
  

 
  



  

 

 
 

 
  



  

 
 
  Geachte gids, 

Doormiddel van deze brief wil ik, Walt Disney, u 

uitnodigen voor samen met uw andere gidsen het prachtige 

land van Kroatië te ontdekken. 

Zoals jullie wellicht al weten heeft Disney de filmwereld van 

Pixar overgenomen enkele jaren geleden. Kinderen overal 

ter wereld kunnen sindsdien niet enkel genieten van Mickey 

Mouse en de sprookjes van al onze Disney prinsessen, maar 

ook van van de helden van The Incredibles, Toy Story en 

veel meer. 

Nu blijkt dat door het ontstaan van 3G, 4G en zelfs 5G er 

zich een probleem heeft ontwikkeld in Centraal-Zuid-

Europa. Namelijk in Kroatië. 

Het is jullie opdracht om de heldhaftige wereld van Pixar te 

gaan vertegenwoordigen doorheen heel het land. In ruil 

geven wij jullie een reis om nooit te vergeten. 

Dus kruip maar vlug in de kleren van je favorieten Pixar 

helden en haast je als de bliksem naar Kroatië. 

Veel Plezier gewenst! 

 

Walt Disney 

 



  

 

Praktische info 
 
Vertrek 

Wanneer? Zondag 17 juli 2022 

Hoe laat? Vertrek: 5:00 uur 
Waar? Iedereen verzamelt aan de parking van Alverberg om 

4:30 uur. Vanaf hier nemen we de bus naar Koatië  
Zeker meenemen 
bij vertrek? 

Identiteitskaart 
Lunchpakket (+/- 12 uur onderweg) 
Mondmasker 
Vaccinatiebewijs (afprinten)  

 
Afhalen 

Wanneer? Zondag 31 juli 2022  
Hoe laat? Terugkomst: 17:00 uur 
Waar? De bus komt aan op de Alverberg parking.  

 
 
 
 
De kampprijs bedraagt € 250. Mogen wij u vragen dit bedrag vóór 2 juli te 
storten op het rekeningnummer van de Gidsen. Gelieve hierbij de naam van uw 
kind en de tak te vermelden tak (bijvoorbeeld: An Peeters - Gidsen). 
Je kan ook al op 2 juni een voorschot storten en de rest op 2 juli indien dit 
beter voor je uitkomt. 
 
Rekeningnumper: BE30 7370 3427 6611 
 
 
 
 
  



  

Wat nemen we mee? 
 
Slaapgerief:  

• Slaapzak   
• Eventueel een extra dekentje (het kan koud zijn ‘s nachts!)   
• Luchtmatras (of veldbedje, onpraktisch in tent) 
• Tent (spreek af met elkaar als je samen wilt liggen in een tent) 
• Teddybeer 
• Pyjama   
• Kussen   

 
 

Hygiëne:   

• Tandenborstel + tandpasta + bekertje   
• Wasbakje   
• Kamp/Borstel 
• Maandverband/tampons 
• Handdoeken + washandjes   
• Shampoo + douchegel 
• Lenzen + product 
• Zakdoeken   
• Zonnecrème + aftersun   
• Muggenzalf  
• Mondmasker 

 
Kleren:   

• Perfect uniform (aandoen bij vertrek): Sjaaltje, rok/broek, thsirt, hemd of 
pull   

• Korte en lange broeken   
• Rokjes/kleedjes 
• T-shirts   
• Truien   
• Zwemgerief + handdoeken   
• Sokken   
• Ondergoed   
• Regenjas   
• Hoofddeksel tegen de zon 
• Zwembril (+ snorkel?)   



  

• Schoenen (wandelschoenen, regenlaarzen onpraktisch en niet nodig, 
sletsen, makkelijke schoenen, waterschoenen zijn een aanrader) 

Eetgerief:   

• Plat en diep bord   
• Mes, vork, lepel 
• Beker   

 
Allerlei:   

• Identiteitskaart + ingevulde medische fiche (zie laatste pagina’s) � 
afgeven bij vertrek 

• Fluovestje (verplicht!)  
• Driedaagse rugzak 
• Lunchpakket voor de eerste dag 
• 3 keukenhanddoeken   
• Zaklamp + reservebatterijen   
• Verkleedkleren Pixar 

 
 

Wat nemen we NIET mee? 
 
