KAMPBOEKJE
2021

LORENZO

WINNEN

26/06/2014

KAPOENEN

REG

COX

23/06/2013

KAPOENEN

KASPER

NIJS

14/06/2013

KAPOENEN

LORE

NIJS

14/06/2013

KAPOENEN

MATHIAS

DOYEN

28/06/2013

KAPOENEN

DRE

LOMBAERTS

28/06/2012

WELPEN

VICTOR

DE SCHUTTER

26/06/2008

JONGI

PAULIEN

VANDERHALLEN

12/06/2008

JONGI

ARNE

RAYMAEKERS

20/06/2007

JONGI

SARAH

SOENENS

12/06/2006

GIVERS

PAULIEN

LEHAEN

07/06/2003

JINNERS

TIJL

SCHEEPMANS

26/07/2014

KAPOENEN

CLARA

CLEMENS

12/07/2013

KAPOENEN

MATHIAS

DE ROOVER

21/07/2010

WELPEN

JAGO

BEKAERT

12/07/2012

WELPEN

STAN

VAN LOOY

10/07/2009

JONGI

ANNECHIEN

THOMAS

14/07/2008

JONGI

NINA

LAMBRECHTS

25/07/2007

JONGI

JUTTA

BRUYNINCKX

05/07/2006

GIVERS

IGOR

LAMBRECHTS

08/07/2005

GIVERS

MAARTEN

KEPPENS

05/07/2005

GIVERS

BAPTISTE

COOPMAN VAN EYCK 09/07/2004

GIVERS

LOIC

COOPMAN VAN EYCK 09/07/2004

GIVERS

SANDER

BRUYNINCKX

05/07/2004

GIVERS

JORDY

VANDERSTEEN

14/07/2003

JINNERS

LUKAS

GRAUMANS

04/07/2003

JINNERS

25/07/2002

WELPENLEIDSTER

HATHI

FINN

MOLS

29/08/2014

KAPOENEN

THIJS

VAN HAL

11/08/2014

KAPOENEN

FIEN

GRIETENS

25/08/2013

KAPOENEN

CASPER

WARMOES

09/08/2013

KAPOENEN

FINE

LAERMANS

23/08/2012

WELPEN

BRIEK

DENEEF

12/08/2012

WELPEN

FINNE

LEROY

24/08/2009

JONGI

FIEN

MOORTGAT

04/08/2009

JONGI

FLORIS

VAN RUMST

14/08/2008

JONGI

JORN

MARTENS

12/08/2008

JONGI

CHARLOTTE

NYSEN

02/08/2008

JONGI

LIEZE

BEKAERT

23/08/2007

JONGI

DENIS

PUISSANT

18/08/2005

GIVERS

JULIE

NYSEN

27/08/2004

GIVERS

LOTTE

DEL FAVERO

02/08/2003

JINNERS

NALA

30/08/2001

KAPOENENLEIDSTER

PATRYK

09/08/2000

JONGIVERLEIDER

Beste Bergrakkers,
Na een heel vreemd scoutsjaar kunnen we gelukkig toch op kamp vertrekken!! Hoe het kamp precies
geregeld gaat worden, zal nog afhangen van de rest van de bevolking.
-

Als we de gewenste cijfers niet halen, vertrekken we op kamp in bubbels van 50 (leiding niet
inbegrepen).
Als we de gewenste cijfers halen, mogen we op kamp met bubbels van 100 (leiding niet
inbegrepen)!
➔ Zelf weten we dit nog niet. Scouts en Gidsen Vlaanderen zal eind juni (de 25ste) ons op de
hoogte brengen. Het duurt vaak een dag of twee voor dat ze hun website updaten maar als
we de info krijgen zullen we snel een mailtje sturen naar alle ouders! Laten we samen
duimen dat we een ouderwets gezellig kamp kunnen meemaken! Wij zullen er hoe dan ook
weer een superkamp van maken!

