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Beste ouders
Beste leden

Hier is hem dan, de ô zo verwachtte kamptotem. Hier vinden jullie alle praktische informatie over het kamp.
Ongetwijfeld is het kamp een unieke ervaring in het leven van een scout dat jaren meegaat. Niet enkel leren
de kinderen er vaardigheden (op maat van hun leeftijd), maar komen ze in contact met een andere
omgeving, namelijk de natuur. Het is juist het leven in harmonie met de natuur dat de rode draad vormt
tijdens een kamp. Daarnaast mag men het sociaal aspect ook niet vergeten: 24u/24 samenleven met andere
kinderen en elkaar op een andere manier leren kennen is voor iedereen verrijkend en uitdagend. Daarom
raden wij alle leden ten zeerste aan om mee te gaan op kamp.
Omdat we tijdens het kamp een groepsgevoel opbouwen, aanvaarden we niet meer dat kinderen zomaar
een deel van het kamp laten vallen omwille van vakantie of andere activiteiten. Ook het komen bezoeken
van kinderen is niet mogelijk: het zou héél oneerlijk zijn dat kind 1 zijn ouders tijdens het kamp wel ziet,
terwijl kind 2 die kans niet krijgt!
Wat betreft de inschrijvingen: deze is identiek voor alle takken buiten de givers. U dient u in te schrijven
online op de homepage van onze site, het kampgeld over te maken en de medische fiche in te vullen en af te
geven op de dag van aankomst. Die medische fiche is van groot belang voor ons, want zonder uw
toestemming mogen we bijvoorbeeld als leiding geen pijnstillers e.d. geven aan uw kind(eren). Doen we dit
toch terwijl u dat niet wenste, dan kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor allerlei zaken.
Als groepsleider zorg ik voor de administratie van deze scouts, het bijhouden van de inschrijvingen
en nakijken van de betalingen. Echter vertrek ik dit jaar al de 10e juli op kamp samen met de givers.
De deadline om in te schrijven is bijgevolg de 3e juli zodat ik nog tijd heb om de laatste betalingen
na te kijken. Kinderen van nalatige ouders zullen dus na de 10e juli als NIET ingeschreven en NIET
verzekerd beschouwd worden.
Ten slotte viert onze scouts dit jaar haar jubileum. Daarom kozen we voor een groepskamp. Een
groepskamp betekent dat we met z'n allen op één veld verblijven en in tenten slapen. Kapoenen en welpen
slapen dan in grote legertenten van 16 personen terwijl de jonggivers de kans krijgen om hun eigen piloti's
te bouwen. Voor sommigen gaat dit even wennen zijn, maar scouting da's durven!

Een stevige linker,
Mol

²

Uniform
Iedereen komt elke vergadering in perfect uniform (hemd, das, groene broek), behalve als het
vermeld staat in de totem dat je vuile kledij moet aantrekken. Elk nieuw lid krijgt in het begin van
zijn scoutsleven een nieuwe das, als deze kwijt is, kost een nieuwe 7,5 EUR

Kentekens
Het is vanzelfsprekend dat de kentekens niet zomaar op het hemd worden genaaid. Kinderen
die de kentekens niet gekregen hebben op de eerste vergadering, kunnen deze op het eind
van de volgende vergadering komen halen. Wie ze kwijt is moet ze zelf opnieuw kopen.
Jaartekens van voorgaande jaren kunnen achteraan op het hemd genaaid worden.

Tijdstip
Als je niet naar de scouts kan komen, stuur een mail, sms of bel naar de leiding! Gewone
vergaderingen gaan van 14u tot 17u30 door. Wees zo stipt mogelijk a.u.b
REYNAERT-BEATRIJS
SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN
Patrouillelinten komen aan de
linkerschouderklep
(Jonggivers)

Boven het internationale
kenteken draag je de
Vlaamse Leeuw en
daaronder een
provincieschildje (Brussel)

