Kampboekje 2020

Lieve lieve Bergrakkers,

Het leek voor eventjes alleen nog maar een droom om deze zomer op kamp te gaan,
maar het is nu pure realiteit: GROEPSKAMP 2020 IS EEN FEIT! Zoals we eerder al
communiceerden komt er heel wat kijken bij zo een Coronafreegroepskamp. We
vonden het dit jaar dus extra belangrijk om jullie goed te informeren over de
verschillende kampen.
We willen er ook zeker bij zeggen dat we gaan proberen om het kamp zo normaal
mogelijk te laten verlopen zodat iedereen zich 100 % gelukkig kan voelen op kamp.
Een goede verzekering is en blijft belangrijk. Bij de inschrijving op het begin van het
jaar is dit reeds in orde gebracht. Moest je toch vragen hebben hierover kan je altijd
terecht op de website van Scouts & Gidsen Vlaanderen, de koepelorganisatie achter
de Bergrakkers. https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen/ledenpolis-0
Ondanks de kids dit jaar in bubbels worden verdeeld, is er geen garantie dat de eigen
kleren in de eigen valies blijven. We willen jullie dan nog is uitdrukkelijk vragen om
zo veel mogelijk de naam van kids in de kleren te schrijven.
Inschrijven gebeurt zoals vorig jaar online:
1. Zorg ZELF dat de ledenfiche in orde is op de groepsadministratie
2. Vul volgende link in: https://forms.gle/twbXNdw1zoi1Sam9A
3. Stort het geld op onze rekening Scouts & Gidsen Bergrakkers - BE97 7340
3291 6149 met je naam, voornaam + groepskamp
Inschrijven kan tot en met 23:59 op zondag 21 juni, hierna nemen we geen
inschrijvinen meer aan.
Wat is nog heeeeel belangrijk:
- Afspreken doen we nog steeds om 10 uur op het Houthemveld. Dit is de enige
kans om vragen te stellen aan de takleiding (op 1,5 meter afstand natuurlijk).
Het is ook niet de bedoeling om een formatie te fluiten, maar om heel kort te
briefen over het afscheid aan de kampplaats. Dit zal gaan volgens kiss and
ride.
- Het afhalen gaat op dezelde manier gebeuren, ouders mogen het kampterein
door de omstandigheden niet betreden.
- Carpoolen is echt echt echt verboden!!!
- Zoals eerder vermeld gaan we eventueel een stop moeten zetten op de
inschrijvingen. In dit geval gaan we kijken naar de aanwezigheid doorheen het
jaar. We vinden dit alles behalve leuk, maar we kunnen ook niets veranderen
aan de situatie
- Er zal geen laatste vergadering doorgaan L
- Alle belangrijke informatie ronde de coronaregels op kamp kan je doornemen
op de website van Scouts & Gidsen Vlaanderen:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen
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Algemene kampinfo

*We begrijpen dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om het kamp te
betalen. We willen er graag op wijzen dat er tussenkomsten bestaan om de
kampprijs te drukken:
•

•

•

Het speelfonds van de VZW Stedelijk Jeugdwerk Tienen geeft aan
gezinnen die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden, de
mogelijkheid tot tussenkomst in de kostprijs van kampen en
kindervakanties. De tussenkomst bedraagt in principe 50% van de prijs.
Voor mensen die een leefloon ontvangen of voor inwoners van sociale
huisvesting bedraagt de tussenkomst 65%. Vanaf een tweede kind
bedraagt de tussenkomst 70%. Voor meer informatie over deze
tussenkomsten kan u terecht bij de groepsleiding of bij de jeugddienst.
De meeste mutualiteiten betalen ook een deeltje terug voor
scoutskampen. Ga zeker nog eens na of je bij jouw mutualiteit of
ziekenfonds ook geen sponsoring krijgt! (Zie ook Rakkersblad
september).
Sinds 2005 zijn jeugdkampen fiscaal aftrekbaar. Alle informatie
hieromtrent vind je op de website www.bergrakkers.be.