Natuurlijk is het dit jaar ook weer heel belangrijk dat de verzekering van elk lid in orde is. Daarvoor moet
het lidgeld van het jaar 2020-2021 betaald worden als het nog niet gebeurd is en moeten de gegevens
en informatie over uw kind(eren) up to date zijn! Op de website vind je een stappenplan om op de
groepsadministratie van je kind te geraken: (Her)inschrijvingen – Bergrakkers → onderdeel
“inschrijven”, puntje 4: “stappenplan-groepsadmin.pdf”
Alle leden kunnen in principe mee op kamp. Mocht er twijfel zijn om medische redenen, dan kan jullie
huisarts hierover adviseren.
Deelnemers die drie dagen of minder voor vertrek ziek worden, al dan niet met symptomen van corona,
blijven thuis. Wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon, kan niet
deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.
Vergeet ook zeker geen namen te schrijven in alle kleren, jammer genoeg blijven we elk jaar achter met
hopen verloren voorwerpen zonder naam in.
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/dEN5RMxhdWkcd5hv7
3. Stort het geld op onze rekening Scouts & Gidsen Bergrakkers - BE97 7340 3291 6149 met de
naam en voornaam van je kind + tak + kamp 2021
Inschrijven kan tot en met 23:59 op zondag 20 juni, hierna nemen we geen inschrijvingen meer aan!
Wat is nog heeeeel belangrijk:
-

-

Afspreken doen we nog steeds om 10 uur op het Houtemveld voor zowel grote als kleine
takken (de jinners zijn uitzondering). Dit is de enige kans om vragen te stellen aan de takleiding
(op 1,5 meter afstand en mondmasker 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. We vragen iedereen om zo veel mogelijk in de auto’s te blijven.
Het afhalen gaat op dezelfde manier gebeuren, ouders mogen het kampterrein door de
omstandigheden niet betreden!!
➔ We vragen alle ouders en kinderen ouder dan 12 om een mondmasker te dragen bij
aankomst en vertrek! Ook bij afspraak op het Houtemveld als je met een leiding praat (met
de ramen van je auto open of buiten)!

-

-

-

-

-

Carpoolen mag dit jaar, er zijn echter een paar regels dat gevolgd moeten worden:
➔ Als ouder kan je in de auto…
• Je eigen kinderen meenemen.
• Als je eigen kinderen in één bubbel zitten, mogen er ook kinderen van diezelfde
bubbel mee. Behoren jouw kinderen tot twee of meerdere bubbels dan kunnen
geen andere leden mee in de auto.
➔ Ouders dragen sowieso een mondmasker wanneer ze kinderen van een ander gezin
vervoeren.
➔ Wanneer een ouder een kind van 12 jaar of ouder van een ander gezin vervoert, dan draagt
dat kind ook een mondmasker.
➔ Ouders houden rekening met goede handhygiëne: alle inzittenden gebruiken voor en na de
rit handgel (of wassen indien mogelijk de handen grondig).
➔ Spreek de leiding aan bij vertrek van Tienen indien je kinderen van een andere familie mee
in de auto heb. Het is heel belangrijk dat we weten wie met wie in de auto zit aangezien we
een contactenlogboek moeten onderhouden heel het kamp lang voor als er een
coronabesmetting uitbreekt!!
Tot 25 juni gaan we werken met een ‘reservelijst’. Dit houdt in dat de leden die zich
inschreven nadat de bubbel van 50 bereikt was (dus vanaf het 51ste lid) op die lijst gezet
worden. We zullen jullie, via mail, hiervan op de hoogte houden!
Indien de overheid op 25 juni beslist dat we met 100 op kamp mogen, worden die leden dan
automatisch bij de bubbel van 100 toegevoegd. We zullen jullie op 25 juni hier ook over op de
hoogte houden!
We vinden dit alles behalve leuk, maar we kunnen ook niets veranderen aan de situatie
Later aansluiten bij of even weggaan uit je kampbubbel (bijvoorbeeld voor je vaccinatie) is
mogelijk. Uiteraard volg je dan de geldende regels binnen de maatschappij of de bubbel waarin
je verblijft voordat je aankomt. Wanneer je heen-en-weer gaat mag je in tussentijd enkel contact
hebben met je thuisbubbel.
Er wordt geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in eenzelfde
aaneengesloten periode. Jongeren wordt gevraagd om in 1 periode (vb. een week) vooral aan
slechts eenzelfde jeugdwerking deel te nemen.
Er zal geen laatste vergadering doorgaan
Alle belangrijke informatie rond de coronaregels op kamp kan je doornemen op de website van
Scouts & Gidsen Vlaanderen: Zomerkampen 2021 | Scouts en Gidsen Vlaanderen