Hocus pocus sim salaar.
Maak jullie klaar voor de leukste tijd van het jaar!
Jaja nog maar een paar weken en we gaan samen
kamperen! Maar eerst nog een supertoffe dag naar
zee.
Tot binnenkort kapoenen, we kijken er naar uit!
Hier volgt alle praktische informatie voor het kamp:
Waar?
Gedurende het kamp kunnen jullie ouders/familie/vrienden/ … brieven schrijven op
het adres hieronder. Contact met de leiding is mogelijk per GSM via de onderstaande
nummers, enkel in hoogdringende gevallen!
Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs
[naam kind]
Ferme de Strasbourg
6941 OZO – DURBUY
Wanneer
Jullie worden verwacht op zondag 24 juli 2016 om 18u00 op het veld (zie adres
hierboven). Ouders mogen de kapoentjes terug ophalen op zaterdag 30 juli 2016
om 13u00 samen met een hot-dog en een verfrissing!
Hoe bereik ik het kampterrein?
Uit ervaring weten we dat een veld geen precies adres heeft, en de GPS systemen
die evenmin zullen vinden. Daarom zijn de volgende opties mogelijk:
- Ouders die in hun GPS coördinaten kunnen ingeven:
N 50° 22' 19.4" E 5° 33' 47.6"
- Wegwijzers “Reynaert-Beatrijs” volgen die op de weg van Bomal naar Ozo
zullen hangen.
- Carpoolen met andere ouders: u kan gerust een mail sturen zodat wij als
leiding een optie kunnen vinden.
Inschrijvingen
De kapoentjes kunnen enkel mee op kamp ze ingeschreven zijn. Daarvoor dient u:
- Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de homepage van de site.
- Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven op 24 juli 2016 aan de
leiding.
- Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp
2016 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage van 75,00
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 3 juli 2016!
Wat neem ik mee?
£ Slaapzak (+ eventueel een extra dekentje)
£ Matje/luchtmatras
£ Pyjama en knuffel (+ reservepyjama voor ongelukjes)

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Das (verplicht!) + scoutsuniform (voor diegenen die er eentje hebben)
Voldoende onderbroeken, sokken, hemdjes (zeker wat extra!)
Voldoende warme kleren: truien, lange broek
Korte broeken, T-shirts
Een extra T-shirt en korte broek die heel vuil mogen worden
Regenjas
Zwembroek/zwempak + handdoek
Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, milieuvriendelijke zeep en
shampoo, washandje, zakdoeken, kam, enz.
Waskom
Zonnecrème + hoedje of petje tegen de zon
Goede schoenen: stapschoenen + laarzen + sandalen/slippers
Kleine rugzak om te stappen + drinkbus
Zaklamp
Verkleedkledij i.v.m. het thema Heksen, tovenaars en Harry Potter
Leesboek/strips/…
Linnen zak (anders begint alles te stinken)
Adres en postzegels om brieven te sturen
Identiteitskaart en medische fiche
Wat neem NIET mee?

×
×
×
×

Elektronisch speelgoed
Mijn mooiste kleren
Zakmes
“Scouts is delen” → Snoep wordt in beslag genomen en uitgedeeld aan
alle kapoentjes.
Aandachtspuntjes

-

-

We gaan dit jaar op kamp op een wei, we slapen dus in tenten en eten en
spelen ofwel in open lucht of in een grote tent. Het is dus zeer belangrijk dat
jullie zeker waterdichte schoenen meenemen en een zaklamp! Ook
plastieken zakken zijn heel handig om je kleren droog te bewaren.
We vragen aan ALLE ouders om de kledingstukken te voorziene van een
naam. Het is al 40 jaar aan een stuk dat ELK kamp afgesloten wordt met
drie zakken verloren voorwerpen die zogezegd van niemand zijn …
Indien er vragen zijn over het kamp moet je zeker niet aarzelen ons die te
stellen, dat kan via mail of telefonisch. Wil je graag met ons even praten
over het kamp en wat we al of niet van plan zijn, laat ons dan iets weten
voor 11 juni 2016 zodat we een infomoment kunnen organiseren.
Tips voor de ouders

-

Jullie kunnen voor iedere dag een apart zakje maken met daar proper
ondergoed, sokken, … in
Extra plastieken zakken zijn zeker handig naast de linnen zak voor de vuile
kleren.

