JONG

GIVERS

ZOMERKAAAMPPP!!!!
YIEHOOEEEE, zomerkamp komt eraan (epic/cool/yolo)!!
Beste voetballers en voetballerinas
Deze zomer schreeuwen wij de Rode Duivels uit volle borst naar de
overwinning. Dus vergeet zeker niet jullie coolste, beste, mooiste sportkledij/schoenen/vlaggen/petjes…. mee te nemen!!!
Wanneer? 5 juli – 15 juli
Om hoe laat?
Vertrek: 10 uur aan Gent Sint-Pietersstation (IN PERFECT UNIFORM)
Terugkomst: 17 uur 15 aan Gent Sint-Pietersstation
Meenemen binnen handbereik:
• Lunchpakket + drankje
• ID
• Medicatie
(ID en medicatie onmiddellijk afgeven aan de leiding)

Wat mee te menen in de rugzak?
Matje
Keukenhanddoek
Zwembroek / bikini

Slaapzak
Warme kleren
Handdoek

Gamel + beker + bestek
Regenkledij
Toiletzak (Tandpasta,
afbreekbare zeep,
tandenbortel
Zonnecrème + aftersun Muggenspray
Verkleedkledij (voetballl)
Zaklamp
Zakmes
Vers Ondergoed
3000 X (stap) kousen In gelopen Stapschoenen Gemakkelijke schoenen

Zaklamp
Zakmes
Vers Ondergoed
3000 X (stap) kousen In gelopen Stapschoenen Gemakkelijke schoenen
Waterschoenen
Zonnenbril

Drinkfles !!!!!
hoofddeksel

Bleinenplakkers
Regenhoes voor over je
rugzak (of vuilniszak)

Nog mee te nemen: het eisenboekje (Indien je dit hebt), wij sturen bij deze brief
ook het eisenboekje door, gelieve dit af te printen als je dit niet hebt.
Handige weetjes:
• Om te voorkomen dat uw kleren nat worden kan je ze in een vuilniszak
steken alvorens je ze in uw rugzak steekt J (+ ev. Extra vuilniszak)
• Zorg dat je uw rugzak zelf kan dragen! (15 – 20% van je totale
lichaamsgewicht)
Enkele regels over je zakmes: het lemmet van je mes mag niet groter zijn dan de
handpalm van je hand. Je neemt dus geen samourai-zwaarden mee! Het is ook
niet de bedoeling dat je dit constant gebruikt, dit berg je op tot de leiding zegt
dat je deze mag gebruiken. Dit om ongevallen te vermijden.
Verbod: Geen snoep, geen drugs, geen bommetjes, elektronica (gsm, pc, Ipad,
fototoestel), huisdieren…

Belangrijk voor de derde jaars!!:
• vergeet niet dat er een PL-dag is. Zorg dat jullie dit samen voorbereiden en
het een leuke dag wordt J (wanneer jullie speciale dingen nodig hebben

meld dit dan aan de leiding op de eerste dag van kamp)
• Vergeet niet dat jullie op dit kamp zeker jullie basiseisen moeten gehaald
hebben, voordat jullie totemiseren. (EHBO, vuur, stafkaart, bijl, sjorren
en morse)
Voor iedereen: totem is een eeuwenoud ritueel, hierbij horen dan ook bepaalde
gewoontes, waaronder het totemlied dat door ieder gekend moet zijn:
•

Ook wordt er naar jaarlijkse gewoonte een kookwimpel georganiseerd,
brainstorm al eens met jullie patrouille en neem eventueel, indien nodig,
speciale ingrediënten mee van thuis J
Aan de ouders: we weten dat de kampdata op het laatste nippertje veranderd is.
Hiervoor onze excuses. Indien er problemen zijn met deze datum gelieve ons te
contacteren, dan proberen wij voor een oplossing te zorgen (ev. Carpoolen of
een leiding die vroeger terugkomt).
Om het de voetballers en voetballerinas gemakkelijk te maken kunnen jullie de
zakken al zondagavond op 1 juli om 19 uur 30 – 20 uur afzetten op het groot

Om het de voetballers en voetballerinas gemakkelijk te maken kunnen jullie de
zakken al zondagavond op 1 juli om 19 uur 30 – 20 uur afzetten op het groot
college zodat ze deze niet moeten meesleuren op de trein.
Zorg dat iedereen de wet perfect kent!!!!
Wij zijn jonggivers
Wij wagen het avontuur
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar
Wij willen samen werken en beslissen
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen
Zelf zet ik al eens de eerste stap
Ik help graag waar ik kan
Ik wil winnen en kan verliezen
Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal
Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen.

Brieven: Jammer genoeg kunnen er dit jaar geen brieven geschreven worden.
Wij proberen hier op voorkamp een oplossing voor te vinden. Dit zal dan
worden meegedeeld wanneer jullie de kinderen afzetten aan het station.
Kostenplaatje: 120 euro. Gelieve dit ten laatste op 10 juni te storten op BE50
8900 1483 9718 met de vermelding ‘ Zomerkamp + Naam Jonggiver ‘.
Graag zouden we ook een aanwezigheidsbevestiging ontvangen indien uw
zoon/dochter meegaat met ons op kamp. Dit wegens organisatorische redenen
zodat we elk spel optimaal kunnen voorbereiden. Dit kan op
sbjonggivers@yahoo.be . Indien u niet zeker bent dat u mee kan, mag je dit ook
gewoon zo melden

TELEFOONNUMMERS:
Gauthier- 0485 87 22 32
Octavie- 0474 77 42 87
Ben- 0477 43 28 85
Aloys- 0479 17 59 19
Simon- 0477 08 51 02
Vergeet zeker fellaiNIE jullie goede humeur en leuke KOMPANY!!
Is scouts carrascO, zo leuk edEN episch? KEVIN van wel! MignoLET maar op!
NainggolANDERS mag je thuis blijven, hoor…