We zullen die richtlijnen strikt volgen en kunnen terecht voor ondersteuning bij de structuur van Scouts
en Gidsen Vlaanderen. We vragen jullie als leiding zowel begrip als vertrouwen. Aarzel niet om bij ons
aan te kloppen met welke vraag of bekommernis dan ook. We begrijpen dat er zorgen kunnen zijn en
zoeken graag samen naar antwoorden of oplossingen.
We staan klaar om er weer een onvergetelijk kamp van te maken!
Groetjes,
De groepsploeg

ALGEMENE KAMPINFO

Prijs

Kapoenen

Welpen

Jonggivers

Givers

Jin

€ 100*

€ 120*

€ 150*

€ 150*

€ 200*

Hopper Jeugdverblijf Moerkensheide
Beekstuk 10,
9840 De Pinte

Adres

Dinsdag 6 juli
2021 – 10h
Houtemveld
Al carpoolend

Vertrek

Terugkomst

Ergens in België

Zondag 18 juli 2021
10h00
Houtemveld
Al carpoolend

Vrijdag 16 juli 2021
9u
Rakkersveld
Al carpoolend

Vrijdag 30 juli 2021**
15h-16h
Kampplaats
Al carpoolend***

Dinsdag 13 juli 2021
14u
Kampplaats
Al carpoolend***
Gigi
0495/30.72.73

Vragen

Donderdag 8 juli
2021 – 10h
Houtemveld
Al carpoolend

Route de la Chapelle 16,
4845 Sart-lez-Spa

Akela
0471/50.78.82

Emile
0475/42.61.33

Vic
0468/10.62.57

Mart
0499/72.64.20

tak@bergrakkers.be (bv. jin@bergrakkers.be) – gegevens leiding: Huidige leiding – Bergrakkers

Inschrijven

ENKEL via DEZE form (niet via mail/GSM…): https://forms.gle/dEN5RMxhdWkcd5hv7

*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!
Sinds 2005 zijn jeugdkampen fiscaal aftrekbaar. Alle informatie hieromtrent vind je op de
website Fiscaal attest – Bergrakkers

**Ons materiaal (dus ook alles wat nodig is om te slapen en te eten) wordt gebracht naar het
kampterrein en gehaald van het kampterrein in 2 containers van Stad Tienen. Die rijden niet op
zaterdagen en hebben dus geen keuze dan grootkamp op vrijdag de 30ste te laten eindigen. Sorry voor
het ongemak!
***Ook dit jaar kunnen we niet met de bus naar huis aangezien we pas eind juni weten of elke tak een
aparte bubbel gaat vormen of niet.

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 geïnformeerd worden om zo op een positieve en veilige
manier terug te kijken naar het kamp van 2021. 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 respecteren en naar de leiding te luisteren als iemand op het niet naleven van een afspraak
wordt gewezen. Hier alvast een lijstje met enkele algemene 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.
Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk stappenplan: onmiddellijke
afzondering met 1 leid(st)er en ouders die hun zoon of dochter zo snel mogelijk komen ophalen.
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 allerbelangrijkste 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.
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 bijgehouden. Een kopie van de identiteitskaart mag ook maar de echte kaart is
makkelijker aangezien je je vaak niet kan registreren in een ziekenhuis zonder identiteitskaart!

