
Jongverkennerkamp 2017 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 30 juli in Graide 



Beste Jongverkenners, 

De zomer nadert en dus is het bijna weer tijd voor de 

leukste tijd van het jaar: scoutskamp!! Al dreigt dit 

misschien wel eens het laatste kamp ooit te worden, 

want... het is APOCALYPSE! Maak jullie klaar om deze 

planeet te redden, want het zijn JULLIE die het zullen 

moeten doen! Aangezien jullie allemaal zo'n beren van 

venten zijn, zou dit zeker moeten lukken. Toch zal het 

niet makkelijk worden, en zullen jullie aan echte 

SURVIVAL moeten doen! 

  



Wat neem je mee: 

 Perfect Scouts uniform! 

o Beige hemd 

o Sjaaltje (niet rond de schouder hangen) 

o Groene short (GEEN JOGGING) 

 Slaapgerief 

o Slaapzak 

o Matje/Luchtmatras 

o (Kussen) 

o Pyjama 

 Handig bij het eten 

o Bord/Gamel 

o Bestek 

o Beker 

 Op stap 

o Kleine rugzak voor 2-daagse 

o Stevige stapschoenen (instappen indien nodig) 

o Gewone makkelijke schoenen 

 Kledij 

o Voldoende onderbroeken en kousen 

o Korte en lange broeken 

o Dikke en gewone trui(en) 

o Zwembroek 

o Regenjas/KW 

o T-shirts 

o Linnenzak 

o Een set kleren die heel vuil mag worden 

 Toiletgerief  

o Washandje 

o Handdoek 

o Zeep/shampoo 

o Tandenborstel + tandpasta 

o Zakdoeken 

o Zonnecrème 

 Handige dingen 

o Bol sjortouw (verplicht) 

o Zaklamp (+extra batterijen) 

o Pot choco/speculoospasta (verplicht) 

o Keukenhanddoek (verplicht) 

o Zakmes 

o Drinkbus 

o (Compeed voor de blaren) 

o (zelfgemaakte) fakkel 

o Zakgeld (max €15) 

o 10 Wasknijpers 

o WC-papier 



o (Laarzen/Waterpantoffels) 

o Insectenspray 

 Wat neem je niet mee 

o Elektronica 

o Wegwerpkodak mag wel 

o Snoep/frisdrank 

o Andere waardevolle dingen 

o Horloges  

 

 

 

Waar en wanneer spreken we af ? 

Vertrek en aankomst zijn op de parking van het Fenikshof. 

(achter de scoutslokalen) 

Vetrek: 

Donderdag 20 juli om 9:00 

Terugkomst: 

Zondag 30 juli rond 17:00 

 

Af te geven bij vertrek (enveloppe): 

 ID-kaart 

 SIS-kaart 

 (Belangrijke medicatie, liefst melden) 

Lunchpakket 

Voorzie je jongverkenner bij vertrek van 

een lunchpakket voor ‘s middags! 



Indien de mama en de papa een brief willen sturen 

kan  dit naar het volgende adres:  

Rue de la Violette 26 

5555 Graide 

Contact: 

jongverkenners@scoutsgrimbergen.be 

Ruben Dumont: 0478244263 

Wietse Vanophalvens: 0471468853 

Egon van Elsen: 0476086518 

 


