
   GROOT KAMP 2018    

 

 

 
Beste jonggivers, givers en ouders,  
We komen steeds dichter bij de zomer, en jullie weten allen wat de zomer betekent!  Geen 
huiswerk, geen gezaag over huiswerk en school in het algemeen, (hopelijk) goed weer, veel 
slapen, tijd doorbrengen met vrienden, op reis gaan, enz. Maar natuurlijk is er ook zoals elk 
jaar een nieuw scoutskamp waarop we al deze leuke dingen combineren!  

Wanneer? 
Het kamp start op woensdag 18 juli op de terreinen van onze scouts vanwaar we allemaal 

samen met de bus naar het kampterrein vertrekken. Jullie worden verwacht om 9u op het 

scoutsterrein. Zaterdag 28 juli kunnen jullie je mama en papa terugzien. Ze mogen jullie 

rond 15u30 verwachten op de scouts.  

Locatie  
Brieven kunnen verstuurd worden naar: 
T.A.V. (naam) Scouts Terjoden 
Courtil 4B 
6671 Gouvy  

Financieel 
 

De kostprijs voor dit superleuke hardrock kamp bedraagt 180 euro per persoon. Dit kan 
gestort worden op het rekeningnummer van de scouts met duidelijk vermelding: 
Grootkamp,  naam van je kind en de tak. We verwachten dat het bedrag uiterlijk op 3 juni 
op onze rekening staat.  
Rekeningnummer: BE03 2930 3229 4284 

 



Info  
Voor verdere info nodigen we jullie en jullie ouders graag uit op onze infoavond op zondag 

20 mei. Hier krijgen jullie na de scouts om 17u info over het kamp en wordt er samen 

gezeten met de takleiding voor verdere vragen. Vergeet ook zeker de individuele steekaart 

niet te controleren.  

Thema 
Het thema van dit super kamp is hard rock café. Zoals jullie wel weten is er in elke grote stad 

een hard rock cafe. Doorheen ons kamp gaan we al deze steden bezoeken en gaan we op 

een wereldreis. Breng dus zeker allemaal het nodige verkleedgerief mee en oefen je beste 

luchtgitaar solo’s!  

Contact  
Voor vragen en info kan je steeds terecht bij de takleiding en kampverantwoordelijken: 

Boris Le Compte +32 471/82 72 75 

Mathias Van Roy         +32 474/83 06 28  

Deze nummers zijn tijdens het kamp enkel voor noodgevallen. 

Wat neem ik mee?  
 
- Slaapzak en matje (geen veldbedjes)  
- Reservekleren: T-shirts, ondergoed, kousen, pull, broeken, …  
- Verkleedgerief  
- Scoutsuniform  
- Gamel, bestek, beker  
- keukenhanddoek  
- Toiletzak: Tandenborstel, tandpasta, zeep  
- Badhanddoek  
- Zwemgerief  
- Een paar goede stapschoenen 
- Zonnecrème  
- Petje en zonnebril voor de zon  
- Regenjas 
- Goed humeur  
- Identiteitskaart 

Wat laat ik thuis? 
 - Waardevolle elektronica  
– Messen en andere wapens  
- Alcohol, drugs, …  
 

Een stevige scoutslinker, 

Jullie fantastische leiding 