Kameel (Janne Delva)
( 0475/298657
Kolibrie (Arthur Bribosia)
( 0495/577811
Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)
( 0470/072635
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

U bent door het Ministerie verkozen om deel te nemen aan de
opleiding
Magie en toverkunsten. Daarom wordt u verwacht in Durbuy voor
de verloting.
De grote hoed zal spreken…
Waar?
Gedurende het kamp kunnen jullie ouders/familie/vrienden/ … brieven schrijven op
het adres hieronder. Contact met de leiding is mogelijk per GSM via de onderstaande
nummers, enkel in hoogdringende gevallen!
Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs
[naam kind]
Ferme de Strasbourg
6941 OZO – DURBUY
Wanneer
Jullie worden verwacht op donderdag 21 juli 2016 om 10u30 op het veld (zie
adres hierboven). Ouders mogen de gediplomeerden in toverkunst terug ophalen op
zaterdag 30 juli 2016 om 13u00 samen met een hot-dog en een verfrissing!
Hoe bereik ik het kampterrein?
Uit ervaring weten we dat een veld geen precies adres heeft, en de GPS systemen
die evenmin zullen vinden. Daarom zijn de volgende opties mogelijk:
- Ouders die in hun GPS coördinaten kunnen ingeven:
N 50° 22' 19.4" E 5° 33' 47.6"
- Wegwijzers “Reynaert-Beatrijs” volgen die op de weg van Bomal naar Ozo
zullen hangen.
- Carpoolen met andere ouders: u kan gerust een mail sturen zodat wij als
leiding een optie kunnen vinden.
Inschrijvingen
Om deel te mogen nemen aan de opleiding moeten jullie:
- Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de homepage van de site.
- Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven op 21 juli 2016 aan de
tovermeesters.
- Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp
2016 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage van 125,00
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 3 juli 2016!
Wat neem ik mee?
£ Warme slaapzak + pyjama + hoofdkussen en matje

£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

PERFECT UNIFORM: das + donkergroene korte broek + scoutstrui of hemd
Proper ondergoed en kousen voor elke dag!
Warme truien
Korte en lange broeken
Voldoende T-shirts
Schoenen: comfortabele waterdichte stapschoenen (voor op 2-daagse),
rubberlaarzen en eventueel sandalen om in een rivier te stappen. Droge
warme voeten zijn belangrijk op kamp!
Regenjas
Zwembroek of zwempak
Waskom
Toiletgerief: washandjes, milieuvriendelijke shampoo en zeep,
tandenborstel, tandpasta, 2 handdoeken, zakdoeken
Zonnecrème en hoedje of petje!
Linnen zak voor de vuile was (in plastic gaat alles stinken!)
Verkleedkledij en attributen i.v.m. het HARRY POTTER kampthema
Drinkbus min. 0,5L
Een klein rugzakje voor op tweedaagse
Zaklamp (belangrijk, en controleer de batterijen)
Schrijfgerief, een paar strips; adressen en postzegels om eventueel kaartjes
te versturen
Identiteitskaart af te geven aan de leiding bij aankomst (vervangt de siskaart)
De ingevulde medische fiche
Wat neem NIET mee?

× Zakmes
× Elke vorm van elektronisch speelgoed (GSM, iPhone, iPad, iPod, PSP,
Nintendo DS,
× mp3-speler, mp4-speler, …)
× Snoep: mag je meenemen, maar vergeet niet: SCOUTS IS DELEN! We
stoppen ALLE snoep in één groooote pot om onder alle welpen te
verdelen.
× Je mooiste kledij, juwelen, makeup, hoge hakken en een slecht humeur…
× Huisdieren, boormachines, salontafels, gasfornuizen, rekenmachines, …
Aandachtspuntjes
-

Dit jaar slapen we in tenten. Pak je propere spullen in plastic zakken,
anders wordt alles vochtig.
Bekijk zeker de stapel verloren voorwerpen bij het verlaten van het
kampterrein.

Ikki (Thomas Van Sumere)
Baloe (Jan-Baptist Vandeuren)
Bagheera (Triphon Porcher)
Junior (Nico Zwierzynski)
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

