Fietskamp Nederland-België
18 juli – 30 juli

Praktische info
Wie: De Givers van scouts Veltem
Wat: Op Fietskamp
Waar: Langs de Nederlandse naar de Belgische kust
Wanneer: 18/07/2017 – 30/07/2017
We spreken af op 18 juli om 9u op de parking van de Warotzaal in Winksele waar wij de bus op
springen en onze fietsen de container in vliegen om naar Nederland te vetrekken. Op 30 juli komen
we terug aan in Veltem om 16u.
Waarom: Omdat dat de beste manier is om een tof scoutsjaar perfect af te sluiten en ons van onze
sportieve kant te laten zien!
Hoe: Met de bus tot Nederland, met de fiets tot België en met de trein tot Veltem

Noodgevallen:
Indien er zich op het thuisfront zeer dringende zaken voordoen kunnen jullie de leiding bereiken op
volgende nummers.
•

Maud Vansteeland: 0485/ 99.06.01

•

Emma Puttaert: 0471/24.89.33

•

Caro Dralants: 0470/80.74.93

•

Maarten Demol: 0479/03.64.37

Inschrijving en betaling:
Als u meer dan één kind als lid heeft in de scouts betaalt u 10% minder voor het 2e, 3e, 4e, … kind!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ………………………………………………………Ouder van ………………………………………………………………………………
geef mijn zoon/dochter de toestemming om mee te gaan op giverkamp van 18 tot 30 juli 2017 en
betaal hiervoor 170 euro ( T-shirt incluis) op volgend rekeningnummer BE68 7344 1110 7934 met
vermelding van de naam van uw giver en giverkamp.
Mijn zoon/dochter kan meedansen/ niet meedansen tijdens de show van de Vlaamse kermis.
De inschrijving en betaling dient in orde te zijn ten laatste tegen 5 juli!
Handtekening:

Vlaamse Kermis
Na jullie onvergetelijk scoutskamp is het scoutsjaar nog niet helemaal voorbij, het tweede
hoogtepunt gaat door op 18, 19 en 20 augustus in en rond de Warotzaal te Winksele.
Zoals elk jaar maken de leden per tak (op kamp) een act voor op de show:
•
De generale repetitie hiervoor gaat door op vrijdag 18 augustus om 17u30 (vanaf dan is het
volkscafé ook open), hierop aansluitend volgt de Juicy Party van 19u tot 20u30 voor onze jongste
leden en sympathisanten (vanaf 19u is het snackkot open).
•
De Vlaamse Kermis start zaterdag om 15 uur, om 16 uur is het dan voor echt, iedereen is
welkom om naar de spetterende show te komen kijken. Het lunapark opent na de show.
Verder staan er zoals elk jaar lekker mosseltjes op het menu, kan je genieten van de zon in het
volkscafé en is er op zondag een touwtrektornooi (meer info krijg je op een flyer in de brievenbus of
via de scoutssite).
Wij hopen jullie allemaal te zien dan!

Hoe ziet een dag op fietskamp er uit? :
9u: De hanen kraaien, het is tijd om op te staan. We ruimen ons terrein op en maken onze zak klaar
voor een dag vol sportiviteit! Nog snel wat krachtvoer en we kunnen vertrekken.
10u a 10u30: We zijn vertrokken!
11u30: even wat drinken en we zijn weer weg!
13u: Tijd voor een welverdiende pauze! We zoeken een leuk plekje om onze lunch, die we
meekregen van de fourage, op te eten en wat uit te rusten.
14u: Hop! Wij zijn terug vertrokken!
15u: Een korte pauze voor een drankje en we kunnen er weer tegenaan!
16u30: Joepie! We zijn aangekomen op de kampplaats. Even uitrusten en dan de tenten opzetten.
19u: Tijd voor een welverdiende maaltijd!
20u30: We spelen nog een avondspel.
22u: Nog even tijd om gezellig samen rond het kampvuur te zitten en spannende verhalen of sappige
roddels uit te wisselen.

Wat neem je allemaal mee op fietskamp?
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Fiets (volledig in orde: remmen die werken, lampen, fietspomp, …)
Helm
Fluovest
Fietsslot (ook een cijferslot/hangslot)
Drinkbus
Fietszakken: hier zal je al je spullen in moeten steken, fietsen met een rugzak is echt geen
aanrader! + eventueel
regenhoes als je fietszakken
niet waterdicht zijn
Fietsbroekje
Een kit voor lekke band
Reserve binnenband
(zadelhoesje)
Matje
Slaapzak
Dikke truien
T-shirts
Scoutsuniform! Aandoen
bij vertrek
Lange broek
Shorts/rokjes
Sokken
Ondergoed
Pyjama
Promdresses en smokings
Bikini/zwembroek
Handdoek
Zonnecrème/aftersun
Zonnebril
Toiletzak + toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep, medicatie, …)
Regenjas/poncho
Regenbroek
Schoenen (stevige schoenen/sportschoenen, slippers, sandalen, …)
Gamel (je krijgt geen bord)
Bestek
Zaklamp
Petje
keukenhanddoek
Eventueel kleine rugzak, buideltasje om je belangrijke spullen in te steken tijdens het fietsen
Identiteitskaart! + kopie van identiteitskaart
Document van de gemeente waarin je toestemming geeft je minderjarig kind naar het
buitenland te laten gaan met de scouts.
Eurocrosskaart
Zakgeld: richtbedrag 50 euro

Wat neem je zeker niet mee op kamp?
o
o
o

Alcohol
Drugs
Waardevolle spullen

Wie gaat er met jullie mee op kamp?
De leiding:
Maarten “Mol” Demol
Materiaalmeester
6e jaar in leiding
Favoriete scoutsactiviteit: Op kamp gaan
Lievelingseten: lasagne van Sofie tijdens de
Vlaamse kermis

Maud Vansteeland
Takleidster
3e jaar in leiding
Favoriete scoutsactiviteit: De Vlaamse kermis
en kookwedstrijd
Lievelingseten: Salade met geitenkaas en
spekjes
Caro Dralants
Kassier
4e jaar in leiding
Favoriete scoutsactiviteit: kookwedstrijd
Lievelingseten: tapas
Emma Puttaert
Activo
3e jaar in leiding
Favoriete scoutsactiviteit: op Jinkamp naar
Macedonië
Lievelingseten: moussaka

De fourage:
Leonard Boon

“They call me Cuban Pete, I’m the king of the
Rumba beat, When I play the Maracas I go
chicky chicky boom
Chicky chicky boom” – The Mask

Tom Salens

Piot

“Wie het aziatische niet apprecieërt, is het
westerse niet weert”