Algemene kampregels:

Een paar algemene regels opstellen is nu nog belangrijker dan ervoor om het kamp
tot een goed einde te brengen. Iedereen moet hier duidelijk over geinformeerd
worden om zo op een positieve en veilige manier terug te kijken naar het
groepskamp van 2020. Aan het begin van het kamp zullen deze per tak ook nog even
overlopen worden, maar het is belangrijk dat iedereen met de juiste ingesteldheid in
zo een grote groep samen kan vertrekken. Het is dan ook zeer essentieel dat
iedereen bereid is om deze regels te respecten en naar de leiding te luisters als
iemand op het niet naleven van een afspraak wordt gewezen. Hier alvast een lijstje
met enkele alemene zaken die wij en Scouts & Gidsen Vlaanderen heel belangrijk
vinden:
-

-

-

-

-

Niet tijdig ingeschreven voor het kamp is helaas geen kamp deze zomer.
Aankomen op het kampterrein moet in perfect uniform.
Kinderen die vijf dagen voor het kamp ziek werden, mogen niet deelnemen
aangezien we niemand anders willen besmetten.
Indien kinderen op kamp ziek worden, moeten zij zo snel mogelijk worden
afgehaald.
Ouders zijn helaas niet toegelaten op het kampterrein tijdens de kampperiode,
buiten wanneer er iets ernstig aan de hand is. Briefjes zijn wel altijd welkom
en zullen op een veilige manier bij de kids aankomen.
Schrijf op zoveel mogelijk kledij je naam en voornaam, zeker op ondergoed,
kousen, handdoeken, washandjes. Het aller belangrijkste is het uniform: das,
t-shirt en hemd.
Indien je medicijnen moet nemen, steek ze in een doos of zakje met de naam,
wanneer en hoeveel je ervan moet nemen. Duidelijke instructies zijn zeer
belangrijk om je leiding optimaal op de hoogte te brengen. Geef ze zo snel
mogelijk aan je takleider en hij of zij zal deze voor jou bewaren.
Neem een zak mee voor je vuile was.
Zoetigheden zijn niet toegelaten op kamp! De foerage zal altijd tijdig instaan
voor honger te stillen.
Dure spullen zoals GSM’s, MP3-spelers, … laat je vast en zeker thuis! De
leiding en foerage zorgt met plezier voor muziek tijdens het kamp.
We willen als scouts graag goed voor de natuur zorgen en raden we aan op
biologisch afbreekbare zeep en dergelijke mee te brengen naar kamp.
Indien Givers of Jinners ouder dan 16 jaar wensen te roken op kamp, kan dit
mits een strookje ondertekend door de ouders met toestemming.
Pestkoppen blijven thuis! Wanneer we in zulke situaties terecht komen zullen
zij van het kamp worden weggestuurd. Hier is absoluut geen plaats voor!
Kids-ID, identiteitskaarten en eventuele medicatie wordt vanaf het begin van
het kamp door de eigen leiding bij gehouden.

*Wanneer afspreken weer mag*

Paar dagen later op het Rakkersveld

ERGENS OP DE SPELLETJES WERELD

Ondertussen in het stadhuis…

TO BE
CONTINUED

Wat neem ik mee op kamp?
Kledij
•
•
•
•
•
•
•

Uniform (das en T-shirt, als je een hemd hebt, mag dat ook mee)
Broeken: lange broeken (voor in het bos, ’s avonds) en korte broeken
T-shirts
Truien (overdag is het meestal warm genoeg, maar ’s avonds koelt het af)
Voldoende ondergoed, kousen, …. ook reserve!!!
Kledij die extra vuil mag worden
Badpak of zwembroek

Schoenen
•
•
•

Gemakkelijke schoenen (dat je elke dag kan aandoen. Kans is groot dat ze vuil/nat
worden!)
Sport/stapschoen
Slippers/schoenen waarmee je in het water kan

Slaapgerij
•
•
•
•
•

Pyjama
Matje
Slaapzak
Kussen
Je favoriete knuffel

Wasgerief
•
•
•
•
•
•
•

Washandje
Handdoeken
Zeep, shampoo, …
Tandenborstel + tandpasta + bekertje
ZONNECREME + aftersun (liefst spf 50+!)
Anti-muggen product
Borstel, kam, …..