( 0498/284109
( 0470/134339
( 0498/416152
( 0495/471716

Beste jonggivers!
Wees er maar klaar voor want dit jaar gaan we naar Zweinstein J.
Vergeet dus zeker je toverstok niet en bekijk maar ook nog maar eens
een paar films uit de reeks Harry Potter. Ze kunnen zeker van pas komen
dit kamp!
Waar?
Gedurende het kamp kunnen jullie ouders/familie/vrienden/ … brieven
schrijven op het adres hieronder. Contact met de leiding is mogelijk per GSM
via de onderstaande nummers, enkel in hoogdringende gevallen!
Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs
[naam kind]
Ferme de Strasbourg
6941 OZO – DURBUY
Wanneer
Jullie worden verwacht op maandag 18 juli 2016 om 10u30 op het veld (zie
adres hierboven). Ouders mogen jullie terug ophalen op zaterdag 30 juli
2016 om 13u00 samen met een hot-dog en een verfrissing!
Hoe bereik ik het kampterrein?
Uit ervaring weten we dat een veld geen precies adres heeft, en de GPS
systemen die evenmin zullen vinden. Daarom zijn de volgende opties mogelijk:
- Ouders die in hun GPS coördinaten kunnen ingeven:
N 50° 22' 19.4" E 5° 33' 47.6"
- Wegwijzers “Reynaert-Beatrijs” volgen die op de weg van Bomal naar
Ozo zullen hangen.
- Carpoolen met andere ouders: u kan gerust een mail sturen zodat wij
als leiding een optie kunnen vinden.
Inschrijvingen
Als je op kamp wenst te vertrekken, dan moeten de volgende zaken in orde
zijn:
- Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de homepage van
de site.
- Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven op 18 juli 2016 aan
de leiding.
- Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding
“kamp 2016 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage
van 185,00 EUR. We ontvangen graag de betaling voor 3 juli 2016!
Wat neem ik mee?
£ Warme slaapzak + pyjama en matje

£

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

PERFECT UNIFORM: das + donkergroene korte broek +
scoutshemd met alle nodige kentekens! (denk aan het pompen
om belofte J)
Wasgerief: washandjes, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta,
2 handdoeken, zakdoeken, zonnecrème en hoedje of petje!
Enkele kleren die kapot mogen gaan!
Korte en lange broeken
Voldoende T-shirts
Proper ondergoed en kousen voor elke dag!
Linnen zak voor de vuile was (anders begint alles te stinken!)
Warme trui(en)
Schoenen: stapschoenen (voor op 3-daagse), extra paar schoenen
en teenslippers
Regenjas
Zwembroek of bikini
Verkleding/attributen i.v.m. het kampthema Harry Potter.
Drinkbus min. 0,5L
Trekrugzak voor op 3-daagse
Zaklamp en zakmes (zeer belangrijk op een veld)
Tuinhandschoenen om te sjorren (helpt tegen splinters en andere
verwondingen)
2 oude keukenhanddoeken (als je er geen hebt eet je maar uit
vuile borden)
Materiaal om brieven te schrijven als je dat wenst
Identiteitskaart af te geven aan de leiding bij aankomst; vervangt
de sis-kaart!

Zelfs bij de jonggivers verliezen de kindjes hun kledij. Bijgevolg raden
we aan om toch kledingsstukken te voorzien van een naam! Bekijk
zeker de stapel verloren kledij voor het verlaten van het kamp!
Wat neem NIET mee?
Alles wat niet op de lijst hierboven stond heb je in principe niet nodig. Maar
voor jullie zullen we dit puntje extra behandelen zodat er geen geschil
ontstaat op de 18e juli J
§

§
§
§
§

Buiten de patrouilleleiders (PL’s) hoeft niemand een GSM/smartphone
mee te nemen. PL’s voorziene ook een oplader (voor gebruik op 3daagse)
Make-up, kostbare merkkledij, juwelen en andere zaken om er schoon
uit te zijn: we gaan op scoutskamp en het thema is niet Barbie…
Alcohol en sigaretten: is bij de wet verboden onder de 16 jaar, hier
dus ook!
Snoep: beslis je dat toch mee te nemen, deel dan met je patrouille!
Graffiti stiften/spuitbussen, explosieven (petards), rookbommen,
survival kits, … gebruik je gezond verstand!