  

• Wekkers/horloge 
• Printer 
• GSM/tablet/Ipod/… 
• Snoep  
• Vape/JUUL 
• Tabakswaren, alcohol en drugs  
• Huisdier  
• Wapens 
• Schat van Atlantis 
• Ziekte 
• Pestgedrag 
• Club Brugge merchandise 
• Liefjes 

 
BELANGRIJK   

Signeer zoveel mogelijk persoonlijke items (kledij, eetgerief ...)! 

 



  

 

DE LEIDING 
 
Als leiding staan we steeds klaar om al uw vragen of bedenkingen te 
beantwoorden! Via de onderstaande nummers kan u ons bereiken, de rode 
nummers zijn de noodnummers op kamp (deze zijn altijd bereikbaar!) 

 

Vito: +32 491 08 15 44 
 
Fré: +32 476 36 41 95 
 
Elene: +32 470 29 88 49 
 
Riet: +32 487 21 98 68 
 
Iebe: +32 491 59 35 43 
 
Wout: +32 475 48 34 27 
 
 
 
 

  



  

ALLERLEI 
 
 
Adres/post kamp 
Brieven sturen naar kamp kan helaas niet dit jaar 
 
Veiligheid boven alles!  
Alle leden zijn verplicht om een fluovestje mee te nemen op kamp. Om de 
uniformiteit en de herkenbaarheid van onze groep te vergroten, hebben wij 
zelf fluovestjes laten drukken, met daarop het logo van SMAF. Je kan een 
SMAF-vestje kopen bij je leiding voor de winstloze prijs van 6,5 euro.  
Uiteraard mag je ook altijd een ander fluovestje meenemen op kamp!  
 
Start nieuwe scoutsjaar  
Het openingsweekend vindt dit jaar plaats op 10-11-12 september 2021. Hou 
dus zeker een plaatsje vrij in je agenda voor dat weekend! Op vrijdagavond 
gaat ons openingsweekend van start met onze jaarlijkse openingsfuif. Op 
zaterdag kunnen de leden worden heringeschreven, stellen we de verloren 
voorwerpen van het kamp tentoon, nemen de leden afscheid van hun oude 
tak en maken ze kennis met de nieuwe. Het hoogtepunt van de dag is de 
voorstelling van de nieuwe leidingsploeg. We sluiten zaterdag traditioneel af 
met een lekkere BBQ en een gezellige avond rond het kampvuur met 
optredens. Op zondagochtend maken we ons op voor de jaarlijkse 
openluchtviering, waarna de afbraak van start gaat. Tegen dat het zover is, mag 
u een e-mail verwachten met meer informatie! 
 
Een kamp op maat 
We weten allemaal dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om een kamp 
te betalen. Dit mag echter geen reden zijn om niet aan deze activiteiten deel te 
nemen of zelfs te stoppen met de scouts.  
Wanneer u als ouder merkt dat een aantal activiteiten niet betaalbaar zijn, laat 
dit dan weten aan ons, de groepsleiding. Dan bekijken we samen de 
verschillende opties.  
Scouting is voor iedereen! 
 
Stevige linker, 
De groepsleiding  
 
 
 



  

 
INDIVIDUELE STEEKKAART 

 
Zoals we aan het begin van dit scoutsjaar hebben meegedeeld, zijn wij 
overgestapt op een digitale versie van de medische fiche. Dit om tijdens het 
jaar door hier ook al de nodige informatie in nood te kunnen vinden, en 
uiteraard om tegen te gaan dat iedereen elk kamp weer zo veel papier uit moet 
printen. Indien u deze al heeft ingevuld, raden we aan voor het vertrek zeker 
nog eens na te kijken of alle info klopt. Indien u dit nog niet deed, vindt u 
bijgevoegd een handleiding over hoe u de individuele steekkaart kan invullen.  
 
Het persoonlijk lidnummer van uw kind kan u vinden in de mail waar dit boekje 
als bijlage zat. 
 
 
 
 


