
16 AND
PREGNANT

Gidsen kamp 2021



Beste Shanaya's en Kelly's, 
 

Die wilde nacht van 8 mei heeft
 zware gevolgen gehad. 

 
Na feesten als de beesten en veel gekke avontuurtjes tot in

de vroege uurtjes, doen we een kleine test.
 

Oeps, jullie zijn positief. Geen paniek, 
het is geen Corona, 

jullie zijn gewoon zwanger. 
Helaas is het niet duidelijk wie de papa is, 

dus moeten jullie deze ervaring alleen doen. 
 

Maar gelukkig kan het kamp jullie helpen.
 

De komende 10 dagen gaan we zwoegen en zweten om
jullie te klaar te stomen voor de pracht en praal van het

moederschap.



Maandag 5/07 TOT EN MET donderdag 15/07 
Faîte Rive, 6887 Herbeumont
€ 145

GELIEVE TEN LAATSTE OVER TE SCHRIJVEN VOOR
21 JUNI.

KAMPDATA, LOCATIE EN PRIJS 
 
 

 
Inschrijvingen verlopen via stamhoofd. Schrijf uw
dochter in via de website onder het menu "kamp". 

 

Praktische informatie 



Bij vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om ons te
contacteren. 

 
Wouter: 0474 17 74 70
Maxim: 0474 18 80 79
Nele: 0474 11 40 58

 
E-mailadres: gidsen@scoutstemse.be 

 

Contactgegevens



Koeken
Blik soep

pot choco of confituur
3 keukenhanddoeken

 

Woensdag 30 juni 
20:00 tot 20:30 op het schuttershof 

Fourage

Fourage / valies afzetten



Vertrek
Maandag 5 juli, stipt om 6.30 aan de parking van het

station van Temse. De trein vertrekt om 7.11 stipt.
 
 

Niet vergeten:
 

Perfect uniform
Identiteitskaart

Lunchpakket
Voldoende drinken

Medicatie
Goed humeur

 



Valies afhalen
 

op het schuttershof. Valiezen afzetten langs de kant
van de Fonteinstraat.  

 
Vrijdag 16 juli tussen 19:15 en 20u 

Donderdag 15juli om 19u op het schuttershof. 
Dit is een richtuur aangezien we reizen met het

openbaar vervoer.  

Terugkomst



Ontvang of schrijf je graag brieven op kamp? 
Hieronder het adres: 

 
Gidsen Scouts Temse

Naam gids
Menugoutte 19

6887 Herbeumont 
 

Post



ALLERGIE
 

Sommige leden mogen door medische of religieuze
redenen bepaalde voedingsmiddelen niet eten. 

 
Dit kan je best op voorhand nog eens aan je leiding

meedelen. 
 

Zodat de foeriers hiermee rekening 
kunnen houden.  

 
We verwachten natuurlijk geen lijsten met dingen die

men niet lusten. 
 
 
 
 

Medische gegevens



MEDICATIE
 

Wanneer uw dochten medicatie moet innemen vermeld
u best de naam van de medicatie, het uur/ de uren

waarop het gegeven moet worden en de hoeveelheid.  
 

Zo kunnen wij indien nodig hen hier aan doen 
herinneren.  

 
 

Medische gegevens



MEDISCHE FICHE
 
 

Wij hebben van iedereen dit jaar een ingevulde
individuele steekkaart ontvangen. 

Gelieve de medische fiche na te kijken via
"inschrijven.scoutstemse.be" 

 
Indien er iets belangrijk gewijzigd is, 

gelieve ons dit te melden zodat wij hiermee 
rekening kunnen houden.  

 
 

Medische gegevens



Veel bruine zeep
Zip - blokjes
Lucifers
Kranten (veel)
Schuursponzen
Staalwol
Vim en afwasmiddel (Ecover) 
Afwasbakjes
Aardappelmesjes
Ovenwanten 
Houten lepels
Snijplankjes
Dozen voor bestek, lucifers en zip
Tafelkleed
Wasknijpers en wasdraad
Onderleggers
Grote plastic (tegen bescherming van het hout tegen
de regen)
Eventueel versiering (kookwedstrijd)
Peper en zout en andere kruiden 

Patrouil lekoffer



Ondergoed
Kousen: dunne en dikke kousen

Topjes
T-shirts

Dikke truien
Shortjes/ rokjes
Bikini/ badpak

Vuile kleren
Witte t-shirts

Goede stap schoenen
Dichte schoenen

Sandalen/ teenslippers
Rubberen Laarzen

 

Valies



Slaapzak
Luchtmatras/matje

Kussen
Zonnecreme

Aftersun
Ecologische afbreekbare zeep en shampoo

Standaard toiletzak gerief
Insectenspray

zaklamp
Drinkbus 

Verkleed kleren
Zak voor vuile was

Hoofddeksel

Valies



 
Alcoholgebruik op kamp is enkel voor +16 jarige gidsen.

Op kamp kunnen jullie natuurlijk eens iets lekkers
drinken. 

 
Enkel +16 jarige mogen twee alcoholische 
consumpties drinken per avond wanneer 

hier de gelegenheid voor is. 
 

Er zal zeker frisdrank voorzien worden voor diegene
die geen alcoholische drank lust of nog niet mag

drinken.  

Alcoholgebruik +16 



GSM
Alcohol
Drugs 

 
Enkel de patrouilleleidsters mogen dit jaar een gsm

meenemen. Een box meenemen voor wat sfeermuziek
mag! Neem als groep genoeg powerbanks mee om de

gsm's en boxen op te laden.  

Wat neem ik NIET mee



Patrouil le 1
 

Patrouilleleidster

Hulppatrouilleleidster

 
Nele
Elena
Joke
Kaat

Marjolein
Phara

Laura
 

Zohra

 



Patrouil le 2
 

 

Hulppatrouilleidster

 
Femke U

Anais
Fenna
Flore

Melissa
Ellen

 

 

 

Patrouilleleidster 
Luca

 

Annelise

 



Patrouil le 3
 

Hulppatrouilleleidster 

 
Frulle
Fien

Marie
Jasmijn
Hanne
Nena 

Patrouilleleidster 
Florke

 

Lena

 



 
Heer, wij zijn blij hier samen te zijn. 

Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken. 
De schoonheid van de natuur, de spanning van de

tocht, de fijne momenten rond het kampvuur. 
 

Wij durven u vragen: 
Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel,

meer vriendschap te ervaren in het samenzijn. 
Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom,

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  

Wet