Flicka (Thibaud Moens)
( 0498/718294
Spinaap (Lut Delva)
( 0472/464527
Savanah Héréus
( 0470/504765
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Hier is hij, dé kamptotem van het scoutsjaar 2015-2016. Dankzij de
groep zijn inzet gaan we dit jaar op kamp naar Slovenië. Ontdek
hier al een deel van wat jullie te wachten staat, maar concentreer
je ook op je examens. Op kamp vertrekken met goede punten zal
des te leuker zijn!
Data’s
Zaterdag 09 juli 2016
We spreken af aan de lokalen om 15u00 om het gemeenschappelijk materiaal te
verdelen (potten, pannen, gasvuren, …). Jullie krijgen er ook de Slovenië T-shirt dat
we hebben laten drukken voor ons kamp.
Zondag 10 juli 2016
Afspraak in Brussels-Airport aan het perron waar bussen 12 en 21 van de MIVB
vertrekken om 07u45 met je bagage. Omwille van de terreuraanslagen kunnen op
het moment waar de Totem geschreven wordt, niet weten hoe de situatie er over
een maand uit zal zien. Daarom zal afscheid nemen op de afspraakplaats gebeuren.
Hieronder kan je de reisgegevens vinden:
FLIGHT JP 377 - ADRIA AIRWAYS
-----------------------------------------------------------------DEPARTURE:
BRUSSELS, BE (BRUSSELS AIRPORT)
10 JUL 10:10
ARRIVAL:
LJUBLJANA, SI (JOZE PUCNIK)
10 JUL 11:50
RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (T)
DURATION: 01:40
BAGGAGE ALLOWANCE: 1PC
-----------------------------------------------------------------MEAL: FOOD AND BEVERAGES FOR PURCHASE
NON STOP BRUSSELS TO LJUBLJANA
OPERATED BY: ADRIA AIRWAYS, JP
AIRCRAFT OWNER: ADRIA AIRWAYS, JP
EQUIPMENT: CANADAIR REGIONAL JET 900

Zondag 24 juli 2016
Onze vlucht landt in Brussels-Airport om 20u10. We zullen met z’n allen terugkeren
tot aan het perron waar bussen 12 en 21 van de MIVB vertrekken. Vandaar uit
kunnen jullie naar huis gaan. Ouders raadplegen best de website van
Brussels-Airport om op de hoogte te blijven van eventuele vertragingen.
De leiding kan onmogelijk iedereen individueel bellen om informatie door te spelen.
Hieronder kan je de reisgegevens vinden
FLIGHT JP 394 - ADRIA AIRWAYS
-----------------------------------------------------------------DEPARTURE:
LJUBLJANA, SI (JOZE PUCNIK)
24 JUL 18:25
ARRIVAL:
BRUSSELS, BE (BRUSSELS AIRPORT)
24 JUL 20:10
RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (T)
DURATION: 01:45
BAGGAGE ALLOWANCE: 1PC
-----------------------------------------------------------------MEAL: FOOD AND BEVERAGES FOR PURCHASE
NON STOP LJUBLJANA TO BRUSSELS
OPERATED BY: ADRIA AIRWAYS, JP
AIRCRAFT OWNER: ADRIA AIRWAYS, JP
EQUIPMENT: CANADAIR REGIONAL JET 900

Zaterdag 30 juli 2016
Na een weekje uitrusten worden jullie verwacht om te komen helpen de
vrachtwagen uit te laden aan de lokalen. Uren komen op de groep.
Formaliteiten
I.

Ouderlijke toestemming om naar het buitenland te reizen laten officialiseren
in het gemeentehuis van je domicilieadres. Zonder dit document mag een
minderjarige de Belgische grenzen niet uit. Het document staat op de site.

II.
III.
IV.

Identiteitskaart is een absolute must. Geen fotokopieën of kaarten met
defecte chips.
Medische fiche van de site afprinten, invullen en meegeven op de dag
van het vertrek.
E111-formulier die je via je ziekenfonds kan aanvragen.
Financieel aspect

12/2015
06/2016
06/2016

Voorschot vliegtuigtickets (reeds betaald)
Rest vliegtuigtickets
Verblijf / transport en eten in Slovenië
Totaal

180,00 EUR
30,00 EUR
120,00 EUR
330,00 EUR

Er blijft dus van het totaalbedrag nog 150,00 EUR te betalen. Mogen we
iedereen vriendelijk verzoeken dat bedrag te storten op BE74 7350 1524 0607
met vermelding « kamp [naam kind] » tegen ten laatste 26 juni 2016.
Uiteraard proberen we de prijs van het kamp zo laag mogelijk te houden, zodat
geld voor niemand een barrière kan zijn om aan scouting te doen. Dit is haalbaar
dankzij de geldacties die de givers dit jaar georganiseerd hebben. Samen hebben
ze 3730,83 EUR kunnen verzamelen, een mooi bedrag voor de activiteiten,
transport in Slovenië en extraatjes op kamp!
Ter informatie een vergelijking met andere jaren:
#dagen
Kost
transport
Kost
kamp
Kost per
dag