Tita is in de ochtend al druk in de
weer met het lezen van alle roddels
in de Dag Allemaal...

Gigi daarentegen is
aan het mediteren,
door al dat studeren
wil ze alle stress uit
haar lijf.

Nala heeft wat opgeruimd
op de zolderkamer en vond
een oud sprookjesboek
terug. In plaats van te
studeren leert ze nu
roodkapje vanbuiten...

Snol oefende het avondlied al
eens op zijn gitaar

En Bollie was uiteraard al flink
aan het studeren!

Bollie surfte op het wereldwijde web naar
Wikipedia en zocht alle woorden op die Tita niet
begreep. Al snel vond hij veel informatie en hij
stuurde het door naar de rest van de
kapoenenleiding.

Medusa
Sfinx

Minotaurus
Cycloop

Een paar dagen later…
Gigi roept alle
kapoenenleiding bij
elkaar voor een
driiiiiiiiingende
boodschap…

KAPOENENLEIDING!!! De burgemeester
van Tienen heeft mij net gebeld! We
moeten samen met de kapoenen op
missie in De Pinte! Zijn jullie er klaar
voor???

Iets later in de kapoenen-chat…

BREAKING:
Burgemeester De Pinte vraagt burgemeester Tienen
om dringende hulp

NET BINNEN
______________________
De vaccinaties brengen hoop …
_______________________________
Plantaardig eten blijkt uitstekend …
_______________________________
De coronacijfers in dalende lijn..

______________________
.

Afgelopen zondag zat burgemeester Vincent van Peteghem in zak en as. Hij
merkt al een hele tijd vreemde gebeurtenissen op in zijn gemeente, De
Pinte. Hij heeft dringend hulp nodig…
HLA 5 juni 2021

Laatste update: 17:53

Bron: Tienen, anoniem

Van Peteghem is al een hele tijd ten einde raad. Niemand in De Pinte weet nog wat
te doen. Hij heeft al zijn collega-burgemeesters om raad gevraagd, maar niemand
kan helpen. Behalve.... Katrien Partyka, de burgemeester van Tienen! Zij liet
burgemeester Van Peteghem snel weten dat zij wel een groep dappere helpers in
gedachten had, namelijk de kapoenen van Scouts Bergrakkers!
Momenteel reageerde de kapoenenleiding dat zij een overleg zien zitten. De
inwoners en de burgemeester van gemeente De Pinte hopen dat zij samen met hun
dappere kapoenen snel te hulp zitten schieten… In tussentijd worden de gekke
activiteiten in De Pinte kort opgevolgd.
Klik hier om je te abonneren voor meer updates omtrent de gekke activiteiten in De Pinte.

Liveblog: Het overleg met burgemeester De Pinte, burgemeester Tienen en de
takleidster van de kapoenen zit erop. Wat werd er beslist? Zullen de kapoenen
burgemeester Van Peteghem uit de nood helpen?
Na lang overleg tussen takleidster Gigi, burgemeester Partyka en Van Peteghem is
het verdict gevallen… Er werd beslist dat Gigi en de rest van de kapoenenleiding een
kapoenenteam zullen klaarstomen om de situatie in De Pinte van dichterbij te
inspecteren. Ze zullen ter plaatse trekken van 8 juli tot 13 juli.

Na het overleg sprak Wim De Vilder nog kort met Vincent Van Peteghem,
burgemeester De Pinte:
En burgemeester, denkt u dat de
kapoenen dit avontuur aankunnen?

Ik hoop natuurlijk dat de
situatie in De Pinte snel zal
verbeteren. Het is te hopen
dat de kapoenen van
Scouts Bergrakkers dit
oplossen… Toch zullen ze
zich eerst nog moeten
bewijzen!

