
KAMPBRIEF GIDSEN 1 -11 JULI 
 

Het scoutsjaar is spijtig genoeg alweer bijna ten einde. 

Maar dit betekent dat het lang verwachte kamp nadert. Dit 

jaar trekken we zowel met de kapoenen, kabouters, jong-

gidsen als gidsen de natuur in. Het groepskamp vindt net 

als 3 jaar geleden plaats in Meeuwen-Gruitrode.  

Natuurlijk kunnen we niet op kamp zonder een 

kampthema! Dit jaar hebben we zonder enige twijfel 

gekozen voor het thema: WINX CLUB. Vooraleer jullie 

jullie favoriete Winx outfit bovenhalen is hieronder nog 

wat informatie omtrent het verkleden.  

Na de laatste vergadering krijgen jullie een sms van de 

leiding. In deze sms staat het personage waarin je je zal 

moeten verkleden. We verwachten een 

getransformeerde Winx outfit (laat de glitter maar 

shinen)!! 

BELANGRIJKE INFORMATIE  
DATUM: 1 juli – 11 juli  

INLADEN CAMION: 28 juni om 12u30 worden alle gidsen 

verwacht in de lokalen om de camion in te laden. Vele 

handen maken ligt werk, daarom verwachten we 

iedereen zijn aanwezigheid.  

VERTREK: Alle gidsen worden op 1 juli om 09u00 aan de 

lokalen van Sint-Lut verwacht MET DE FIETS. De 

valliezen moeten op voorhand meegegeven worden met 

de camion. 

TERUGKOMST: Alle takken komen terug met de bus. De 

Gidsen kunnen na het uitladen opgehaald worden in de 

lokalen van Sint-Lut. Terugkomst uur wordt geschat op +/-

15 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres voor briefjes:  

Scouts Sint-Lutgardis Diest 
Naam + voornaam (gids) 
Sparrenheem                
Zavelstraat z/n                       
3670 Meeuwen-Gruitrode 

PRIJS: 150 euro  

Betalen voor 25 Juni 2018 
op rekeningnummer:  

BE94 4529 2065 6114 met 
vermelding naam + tak



Meeneem lijstje:  

Omdat jullie soms eens vergeetachtig 

zijn J vind je hieronder een uitgebreide 

lijst om je valies te maken. 

Vertrek:  

� Vertrek in volledig uniform  

� Rugzakje  

� Lunchpakket  

� Regenjas  

� Fiets 

Kamp:  

� Om te slapen: 

o Bed (matras of matje, geen 

veldbed!)  

o Kussen 

o Slaapzak 

o Zaklamp 

o Pyjama 

� Toiletgerief:  

o Washandjes 

o Handdoeken  

o Zwemhanddoek 

o Wasbakje  

o Biologisch afbreekbare 

shampoo en zeep  

o Tampons en maandverband  

o Deo (anders stinken jullie na 

10 dagen J) 

� Om te eten:  

o Gamel  

o Bestek  

o Beker 

o Minstens 2 

keukenhanddoeken (naam)  

� Tweedaagse:  

o Trekrugzak  

o Drinkbus  

o Stapschoenen  

o Matje  

� Kledij voor alle 

weersomstandigheden.  

o Vergeet zeker geen lange 

broek  

o Warme kleding  

o Joggingbroek (noodzakelijk 

J) 

o Zwemgerief! 

� Vuilspel:  

o Kleren die heel vuil mogen 

worden 

o Schoenen die nat mogen 

worden  

� Schoenen:  

o Laarzen  

o Slippers 

o Waterschoenen  

o Stevige schoenen  

� Opbouw:  

o Sjorkoord  

o Zakmes  

� Bescherming 

o Zonnecrème  

o Aftersun 

o Petje  

o Muggenmelk  

� Verkleedkleren: 

o Toegestuurd personage  

� Vrijetijd:  

o Tijdschriften/boek 

o Briefjes 

o Schrijfgerief  

� Extra:  

o Choco, confituur, 

speculoospasta, … 

o Lucifers  



o Krantenpapier  

o Aanmaakblokjes  

o Wasknijpers  

o Wasdraad  

Zeker niet vergeten:  

o Identiteitskaart  

o Eventuele medicatie  

o Indien nog niet afgegeven medisch 

fiche  

o GSM mag mee op kamp! 

 

Indien er vragen zijn over het kamp kan u 

ons altijd bereiken op onderstaande info:  

Mail: gidsen.sintlut@gmail.com 

GSM  Lieselotte: 0474/017020 (takkie)  

 Femke: 0499/16 22 39 

 Britt: 0474/19 97 74 

 

Stevige linker,  

Britt, Femke en Lieselotte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