Ook dit vergeten we niet:
•
•
•

Een drinkbus en een stevige rugzak (tip: geen dunne bandjes, deze gaan snijden in de
schouders)
Zonnebril + hoedje of petje tegen de zon!!!
Regenjas (met kap, want soms regent het jammer genoeg ook)

•
•
•
•

Zaklamp (Niet om ’s nachts de anderen wakker te maken!)
Vuile waszak
één oude keukenhanddoek
Klein beetje zakgeld (postzegels/kaartjes) + adressenlijst

Seg Akela! Heb je het nieuws van vandaag
al gehoord? De eerste coronapatiënt in
België… Ik denk echt dat alle evenementen
in 2020 niet zullen kunnen doorgaan...
Net nu het dit jaar de laatste editie zou zijn
van Suikerrock…

Maar Mowgli,
wat zegt gij nu
allemaal??? Dat
kan niet?!

Amai, ik ben zo hard
verschoten van dit
nieuws dat ik van
mijne fiets ben
gevallen……

Maar Akela is
ontroostbaar…

Cava met mij
hoor
jongens…

Ik had het voorspeld hé… Nu
moet ik toch effkes tot rust
komen met een mond- euh…
ik bedoel gezichtsmaskertje…

Seg maar wacht eens… IK HEB EEN IDEE!!!

Geef mij 10 minuutjes…

…

Seg Mowgli, hoe zit dat nu met uw
idee?? Ik heb hier nu al 6 spellekes
uitgespeeld he…

WOW!!! Ik heb ondertussen al
500 likes op TikTok! JOEPIE!!!
Maar vertel nu maar snel uw
idee Mowgli!!!

Ja en ik heb
ondertussen al
drie limonades
op in
afwachting…

Staat gij in
tractormodus
of zo??
Komaan
Mowgli, ik ben
ook kei
benieuwd!

OW! Sorry jongens… Ik was in
slaap gevallen OEPS!
Oké, mijn idee… Hou je vast…
Hier komt ie…………

HOW JONG!!! Van
dat nieuws ben ik
NOG EENS van
mijne fiets
gevallen!
GEWELDIG!!!

Ik zit al klaar in mijn
campingstoeltje! Maar
inderdaad, Bagheera
heeft gelijk… Hoe gaan
we dat doen?
ZA-LIG! Ik ben er al
helemaal klaar
voor!!! Maar hoe
gaan we dat dan
aanpakken?

Ik zal al goeie
muziek beginnen
klaarmaken voor
WELPENROCK!!!

Bon, zijn
we dan
weg??

Rustig Akela! Eerst nog examens maken hé…
Hoe we dat allemaal gaan aanpakken weet ik
nog niet… Misschien kunnen onze welpen ons
wel helpen???

Seg
vrienden,
zou ik zo
naar het
festival
gaan?

Ik dacht
eerder
zo te
gaan?

En ikke zo???

Mannekes toch…. Zo gaat ge
toch niet naar een festival???
Hopelijk weten de welpen beter
hoe ze zich moeten kleden…

Ik pak sowieso mijn
bloemenkrans mee !!!

Hmmm was ik
maar zo een
goede zangeres
als Dua lipa…

Zou ik ook zoals Natalia
kunnen shaken op een
podium?

“All the single ladies, all
the single ladies…”

“Dit is de welpenrock, de
welpenrock, hier dansen
alle welpen in
welpenhooook…”

Was ik maar zo een ster als
Francisco, dan kon ik
samen met Caro zingen en
dansen…

WAT NEEM IK MEE OP WELPENROCK-KAMP?
KLEDIJ
• PERFECT uniform (das + hemd + pet)
Breng net zoals Mowgli en
• Broeken: zowel korte als lange (als we in het bos gaan Akela zeker je zwemkledij mee!
spelen/’s avonds koelt het af!)
• T-shirts
• Truien (’s avonds koelt het af!)
• Voldoende ondergoed
• Voldoende sokken
• Kleren die EXTRA vuil mogen worden
• Zwemgerief
• Reservekledij
• VERKLEEDKLEREN!
o Kom als een coole festivalganger of als een
echte artiest/wereldster. Een rocker, punker, hippie,… of als je grootste idool.
Laat jullie maar gaan!
SCHOENEN
• Gemakkelijke schoenen (die vuil/nat mogen worden)
• Stapschoenen/sportschoenen
• Slippers
SLAAPGERIEF
• Pyjama
• MATJE

