kan u zich inschrijven via 

deze link: “https://www.carpoolorganiseren.be/evenement/kroatie-heenreis-1” .We zouden 

graag hetzelfde doen voor de terugreis. We landen om 13:15 in de luchthaven van Chaleroi, 

nadat we zijn uitgestapt enzovoort is het 13:45 aan Chaleroi. Als u kan rijden kan u zich 

inschrijven via deze link: “https://www.carpoolorganiseren.be/evenement/kroatie-terugreis-

2” 

Afzetten bagage 
We nemen geen bagage mee op het vliegtuig dat spaart ons wat kosten. Maar deze gaan 

mee op de remorque dat de fouriers meenemen met de auto naar Kroatië. Deze kunnen 

jullie dinsdag 3 Juli tussen 18u-20u afzetten aan ons materiaalkot op sorghvliedt, adres: 

“Hoofdfrontweg, 2660 Hoboken”  bijna ten einde rijden op uw linker kant. ZEER 

BELANGRIJK!!!!: U hoeft geen grote rugzak mee te nemen, neem alleen het nodige mee. 

Probeer alles in een sporttas te doen die vervormbaar is zodat we die gemakkelijk kunnen 

stapelen in de remorque. Een trekrugzak neemt te veel plaats in een remorque. Als u 

zoon/dochter medicatie moet nemen op kamp zorg er dan voor dat die ook in de bagage zit 

om eventuele problemen op de luchthaven te voorkomen.  

Komen halen bagage 
Uiteraard gaat de bagage ook terug naar België met de remorque en dus zouden jullie ze 

moeten komen halen. Dit is op woensdag 18 Juli tussen 19u-21u dit hangt een beetje af van 

hoelaat de fouriers terug zijn van Kroatië, maar de leiding zal een sms sturen naar de leden 

wanneer de zakken zijn toegekomen. 

  



Rugzak/sporttas 
 

We gaan met het vliegtuig op reis en sturen de bagage met de remorque mee naar Kroatië 

kijk terug naar “Afzetten bagage” P.4 daar vindt u alle uitleg. ZEER BELANGRIJK!!!!: U hoeft 

geen grote rugzak mee te nemen, neem alleen het nodige mee. Probeer alles in een sporttas 

te doen die vervormbaar is zodat we die gemakkelijk kunnen stapelen in de remorque. Een 

trekrugzak neemt te veel plaats. Als uw zoon/dochter medicatie moet nemen op kamp zorg 

er dan voor dat die ook in de bagage zit om eventuele problemen op de luchthaven te 

voorkomen. 

Wat neem je mee in je rugzak? 
Elf dagen op een buitenlands kamp, Wat moet je daar allemaal voor meenemen?! Hieronder 

een lijstje van wat zeker en vast in je rugzak moet. Alvast een snelle tip: neem geen 

waardevolle spullen of je beste kledij mee. Die kunnen alleen maar vuil of kapot terug 

thuiskomen. We hebben wel op elke camping elektriciteit dus kunnen wel dingen opladen, 

maar dat is wel op eigen risico en is de scouts er niet verantwoordelijk voor eventuele 

diefstal of schade.  

Schrijf overal je naam op/in je spullen zodat je je gerief niet kwijtspeelt. doe dit zeker voor je 

scoutskledij en das. Haast iedereen heeft dezelfde broek, rok, T-shirt of hemd. 

Wat nu met die GSM? 
De leiding dit jaar heeft een afspraak gemaakt zodat het dit jaar wel mee mag genomen worden 

zolang er niet continu op gespeeld/gesmst wordt. Deze GSM is hoofdzakelijk voor noodgevallen en 

communicatie naar de leiding toe. Elke camping heeft ook gratis WiFi. Let wel op dat er free roaming 

is maar dan nog steeds aan de kosten van België en dus uw data er snel door kan zijn.  

