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Wie zijn we
Eline De Boeck

Mano Wilssens

Marthe de Brabander Bauke Rombaut

Ben Vyvey

Bas Moorthamers

Obe De wilde

Lukas Boel

Raymond Smetstraat 12,  
9170 Sint-Gillis-Waas
+324 97 64 72 94
elinedeboeck@telenet.be

Wasstraat 18, 9000 Gent
+324 76 83 03 21
mano.wilssens@hotmail.com

Heistraat 235, 9100 Sint-Niklaas
+324 71 56 34 91
marthedb1@gmail.com

Pottersdreef 13,  
9170 Sint-Gillis-Waas
+324 74 266 046
boel.lukas@gmail.com

Smishoekstraat 29, 9170 
Meerdonk
+324 78 05 16 57
ben.vyvey@hotmail.com

Holstraat 40, 9170  
Sint-Gillis-Waas 
0471/09.97.88
obedewilde@hotmail.com 

Stationstraat 126, 9170  
Sint-Gillis-Waas
0486/92.97.99
bauke.rombaut00@gmail.com

Rode Moerwegel 2, 9170  
Sint-Gillis-Waas 
0495/70.08.72
Basmoorthamers@outlook.com



Kampthema

Dit jaar staat ons kampthema volledig in 
het teken van de Oude Grieken, elke dag 

zal er een bepaald deel van de griekse 
geschiedenis bekeken worden & zo zullen 

ook de spelen hierop afgestemd zijn.

Algemene info
Om deel te nemen aan dit uberfantastische 

oud griekse kamp, zullen jullie een mail 
moeten sturen naar elinedeboeck@telenet.be

 
Je inschrijving is definitief als wij € 130 zien 

verschijnen op de rekening 
BE43 7360 4335 2701 

Vergeet hierbij ook niet de naam van de 
jonggiver te vermelden!

Twijfel je nog om mee te gaan?  
Denk dan aan Aristotoles:

“De mens is een sociaal dier, hij is niet  
gemaakt om alleen te leven.”



inladen Camion
De camion zal ingeladen worden op 30 

juni om 19U.  
Hierbij brengen jullie allemaal je rugzak 

en fiets mee. Zorg dat deze fiets volledig in 
orde is! je hebt hem meerdere dagen nodig 

op kamp.
 

Hulp bij het inladen wordt zeker  
geapprecieerd en zullen we ook  

onthouden op kamp.

Vertrek
Vertrekken richting het Griekenland van 

Frankrijk doen we op maandag 6 juli.  
 

Het specifieke vervoer naar het terrein 
wordt nog bekeken en uitgelegd op de 

infosessie online.

Wij verwachten dat jullie in volledig per-
fect scoutsuniform aanwezig zijn!  

Op onze site kan je een perfect uniform 
zien. 

 
Niet in orde = minpunten op kamp 



Terugkomst

Wij komen terug op 16 juli. We verwachten 
terug te zijn tegen 16u. Maar natuurlijk 

kan dit uur nog wijzigen. 

Wat neem je mee
1. Slaapgerief: matje, slaapzak en kussen 

2. Trekrugzak 

3. Drinkbus  

4. Kledij voor 10 dagen 

5. Regenjas 

6. Zonnebril & hoofddeksel 

7. Zwemgerief 

8. Schoenen: stapschoenen, botten, water-
schoenen... 



9. Eetgerief: bestek, beker, gamel 

10. Meerdere keukenhanddoeken  

11. Toiletgerief: toiletzak, handdoeken, 
tandenborstel 

12. Biologisch afbreekbare douchegel en 
shampoo voor in ons badhuis 

13. Linnenzak voor vuile was 

14. Zaklamp 

15. Witte t-shirt 

16. Reserve binnenband voor je eigen fiets 
(zorg dat je de juiste maat hebt!) 

17. Zeer belangrijk!!! 
We verwachten dat iedereen een  

herbruikbaar masker meeheeft en  
eventueel ook een wegwerpmasker 



Verboden  
voorwerpen

1. Elektronische apparaten waarmee je kan 
communiceren 

2. Snoep, we zullen jullie wel genoeg ver-
wennen  

Benodigdheden op de trein  
(onder voorbehoud)

1. Paspoort en eventueel medicatie 

2. Een lunchpakket 

3. regenjas 

4. Zonnecrème 



Adres

“Naam”  
Scouts Sint-Johannes

Rue des Etoquies, Landrecies, France

Zeer belangrijk
• Vergeet de medische fiche online  op de 

groepsadministratie niet in te vullen. 

• Om mee te kunnen op kamp moeten de 
ouders een ouderlijke toestemming 

minderjarigen aanvragen bij de  
gemeente. 

Zonder dit attest mag je jonggiver niet 
mee op kamp!!



CORONA
• Volgende week plannen wij een  

infosessie in waar alles in wordt uitge-
legd. Wij zullen hierbij ook verduideli-
jken welke maatregelen wij nemen in 
verband met de situatie. Verdere info 

volgt dus nog. 

• wij gaan met de beste bedoelingen te 
werk om dit kamp zo goed & veilig 

mogelijk te laten doorgaan. Hopelijk 
houdt dit de kinderen niet tegen om 
deel te nemen aan ons kamp dit jaar.


