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Vooraf

• Belangrijk: check de steekkaart van uw kind online 
(via S&GV)

• zie mail met handleiding, niet gehad? 
Contacteer ons!

• Materiaal klaarleggen op 9 juli, 10u op de Scouts

• Bagage binnenbrengen op 15 juli, exact uur volgt 
via mail

https://login.scoutsengidsenvlaanderen.be/auth/realms/scouts/protocol/openid-connect/auth?client_id=groepsadmin-production-client&redirect_uri=https%3A%2F%2Fgroepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be%2Fgroepsadmin%2Fclient%2F&state=308acb52-ab2c-4138-be30-ff4e1457a52d&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=9f5d3ce3-9810-405e-8537-1d270244fbac


Locatie

Rue de Charmilles 8, 4950 Malmedy 



Vertrek

• Donderdag 21 juli, 8u30 parking Basic Fit

• Meenemen bij vertrek: 

• Uniform dat PERFECT in orde is

• Lunchpakket

• Gevulde drinkbus

• ID-kaart



Perfect uniform 
voor het kamp!*
*kentekens, t-shirts en dassen kunnen nog 
aangekocht worden op de scouts, niet meer op kamp!



Een dag in het 
leven van…
• 7u45: Leiding op

• 8u: Leden op

• 8u10-9u: Ontbijt

• 9u-12u : Voormiddagspel

• 12u-14u: Leden koken zelf

• 14u-18u: Namiddagspel

• 18u-19u: Avondeten

• 19u-22u: Avondspel

• 22u15: Papke

• 22u30: Avondlied + slaaptijd



BAR-reglement (givers)

Roken/vapen
Nultolerantie, zowel voor bezit als gebruik. Indien er 
vaste rokers zijn in de groep kunnen zij, in 
samenspraak met lid, leiding en ouders, op een vast 
moment een sigaret nuttigen. Dit gebeurt na het 
avondlied, uit het zicht van andere leden. De leiding 
houdt gedurende het kamp de (e-)sigaretten bij.

Alcohol
Nultolerantie, doorheen heel het kamp tot na het 
avondlied. Na het avondlied hebben de leden de 
mogelijkheid om in de Givertent frisdrank of (pils) te 
consumeren. Dit gaat gepaard met een frequente 
controle door de leiding op het drankgebruik.

Enkel de leden ouder dan 16 jaar mogen alcohol 
consumeren!



Inschrijvingen

• De kampbrieven zijn onderweg! 

�  Informatie over inschrijvingen en betalingen

• Kostprijs: €150

🡪 Indien dit bedrag financieel onhaalbaar blijkt, 
mag u gerust contact opnemen met de leiding. Er 
bestaat namelijk “Scouting op maat”, zodat uw 
kind tóch mee kan op kamp!



Kampboekje

• Te vinden op de website: 
https://www.scoutingbornem.be/kampen/

• Alle praktische info (do’s & don’ts, knopen, 
avondlied, materiaallijst, …) 

• Afspraken op het terrein

• …

https://www.scoutingbornem.be/kampen/


Vertrek 
naar huis

• We keren ook terug met de bus

• Eindformatie op zondag 31 juli om 18u op het 
terrein van Scouting Bornem
• Check Facebook dag zelf voor eventuele updates

• Kampopruim: 2 augustus om 9u



Zijn er nog vragen?