•
•
•
•

Slaapzak
Kussen + kussensloop
Hoeslaken
Je ALLERLIEFSTE knuffel

WASGERIEF
• Washandje
• Handdoeken
• Zeep + Shampoo (met voorkeur biologisch afbreekbaar)
• Tandenborstel + Tandpasta
Bespaar Bagheera wat
• Borstel, kamp,…
werk en zorg zeker dat
je een drinkbus
ZEKER NIET TE VERGETEN
meeneemt naar het
• Drinkbus
festival!
• Rugzak
• Zonnebril
• Zonnecrème + aftersun
• Potje handgel
• Handcrème (door de vele handwasmomenten kan dit handig zijn)
• Anti-muggenspray
• Hoofddeksel (!!! we zitten continu buiten)
• Zaklamp
• Regenjas (!!! we zitten continu buiten)
• Vuile waszak (eventueel in kussensloop)
• Éen oude keukenhanddoek
• Een klein beetje zakgeld (voor postzegels/kaartjes) + adressenlijst
•
•
•

Medicatie indien nodig (liefst aan de leiding afgeven voor vertrek met de nodige uitleg)
Je ALLER- maar dan ook echt je ALLERBESTE humeur !!!
PS: ZORG DAT OVERAL DE NAAM VAN JE KLEINE SPRUIT IN STAAT!

WAT LAAT IK ABSOLUUT ZONDER TWIJFEL 100% ZEKER WETEN THUIS?
• Kledij dat helemaal niet vuil mag worden
• Dure spullen
•
•

Alle mogelijke soorten elektronica (gsm, iPad, iPod, iPhone, Phablet,…
hebben wij niet nodig, want wij hebben elkaar)
Snoep en andere lekkernijen
Wij zorgen voor genoeg
lekkere dingen op het festival!

Zo gezegd, zo gedaan: Emile
trok bots naar de bank om de
flappen van de kas af te
halen. En dat deed hij in stijl.
PS: Als ge Emile in Taajne
tegenkomt met ne kroon, dan
weet ge dat hij zaakjes gaat
doen.

Na lang wachten werd de jonggiverkas bovengehaald uit
de kluis. Emile viel letterijk van zijne stoel. Whuuuut?? De
kas had enkel 85 valse flappen, daarmee gingen de jongis
niet de epischheid zelve kunnen opzoeken. Dit kan niet!
Hij riep een noodalarm af!

De leiders der jongis
waren, zoals
meestal, druk druk
bezig met
belangrijke zaken in
verre oorden. Maar
beseften dat het
noodalarm niet
zomaar afgaat,
vliegensvlug en met
de nodige portie
elegantie kwam
iedereen richting
Rakkersveld.

Emile legde het probleem uit. Als we al deze meesterbreinen, ook wel bekend als leiding, samen
zouden leggen zou er sowieso iets geniaal uit komen. Samen zochten we naar de geschikte
oplossing, dat deden wij, elk op onze eigen manier…

Zo trok Gio richting ’t zeetje met zijn professionele metaaldetector.

Jammergenoeg kwam hij niet
terug met een fortuin voor een
episch kamp, maar dit was zijn
buit:

Janne besloot het over een andere boeg te gooien. Dag en nacht werkte ze eraan. Ze werd een
echte tiktokster met miljoenen views, maar onze kas bleef zo leeg als de batterij van hare gsm
na al dat tiktokken.

Gelukkig had Emile nog wel een plannetje in zijn hoofd. Urenlang werd er tijd in gestoken. In
een sneltempo leidde hij zichzelf in op tot een speurmeester in het goudzoeken. Goud dat er
gegraven werd, amai amai nog niet!! Het leek bijna onwerkelijk.

Helaas was het dat ook.
Spele.nl was er
misschien verder mee
geholpen he, maar wij
daarentegen…

In de tussentijd had Mart een echt koopje op de kop getikt! Een aankoop om U tegen te
zeggen: ze kocht een ezel via 2dehands.be, volgens de beschrijving is het eentje van het ras dat
geld kakt.

Maar ook hier geen succes,
tot onze grootst teleurstelling kakt deze ezel
gewoon zoals nen andere. Zeer spijtige zaak.

Marion zag al ons gesukkel, met natuurlijk veel goede bedoelingen, maar besefte dat het zo niet
gaat werken. Zij zag het grootster, krachtiger, gedurfder en onveiliger! En begon sneller dan het
licht een geniaal plan van aanpak te bedenken.

Ze kreeg ons
allemaal overtuigd,
maar hiervoor
kunnen we nog wel
wat extra durvers
gebruiken!

GAAN JULLIE SAMEN MET ONS DE UITDAGING AAN?????