Tita was te gast bij
het journaal op één en
vertelde over de
spannende missie die
de kapoenen te
wachten staat!

Terwijl gaven
ook Bollie, Snol
en Nala bij het
VTM Nieuws een
interview over
het avontuur dat
ze met de
kapoenen in De
Pinte zullen
beleven!

Een paar dagen na de
bekendmaking van hun missie
maakte Gigi de brievenbus van
het rakkersveld leeg. Hier vond
ze een eigenaardige brief in…

HOPELIJK ZIJN JULLIE ER KLAAR VOOR
EN WILLEN JULLIE SAMEN MET ONS OP
AVONTUUR!
WAT NEEM IK MEE OP KAMP?
Kledij
• Uniform: t-shirt + das
• Broeken: korte én lange
broeken
• T-shirts
• Truien
• Voldoende ondergoed
• Voldoende sokken
• Kleren die extra vuil mogen
worden
• Zwemgerief
• Pyjama
• Neem verkleedkleren mee
om op ontdekking te gaan!

Toiletgerief
• Washandje
• Handdoeken
• Douchegel
• Shampoo
• Tandenborstel
• Tandpasta
• Haarborstel

Schoenen
• Pantoffels
• Stevige schoenen (2 paar)

Slaapgerief
• Slaapzak
• Kussensloop
• Hoeslaken
• Matrasovertrek
• Je favoriete
knuffel

Dit mag je zeker niet vergeten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kids ID (of kopie)
Drinkbus
Rugzak
Zonnebril
Zonnecrème + Aftersun
Hoofddeksel
Regenjas
Zaklamp
Vuile waszak
Een (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 ALLERLIEFSTE glimlach !!!
PS: ZORG DAT OVERAL DE NAAM VAN JE KLEINE SPRUIT
IN STAAT!

Wat laat ik zeker weten thuis?
•
•
•

•
•

Kledij die 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
Je liefje hihi

WELPTOPIA
Kampboekje welpenkamp 2021

Na deze kleine paniekaanval krijgt
Mickey een idee! Hij neemt zijn gsm
bij de hand en neemt snel contact op
met een oude kennis van hem!

Joooow welpenleiding!! Ik
heb heel goed nieuws en
ik heb minder goed
nieuws…

Hey welpinos!
Eerst het slechte
nieuws???

Mickey Mouse heeft me
berichtjes gestuurd om te
zeggen dat de Vault kluis op
slot zit...

Koekoek! En wat is
het goede nieuws?

Awel! Hij heeft gevraagd
of de welpen hem niet

kunnen helpen :D

WOOOOOW, hoe
cool is dat?????!!!!!

Wat vooraf ging…

Zien jullie het zitten om met ons mee op kamp
te gaan en samen met Mickey op zoek te gaan
naar de oplossing om dit misterie rond de
Vault kluis op te lossen??

KLEDIJ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PERFECT uniform (das + hemd met kentekens + pet)
Broeken: zowel korte als lange (‘s avonds koelt het af + lange voor in het bos!)
T-shirts
Truien (’s avonds koelt het af!)
Voldoende ondergoed (ook reserve)
Voldoende sokken
Kleren die EXTRA vuil mogen worden
Zwemgerief (badpak/bikini, zwembroek) + handdoek
Een witte t-shirt die niet wit hoeft te blijven
VERKLEEDKLEREN! Om Mickey te kunnen helpen moeten jullie elke dag van het kamp
verkleedt zijn in verschillende disneyfiguren: de ene dag als Peter Pan of Tinkerbell, de
andere dag als een prinses of een kikker of als de griezelige schaduwman die de
droomprins in een kikker veranderde,kom verkleedt als chefkok in Parijs, een andere dag
zal je moeten meegaan met Coco naar het dodenrijk, SPANNEEEND zie dat je ook dan
niet uit de boot valt, een volgende dag mag je je verkleden als een echte griekse god/held
of godin/heldin zoals Hercules of als een echte struikrover zoals Robin Hood of eerder
zoals zijn elegante jonkvrouw Marian! Deze keer neem je dus geen één verkleedoutfit mee
maar zoveel je maar wilt, JEEEEEJ!!! (zie wel dat je ook nog plaats in je valies hebt voor al
de andere essentiële benodigdheden)
PS: het is geen ramp als je niet voor elk disney thema een outfit hebt hoor...