  



Slaapgerief 

o Matje 

o Slaapzak 

o Kussen 

o Pyjama 

Was gerief 

o Tandenborstel + tandpasta 

o Kam of borstel 

o Beker 

o Zeep & shampoo  

o 1 handdoek 

o Badhanddoek (zwemmen) 

o Washandje 

Schoenen o Watersandalen of andere voor in de zee (er 

zitten daar zeeëgels) 

o Stevige stapschoenen 

o Basketsloefkes of andere sneakers 

Kledij o Piekfijn uniform (hier vertrek je in) 

o Ondergoed 

o Sokken 

o T-shirts/polo’s 

o 1 Trui (warme!!) (voor de afkoelende avond) 

o 1 Lange broek  

o Shorts 

o Regenkledij (!!) (lijkt me sterk dat het gaat 

regenen maar toch voor de zekerheid) 

 

  



Allerlei 

o Linnen zak voor de vuile was 

o Kleine rugzak 

o Drinkbus 

o Zakmes  

o Zonnecrème!!!!! 

o Hoedje / pet 

o Zaklamp + batterijen 

o Wasspelden 

o Muggenmelk 

o Strips / boeken (eventueel) 

o Spelletjes (strandspelletjes: frisbee, raketjes, 

etc.) 

o Kamperstoeltje (eventueel) 

 

Wat neem je niet mee 

 

o Wapens, messen, … 

o Allerhande snoep > wordt afgenomen en 

verdeeld onder de iedereen 

o iPad’s, iPod’s, Laptops,  

o Mama, papa, huisdier, … 

 

 

  



Prijs 
 

Zoals in het begin en loop van het jaar al eens is gezegd is het kampgeld €250 waarvan 

iedereen al eens €100 heeft betaald. Nu vragen wij u om zo spoedig mogelijk het 2de deel 

(€150) te betalen indien u dit nog niet gedaan heeft. Dit kan u storten op rekeningnummer 

van de Givers: BE91 9731 8899 9076 met vermelding: naam kind + kamp 2018. Gelieve dit 

bedrag te storten voor 1 juli 2018. De kampprijs werd gebaseerd op een gemiddelde dat een 

groep vraagt voor op buitenlandskamp te gaan over heel Vlaanderen.  

Als u echt in het detail wilt weten hoe dit geld word gespendeerd? Aarzel dan niet om 

contact met ons op te nemen via givers@de4.be.  

Dagindeling 
 

Onze dagindeling verschilt van dag tot dag. Als we steden/natuurreservaten gaan bezoek 

staan we iets vroeger op en op andere dagen slapen we uit en gaan dan rustig naar het 

strand. Maar dit is een ruwe schatting per dag. 

 

  



Ditjes en datjes  
 

Noodnummers: 
In geval van nood of dringende vragen kan u ons telefonisch bereiken op de nummers: 

0476/56.23.09 (Amoury Verschelden/ kampverantwoordelijke) 

0485/04.13.70 (Jitse Born/ Medeleider) 

0485/29.16.28 (Margaux Loos/ fourier) 

0497/74.28.11 (Marco Lauwers / fourier) 

 

Medische en administratieve zaken 
In het begin van het scoutsjaar heeft u een medische fiche moeten invullen. Nu het een 

buitenlands kamp is zouden we toch vragen om het eens na te kijken voor zekerheid. U kan 

dit raadplegen op www.groepsadmin.be.  

Indien uw kind medicatie nodig heeft, zorg er dan voor dat de leiding er van op de hoogte is 

en geef het mee met de bagage. Vergeet niet om duidelijk uit te leggen hoe de medicatie 

gedoseerd moet worden (wanneer, hoeveel). Vermeld dit ook op de verpakking, samen met 

de naam van uw zoon/dochter!  

Vergeet zeker niet de identiteitskaart mee te geven met uw zoon/dochter. Ook verwacht de 

leiding een fotokopie van ID voor en achterkant 

BELANGRIJK!!!: Ouderlijke toestemming zo snel mogelijk een scan door te sturen naar 

givers@de4.be en zo snel mogelijk ook fysiek af te geven aan de leiding. Geen ouderlijke 

toestemming is niet mee!!! 

 

Graag zou de leiding ook ALLE ouders verwachten op de ouderavond zondag 24 juni om 

20:00, voor de laatste details!!!!  



Allertofste givers 
 

Pfew! Dat was weer een hele boterham aan informatie. Hopelijk is alles duidelijk en kijken 

jullie nu nog meer uit naar deze ongeëvenaarde topper! Wij zien jullie terug op 7 juli, om 

4:30, met glimlachende gezichtjes en een stralend zomerhumeur.  

Als je in de tussentijd nog met vragen zit over het kamp, beantwoorden wij deze graag. 

Amoury & Jitse  

 