Griekenland
2007
17 dagen
Vliegtuig
135 EUR

Zweden
2009
17 dagen
Mini-busjes
-

Portugal
2011
11 dagen
Vliegtuig
120 EUR

Hongarije
2013
13 dagen
Vliegtuig
150 EUR

Slovenië
2016
14 dagen
Vliegtuig
220 EUR

100 EUR

350 EUR

150 EUR

150 EUR

120 EUR

5,88 EUR

20,58 EUR

13,63 EUR

11,53 EUR

8,57 EUR

Benodigdheden
Je mag één trekrugzak meenemen af te geven aan de check-in + een kleine
handbagage die je bij jezelf neemt op het vliegtuig.
In je trekrugzak zit het volgend in:
* Eén paar stapschoenen en één paar teenslippers/sandalen
* Lichte slaapzak en matje
* Perfect uniform (das-hemd-groene broek-kentekens in orde)
* Ondergoed voor zeven dagen
* Drinkbus van 1L (leeg bij vertrek)
* Zakmes en zaklamp
* Gamel, bestek en beker (zet je naam erop)
* Keukenhanddoek
* Maximum vier T-shirts (incl. Slovenië T-shirt die je krijgt)
* Maximum één lange broek
* Maximum twee shorts
* Maximum twee truien (één dikke en één lichte OF twee lichte)
* Zwemgerief (bikini/zwemshort/…)
* Badhanddoek en zonnebril
* Badhanddoek en zonnebril

* Toiletgerief (enkel tandenborstel, kam e.d.). Shampoo, tandpasta,
zonnecrème, muggenspray, … is gemeenschappelijk voor iedereen en
wordt verdeeld op 9 juli aan de lokalen.
* Zakgeld (moest je iets willen meenemen uit Slovenië of een extraatje
willen tijdens het kamp).
Opgelet:

(1) Hierin zit inbegrepen wat je de dag zelf aanhebt.
(2) We kunnen onderweg kleren wassen, je hoeft dus enkel
kledij mee te nemen voor maximum één volle week.
(3) Wij zorgen voor een EHBO-koffer. Voor persoonlijke
medicatie zorg je zelf.
(4) Je trekrugzak mag niet zwaarder zijn dan 10kg. Er moet
nog 2kg aan gemeenschappelijk materiaal bij.

In je handbagage zit het volgend in:
* Persoonlijke voorwerpen zoals portefeuille, GSM, …
* Andere zaken die je nodig zou hebben
Opgelet:

(1) In je handbagage mogen geen vloeistoffen (flessen
water, parfum, lenzenproducten, …) en geen pasta’s (choco,
yoghurts, gel/wax, …) zitten. Is dat wel het geval, dan wordt dit
aan de veiligheidscontrole uit je zak genomen en weggesmeten.
(2) Je zakmes MOET in je trekrugzak zitten! Dit wordt
beschouwd al een wapen, en zal je bijgevolg ook moeten
afgeven.

Overige
Wat neem ik niet mee?
* Smartphones en iPods: je mag een GSM meenemen (type Nokia
3310), andere toestellen om op internet te gaan of muziek te
beluisteren heb je niet nodig. In bepaalde campings kan je een
computer gebruiken om iets te verzenden naar huis!
* Alcohol
* Drugs: de douane kan daar ook niet mee lachen!
* Make-up (we vertrekken op scoutskamp, niet naar Ibiza…)
→ Contact met de leiding tijdens het kamp is mogelijk via de
onderstaande nummers en enkel in hoogdringende gevallen. Brieven
e.d. zijn niet mogelijk op een buitenlands kamp.
→ Huisbezoek of het inkijken van onze kampplanning is uiteraard mogelijk
op afspraak vanaf eind juni omwille van de examenperiode.
→ De medische fiche, E111 formulier en ouderlijke toestemming dien je
af te geven aan de leiding bij aankomst aan de luchthaven.

Mol (Edmond Jonckheere)
( 0470/763485
Picus (Constantin Porcher)
( 0474/784877
Yak (Paul Moyaert)
( 0477/368945
* givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Deze keer heb ik niets mee te delen!

Mol (Edmond Jonckheere)
( 0470/763485
* groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