SCHOENEN

●
●
●
●

Gemakkelijke schoenen (die vuil/nat mogen worden)
Stapschoenen/sportschoenen
Slippers/ sandalen bij mooi weer
Pantoffels voor binnen

●

Indien ze heel slecht weer zouden voorspellen zijn laarzen super handig !!

SLAAPGERIEF

●
●
●
●
●

Pyjama
Slaapzak
Kussen + kussensloop
Hoeslaken
Je ALLERTOFSTE knuffel

WASGERIEF

●
●
●
●
●

Washandje
Handdoeken
Zeep + shampoo
Tandenborstel + tandpasta + bekertje
Kam, haarrekkers,…

ZEKER NIET TE VERGETEN

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Drinkbus
Kleine rugzak
Zonnebril/hoofddeksel (hoedje/petje)
Zonnecrème + aftersun
Anti-muggenspray of andere insecten spray
Zaklamp
Regenjas
Zak voor vuile was
1 oude keukenhanddoek
Een klein beetje zakgeld (voor postzegels/kaartjes) + adressenlijst
Medicatie indien nodig (aan de leiding afgeven voor vertrek met de nodige uitleg)
Je ALLEEEEERBESTE humeur en veeeeeeel goesting!!!
Potje handgel
Eventueel handcrème (door de vele handwasmomenten kan dit handig zijn bij last van
droge huid)
PS: ZORG DAT OVERAL JE NAAM IN STAAT!

WAT LAAT IK ABSOLUUT ZONDER TWIJFEL 100% ZEKER WETEN THUIS?

●
●
●
●
●
●

Kledij dat helemaal niet vuil mag worden
Dure spullen die niet kapot mogen gaan
Alle mogelijke soorten elektronica (gsm, iPad, iPod, iPhone, Phablet, nintendo…)
Snoep en andere lekkernijen
Mijn slecht humeur, pestgedrag en boze/droevige gezichtjes
Huiswerk

Spelletjestijd !!!

Zoek de 5 verschillen:

Zoek de 5 verschillen:

Kleurplaten !!!

MEENEEMLIJSTJE
Kledij:
-

Perfect uniform (hemd, kentekens, das)
Ondergoed voor elke dag en wat extra
Kousen voor elke dag en wat extra
Lange en korte broeken
T-shirts die vuil mogen worden ( geen supreme of gucci)
Dikke truien
Regenjas/poncho/ iets tegen de regen
Ietwat warmere jas, het koelt s’avonds af
Sneakers/skate sloffen
Stapschoenen (best al wat ingelopen)
Klak/hoed/sombrero/.. hoofddeksel tegen de zon

Slaapgerief:
-

Dikke vette slaapzak (het koelt ’s avonds heel hard af)
Matje, geen luchtmatras of veldbed. Hieronder staat een mooi voorbeeldje:

-

Kussen knuffel
knusse pyjama

Wasgerief:
-

handdoeken
washandjes

-

biologisch afbreekbare zeep/ shampoo
tandenborstel
tandpasta
linnen zak voor vuile was
deo (om de protlucht in uw tent wat te maskeren)
kam
maandverband/ tampons

volgend blad voor meer

Varia:
-

drinkbus
gamel + bestek
kleine rugzak (daguitstap)
trekrugzak
zaklamp
zonnecrème ( factor 50, we willen geen rode kindjes)
after-sun
muggenzalf
zonnebril (geen dure fashion items, een zonnebril van lipton ice tea is goed
3 oude keukenhanddoeken
Postzegels (mag, wij voorzien er ook)
Klein zakcentje
Een toets/agenda/rapport waar ik vanaf wil en mag
Een kerstbal
Eventueel een zakmes, ZEKER GEEN MUST, KAN ENKEL HANDIG ZIJN