Schrijf

jullie dan in voor 15 juni en bemachtig een plek in dit avontuur! Pak de volgende spullen in als
ge denkt ne echte bank te kunnen overvallen

Meeneemlijstje:
Kleding
-

Perfect uniform
Voldoende t -shirts
1 witte t – shirt die weg mag
Kledij die heel heel heel vuil mag worden
Korte broeken
Lange broeken (het kan ’s avonds sterk afkoelen)
Voldoende ondergoed ( zeker een paar extra!!)
Voldoende kousen (zeker genoeg extra, natte voetjes bij nat weer zijn niet leuk!)
Mondmaskers
Regenjas

-

Pyjama
Stevige stapschoenen
Skatesloffen of sneakertjes (eventueel sandalen om kousen in te dragen)
Regenbotten, slippers, … kunnen handig zijn maar zijn niet noodzakelijk
Petje, hoedje,... + zonnebril
Zwembroek/ badpak
Rode overvaloutfit

Geen nieuwe, nette kleding. Alles kan vuil worden!
Materiaal
-

Kampeermatje (geen veldbedden, of te grote luchtmatrassen)
Slaapzak (en eventueel extra dekentje)
Kussentje en knuffeltje
Rugzak
Zaklamp
Gamel
Drinkbus
Identiteitskaart
Zakmes (eventueel)

Geen gsm, snoep, gameboys, nintendo switchen,…
Toiletgerief:
-

Handdoeken, washandjes
Alcoholgel (voorziet de leiding ook sowieso!)
Tandpasta en tandenborstel
Zonnecrème (hoe hoger de factor, hoe beter)
Biologisch afbreekbare shampoo
Maandverband
Zakdoekjes
Deodorant
Muggenspray
Scheerschuim, en scheermes als je dit nodig hebt "
%
$
#

GIVERS ONLY

Dit is een enveloppe met daar in een brief

Dit is de postzegel
van onze knappe koning

Aan de heren en de mevrouwen:
Lisa, maar ook aan Maik. Ni te vergeten zijn ook Lennard, Jaarke en wout.
Dries hoort er ook bij, net zoals Ferre en Tuur. En Iris dan nog de laatste.
1,2,3,4,5,6,7,8 eeeeen 9, oke kheb ze allemaal.
Postbode: lees ‘’hier is heheheh’’
(Sorry Iris, dit was de voorlaatste keer!
Nog 1 keertje volhouden)
Afzendadres: Castingbureau ‘’Toon en Rik castings’’, Castingsesteenweg 17a 3471 Castinglee

Dieje zin pas er just op se

Beste
Ons castingbureau ''toon en rik castings'' is op zoek naar kandidaten voor het gloednieuwe
programma ''Peking-Express Bergrakkers in CoronaTijden Editie''. ‘Lange naam’, hoor ik u
denken? Wel u had de andere opties eens moeten zien. ‘Raar hoofdlettergebruik”, hoor ik u
denken? Wel, daar heeft u waarschijnlijk gelijk in.
Naast een castingbureau zijn wij ook actief in het organiseren van BLOSO-kampen. Ons BLOSOkamp ‘’film en omnisport’’ telt voorlopig 0 inschrijvingen.
U, ‘’insert jinner-name’’, wordt verplicht zich vrijwillig in te schrijven als kandidaat ''Peking-Express
Bergrakkers in CoronaTijden Editie'' EN voor ons BLOSO-kamp ‘’film en omnisport’’. Wij, ''toon en
rik castings'' hebben namelijk vertrouwen in uw kunnen. Gene zever dus, wij verwachten ASAP
een correcte inschijving. Da’s echt waar. Please doen. Nee zelfs ni ‘’please doen’’, gewoon doen.
Inschrijven doet u door een auditie door te sturen naar jin@bergrakkers.be. Deze auditie is een
videoboodschap van +- 2 minuten waarin u de wereld toont/vertelt/gebaart/…. wat u tot een
geschikt kandidaat maakt. In deze videoboodschap moet u de bandana (die u hopelijk
alreeds/binnenkort ontvangen heeft/zal) rond het hoofd dragen. Let op: de bandana mag enkel
gedragen worden indien uw naam erop genaaid staat. Uw bandana met naam zal uw meest
waardevolle bezit zijn. Als blijkt dat dit als onbenullig wordt ervaren, zal dit zeer zwaar doorwegen
in de wedstrijd. De auditie-video zal beoordeeld worden door een ijzersterk panel van juryleden.
Daarbij horen onder meer: RoOs VaN aCkEr, GiGi NaTor, ToOn, JoNel VtV en RiK. Uw originaliteit
zal beloond worden.
Checklist videoboodschap:
• 2 minuten
• Bandana met genaaide naam rond het hoofd
• Waarom bent u geschikt
• Toon ons een voorwerp van +- 1 kilo dat u heel het kamp zal meezeulen. Dit voorwerp
moet zo persoonlijk mogelijk zijn!
Uit de vele duizenden inschrijvingen worden 9 kandidaten geselecteerd. Deze selectie gebeurt
a.d.h.v. een streng selectieprocess dat selectief een select groepje zal selecteren. Selectief
luisteren, of lezen heeft dus weinig zin in jin in jin zin.
Wij verwachten uw correcte inzending ten laatste op 25 juni 2020.
Gelieve geen corona-maatregelen te overtreden bij het maken van uw auditie. Hieronder vindt u
een link, waar u op kan klikken, ah nee, die u zult moeten intypen om instructies te krijgen i.v.m.
het naaien. (lastig, inderdaad. Maar echt de moeite!) en een goede en een slehcte voorbeeldauditie. Bekijk deze zeker om uw eigen auditie tot een goed einde te brengen. Ook dit is gene
zever.

Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vTjVj9EAMOXOCYKd1fzMzFFQrxpsMkk?usp=sharing
Met vriendelijke groeten,
Het Peking-express Bergrakkers in CoronaTijden Editie-team.

Wat heeft corona juist aangericht:
Zoals jullie ongetwijfeld al weten zal ons jinkamp doorgaan in ons eigen landje: België. We hebben besloten om de
drie weken in te korten tot 2 weken (mede wegens budget). Verder hebben we nog vernomen dat we met onze
bubbel om de 7 dagen van locatie mogen veranderen. De eerste week gaan we met de jin alleen op een eigen terrein
lollen in Sprimont. De tweede week sluiten we aan bij onze goede vrienden van groepskamp in champagne.
Zoals vele sectoren hebben ook wij financieel geleden in de corona-crisis. We hebben ons busje achterwegen gelaten
en zullen ons naar en tijdens het kamp verplaatsen met de fiets en een auto + remork.
Organisatie:
Bagage en eventueel fietsen worden donderdag 9 juli om 20u afgezet op het Rakkersveld. Alle bagage wordt
ingeladen. Op de fiets dragen we enkel een rugzak met het nodige voor onderweg.
Zaterdag 11 juli om 07u30 vertrekken we vanaf het rakkersveld richting kampplaats.
Vrijdag 17 juli fietsen we naar groepskamp.
Vrijdag 24 juli springen we met onze fietsen op de trein en komen we aan in Tienen (uur nog nader te bepalen).

Praktische info die kan helpen met het maken van inpak-keuzes:
-We gaan 2 weken (11-24/07)
-We slapen in onze eigen tentjes (per 2, per 3, moet je onderling beetje afspreken "
%)
$
#
-Rekening niet op al te veel beschutting. 2 weken strijden we tegen de elementen. Wind, regen, koude, hitte, zon,
droogte, overspoelingen, beren, wolven, (oke wolven is echt wel legit haha),…. Vermelding waardig: goede poncho,
goed hoofddeksel!
-Voor de fietstocht: een rugzak met lunchpakket (voorzie zeker genoeg!), een reserve band, genoeg water. Hou
rekening met alle mogelijke vormen van slecht weer. Zorg dat je fiets in orde is (versnellingen, lichten, remmen,…)
-Doe beroep op je ervaring. Laat wat je altijd meeneemt maar nooit aan doet, dit jaar eens thuis &
).
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-Er zijn intige rivieren en meren met een bodemke van stenen --> watersloefkes
-Onze gsm’s hebben we voor enkele activiteiten nodig (deze activitiet is NIET snapchat streaks onderhouden).
Stopcontacten zijn niet altijd evident --> powerbank (optioneel, niet speciaal gaan kopen)
-Hebt ge thuis iet ferm ligge waarvan ge peist ‘’da moet echt mee’’. Zoals bv ne kite, of nen drone, of uno. Da kan
zeker!

