
 

 

Kampbrief zomerkamp 2019  
Vertrek 

Voor JVG’s, VG’s, Seniors, Stam en Leiding 

We spreken af op donderdag 11/07 om 12u00 aan het lokaal in perfect uniform en in bezit 
van je ID- kaart, ingevulde medische fiche en een lunchpakket in een brooddoos. 

Voor Bevers en Welpen 

De Bevers en Welpen worden op zondag 14/07 vanaf 11u verwacht op het kampterrein. 
Voor de Bevers en Welpen is er ’s middags BBQ voorzien dus moeten zij geen lunchpakket 
meebrengen. De BBQ is inbegrepen in het kampgeld dus moet er voor hun niet besteld 
worden. Natuurlijk kunnen ouders ook genieten van een heerlijke BBQ, hiervoor dien je je in 
te schrijven via www.dehinde.be. 

Terug 
Alle takken keren op zondag 21/07 met de bus terug naar Tienen. De aankomst staat 
gepland om 15u30. Hierna moet de camion met materiaal nog uitgeladen worden. JVG’s, 
VG’s en seniors worden verwacht om te helpen tot de camion is uitgeladen.  

Bagage 
De bagage van JVG’s, VG’s, Seniors, Stam en leiding moet worden afgegeven op woensdag 
10/07 tussen 16u00 en 18u00. JVG’s, VG’s, Seniors, Stam en leiding dienen hun bagage op 
voorhand te brengen zodat wij deze al kunnen inladen en we donderdag vlot kunnen 
vertrekken.  

Bezoekdag 
Op zondag 14/07 mogen alle ouders, familieleden en vrienden vanaf 11u het kampterrein 
komen bezoeken. Ook kan jij genieten van een lekkere BBQ bereid door onze kookmoeders. 
Hiervoor kan je reserveren op onze website: www.dehinde.be (reserveren verplicht)  
Voor de kinderen die op kamp zijn moet je geen maaltijd bestellen. Hun BBQ is in het 
kampgeld inbegrepen.  
 
De activiteiten van alle takken starten om 15u. 
 
Zoals voorgaande kampen willen wij ook dit kamp werken aan een beter milieu, want een 
scouts is milieubewust. Daarom vragen we jullie om je eigen eetgerei mee te brengen. Er 
zullen teiltjes voorzien worden om je eetgerei af te wassen. Alvast bedankt!  

Locatie 
De Viggel 
Gruitroderkiezel 73, 3960 Bree 

Kampthema 
Zotte waanzin 
 



 

Inpaklijst 
 

Bevers en Welpen:  

o 3 Shorten  
o 3 lange broeken  
o 3 warme truien  
o 6 T-shirts  
o Stapschoenen  
o Rubberen laarzen  
o Sportschoenen  
o Pantoffels  
o Regenjas  
o 6 paar kousen  
o 6 onderbroeken 
o Hoofddesksel  
o Pyjama  
o Handdoeken  
o Zak voor vuile was (kussensloop, 

linnen zak, geen plastic)  

Toilettas:  

o Tandenborstel  
o Tandpasta 
o Douchegel 
o Shampoo  
o Kam/haarborstel 
o Washandjes 
o Wattenstaafjes 
o Zakdoeken  
o Zonnecrème  

Slaapgerief:  

o Hoeslaken 
o Slaapzak 
o Kussen met kussensloop 
o Knuffel 
o Zaklamp met batterijen  

 
Zet de naam of initialen van je kind in alle 

kledij en op alle handdoeken. 

Jvg’s, Vg’s, Seniors, Leiding en Stam:  

o 4 Shorten 
o 4 lange broeken 
o 4 warme truien 
o 11 T-shirts 
o Stapschoenen 
o Rubberen laarzen 
o Sportschoenen 
o Pantoffels 
o Regenjas 
o 12 paar kousen 
o 12 onderbroeken 
o Hoofddeksel 
o Pyjama 
o Handdoeken 
o Zak voor vuile was (kussensloop, 

linnen zak, geen plastic)    
o Gamel 
o Bestek 
o Zakmes 
o Hikerugzak  

Toilettas:  

o Tandenborstel  
o Tandpasta 
o Douchegel 
o Shampoo  
o Kam/haarborstel 
o Washandjes 
o Wattenstaafjes 
o Zakdoeken  
o Zonnecrème  
o Maandverband voor de meisjes  

Slaapgerief:  

o Luchtmatras + pomp of matje  
o Slaapzak 
o Kussen met kussensloop 
o Knuffel 
o Zaklamp met batterijen  

 

(niet voor Bevers en Welpen) 


