
21- 31 juli 2021 in  Rue Py des Tiennes 32,

5651 Tarcienne



Wij zijn alvast ervaren

 Robinsons



Dag expeditieleden,

 

Binnenkort vertrekken we samen op een

ongelooflijk avontuur. Jullie worden 10

dagen lang opgedeeld in twee groepen,

namelijk Kamp Noord en Kamp Zuid. Jullie

zullen strijden voor de titel van beste

Robinson. Met je kamp leef je 10 dagen samen,

je  eet samen, je slaapt samen en nog veel

meer.

 

Aan het hoofd van jouw kamp staat een

patrouille leider (PL) en deze wordt

bijgestaan door een hulppatrouille leider

(HPL) om alles in goede banen te laten lopen. 

 

Doorheen de 10 dagen doen we allemaal

leuke dingen. We spelen razend spannende

proeven waarin we jullie survival skills

zullen testen. Daarnaast maken we zelf

vuur waarrond we een leuke avond kunnen

beleven. Je zal ook twee dagen met kaart en

kompas je plan moeten trekken om de echte

Robinson in je naar boven te halen. 

 
 



Wat neem je mee op kamp?

- Identiteitskaart/kids-ID
- een lunchpakket voor de eerste dag

- Medicatie (bij vertrek graag afgeven aan de leiding)
- Je scoutsuniform (aan bij vertrek)
- Broeken, T-shirts, truien, shorts,.... (Let op: neem enkel    

kledij mee dat vuil mag worden)
- Extra set vuile kleren voor diegenen die hun belofte

moeten doen (Die eventueel na de belofte in de vuilbak

mogen)
- Ingelopen stapschoenen (voor op tweedaagse),
- sportschoenen, slippers,...

-Voldoende ondergoed en kousen

- Zwembroek

- Handdoek

- Petje of hoedje

- Drinkbus

- Regenjas

- Linnenzak

- Zaklamp en zakmes

- Zonnencrème, aftersun en muggenmelk

- Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, zeep en shampoo

(liefst biologisch afbreekbaar)
- (kleine) rugzak voor op twee daagse

- Matje en slaapzak

- Pyjama

- Knuffel en kussen

- 1 bol sjortouw

- 1 pot confituur of choco



- Verkleedkledij thema expeditie robinson

Wat neem je mee op kamp?

- Boekjes, strips, ideetjes voor op kookdag

- postzegel, papier, enveloppes voor brieven

- Keukenhanddoek

- Twee rollen WC-papier

- 10 Wasknijpers

- Eventueel wat zakgeld voor op tweedaagse

- Zelfgemaakte fakkel

Wat neem je niet mee ?

- Snoep

- GSM

- aanstekers

- Horloge

- Andere waardevolle spullen die je liever 

  niet verliest 



Praktische info
 

VERTREK: 21 juli om 9u

 AANKOMST: 31 juli om 16u 

Locatie: parking ter wilgen, brusselsesteenweg 160, 1850

Grimbergen

 

Het aankomst uur kan veranderen, hou zeker de

Whatsappgroep in de gaten! 

 

Leden die niet het hele kamp aanwezig kunnen zijn, kunnen niet

langer later komen of vroeger weggaan. Op uitzondering van de

dag van aankomst of vertrek. Waarbij de ouders

verantwoordelijk zijn om het lid in kwestie zelf weg te brengen

of op te halen en om dit op voorhand te communiceren naar de

leiding toe.

 

 Brieven sturen kan naar:
 “naam lid, tak, Scouts & Gidsen Grimbergen

Rue Py des Tiennes 32

5651 Tarcienne

België”
 

We zijn tijdens de voorbereidingen van het kamp steeds te

bereiken op ons e-mailadres:
jongverkenners@scoutsgrimbergen.be. 

 

Of op onze GSM-nummers: (Via deze nummers zijn wij ook

bereikbaar op kamp in geval van dringend contact)
 

Anneleen: 0479 11 20 71

Arnout: 0474 13 11 95

Bram: 0474064479

Damiaan: 0471 76 45 48

Louise: 0468 22 07 13

Thomas: 0492 68 42 33



 

 

zowel kamp Noord als kamp zuid zal nood

hebben aan sterke Robinsons en overlevers.

Daarom dient Iedere deelnemer een

kandidatuur in te dienen om te bewijzen dat

hij een waardevolle en vooral gemotiveerde

robinson zal zijn. 

 

 

 

Concreet:
Maak  een filmpje en toon hoeveel zin jij

hebt in het kamp! 

Andere zaken die ook zeker in je filmpje

horen:
- Wat is je sterkste survival skill? 

- Wat kan je absoluut niet goed?

- Zou jij graag PL of HPL zijn?

- Wat is je beste mop?

- Wat zou je allereerste actie zijn, moest je

alleen op een eiland stranden?

- Zit je het liefst in kamp noord of kamp zuid?

En waarom?

 

 

Gelieve je kandidatuur door te sturen naar

jongverkenners@scoutsgrimbergen.be 

voor 30/06!

 

GEZOCHT!



Vind jij de weg 

naar het eiland?



Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in 

als ons , tot binnenkort!

JVK


