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Hallo jongverkenners, jonggidsen en ouders! 

We hadden het er al weken over en nu is het bijna zover! Het jongverkennerweekend komt stilletjes aan 
dichterbij! We horen jullie al juichen en brullen en we zijn er steevast van overtuigd dat jullie niet kunnen 
wachten om de leiding een heel weekend lang het leven zuur te maken! 

Jullie vragen zich natuurlijk af wat we allemaal gaan doen op zo’n weekend... . Dat zeggen we nog even 
lekker niet, verdere info over het weekend krijgen jullie nog via mail opgestuurd. 

Waar we naar toe gaan blijft ook nog even geheim. 
Ouders die dit om omstandigheden willen weten kunnen mij dit steeds vragen. 

Overtuigd? Tijd dan voor wat praktische zaken (voor we hier toch nog alles verklappen). 

Waar en wanneer spreken we af? 
We verwachten jullie die vrijdagavond 26/10 om 19:00u, in perfect uniform en fiets, aan ons 
scoutslokaal in Heusden. Zorg voor een fiets die perfect in orde is. Dit wil zeggen: voorlicht, achterlicht, 
remmen en een fluovestje. 

Zorg ook dat je met goed gevulde maagjes op weekend vertrekt want er is geen avondeten meer 
voorzien voor vrijdagavond. 

Wanneer komen we terug? 
Zondag 28/10 zit ons weekendje er alweer op, we zorgen dat we om 14:00u terug zijn aan ons lokaal. 

En de administratieve kant? 
De kampprijs bedraagt € 30. Dit bedrag dient vóór 25 oktober te worden gestort op het 
Kangoeroerekeningnummer BE068 22442 8119. Met de vermelding JVG-kamp en de naam van uw kind. 
Indien er te laat wordt gestort, vragen wij €5 extra per kind. 
Via deze betaling ben je ook meteen ingeschreven voor het kamp. Je hoeft dus geen mailtje meer te 
sturen. Gelieve wel een mailtje te sturen indien je vegetarisch wil eten op weekend. 

Wat nemen we mee? 

Uniform + das Warme speeljas 

Slaapzak Regenjas 

Luchtmatras of matje 2 T-shirts 

Hoofdkussen 2 warme truien 

Pyjama 2 lange broeken 

Knuffelbeer 3 paar sokken 

Zaklamp 3 onderbroeken 

1 washandje Stapschoenen en sportschoenen 

1 grote handdoek Laarzen 

1 kleine handdoek Pantoffels 

Tandenborstel, tandpasta en beker Zakdoeken 

Zeep en shampoo Een klein rugzakje 

Keukenhanddoek Vuillinnenzak 

Identiteitskaart 
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Wat nemen we zeker niet mee? 
Zoals elk kamp is het verboden om snoepjes, koekjes en elektronica (Smartphone, Iphone, MP3, Ipod, 
ed.) mee te nemen. Moesten we deze toch vinden, dan nemen we deze zaken in beslag en worden ze aan 
het eind van het weekend teruggegeven. 

Wat moet je afgeven aan vertrek? 
Identiteitskaart, persoonlijke apotheek en medische fiche. De medische fiche is terug te vinden op onze 
website (http://dekangoeroes.be/info/downloads/).	
Indien er een probleem is op het weekend zullen we je zeker contacteren.  

Voor eventuele vragen, neem gerust contact op met Slechtvalk: 0493 06 80 44. Dit gsm-nummer 
geldt tevens als noodnummer voor op kamp. 

Scoutsvriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort, 

Slechtvalk, Kauw, Kea, Toerako, Ekster, Spitssnuitdolfijn, Cavia en Salangaan 