Wat laat je thuis:
-

Snoep
Gsm, nintendo switchen, grafische rekenmachines, ipads,…
Dure kleren
Huisdieren
Uw lief
Voetbaltruitjes van club brugge, anderlecht en genk want dat zijn slechte clubs

)

Janne

Vic

Laïs
Janne

Pieter

Laïs
Pieter

Laïs
Vic
Vic

Janne
Pieter
Janne

Pieter

Janne

Laïs

Janne
Vic

Janne
Pieter

Laïs

Laïs

Pieter

Vic

Vic

Laïs

Pieter
Pieter
Vic
Laïs

Janne

Laïs

Janne
Laïs

Janne
Vic

Treintje.dox

Maar de lange tijd gespendeerd op de trein had ook zo z’n
gevolgen…

Door de beperkte ruimte ontwikkelde Pieter na een tijd
claustrofobie en werd naar de psychiatrische wagon
gebracht

Maar ook het gebrek aan natuur eiste zijn tol bij Vic, die zelf een
beetje mechanisch begon te worden

Janne, daarentegen, dacht steeds op het verkeerde voertuig te
zitten en werd na een bepaalde tijd zelfs zeeziek

Laïs werd zot van zolang binnen te zitten en besloot het erop te
wagen om even uit te trein te gaan…
Haar huid zal nooit meer hetzelfde zijn

Dus wees gewaarschuwd bij het betreden van de trein!!!

Wat neem ik mee voor deze reis?
Vergeet niet, jouw ticket is enkel voor een heenreis, er is geen terugrit voorzien …
Er zal weinig bagageruimte voorzien zijn, neem dus enkel levensnoodzakelijke dingen
mee.
Eerst en vooral; alles van elektronica laat je thuis! Dit veroorzaakt storingen en hoort niet
thuis in deze trein. Neem dus geen gsm, PlayStation, elektrische tandenborstel,
Nintendo, Game boy,… mee op deze reis.
Ook alcohol is hier een groot misdrijf en neem je NIET mee!!!
De trein voorziet jouw van onderdak, een eigen tent hoef je dus ook niet te voorzien.
Enkele essentiële producten die je zeker niet mag vergeten:
Kleding:
-

Perfect uniform

-

Voldoende t-shirts

-

Kledij die heel heel heel vuil mag worden (je weet nooit wat er kan gebeuren)

-

Korte broeken

-

Lange broeken (de trein koelt enorm af in de avond!)

-

Voldoende ondergoed (een paar extra kan nooit kwaad)

-

Voldoende sokken (niets zo erg als natte voeten)

-

Regenjas (jep, het kan binnen regenen)

-

Pyjama

-

Stevige stapschoenen

-

Gemakkelijke schoenen (kan alles omvatten;
sneakers, slippers, sandalen,…)

-

Regenlaarzen (kan handig zijn, geen must)

-

Petje/ hoed, zonnebril

-

Zwembroek/ badpak/ bikini
GEEN NETTE KLEREN, WE GAAN NIET DINEREN OP DE TREIN!

Materiaal:
-

Kampeermatje (geen veldbed of grote luchtmatras!!!!!)
Slaapzak (en eventueel een extra dekentje)
Kussen, knuffel
Trekrugzak + klein rugzakje
Zaklamp
Gamel
Drinkbus
Identiteitskaart
Zakmes (eventueel)

Toiletgrief:
-

Handdoeken, washandjes
Tandpasta en tandenborstel
Zonnecrème!!!! (wij hopen op mooi weer)
Biologisch afbreekbare shampoo en zeep
Maandverband/tampons/etc.
Zakdoekjes
Deodorant
Muggenspray
Haarborstel

