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STRIPVERHALEN 
 

  



Waarheen? 

Ooit al eens gehoord van Armorica of Lutetia? Ewel wij ook niet, dus daarom gaan wij op kamp naar het o 

zo mooie Affligem om te weten te komen wat die vreemde woorden allemaal betekenen. Uit ons prachtig 

voorblaadje hebben jullie waarschijnlijk al kunnen afleiden wat het kampthema zal zijn. We gaan een 

wonderbaarlijke reis maken door de wereld van de stripfiguren! 

 

 

We vertrekken op maandag 1 juli naar onze fabuleuze kampplek. Afspraak om 8u aan het station in 

Menen waar we de trein zullen nemen naar het prachtige Affligem. Zondag 7 juli mogen de ouders hun 

favoriete kapoentjes terug komen ophalen vanaf 13u, natuurlijk zal er een natje en een droogje voorzien 

zijn voor de oudjes. 

 

 

 



 

 

 

Wat nemen we mee? 

• SCOUTSTRUI EN DAS 

• Ondergoed voor elke dag (en misschien wat reserve) 

• Verse kleren 

• Toiletzak en washandje 

• KIDS ID 

• Zonnecrème en petje voor de zon 

• Zwemgerief 

• Handdoek en afwashanddoek 

• KW 

• Bord, beker en bestek 

• Slaapzak, hoeslaken, kussensloop en matje 

• Pyjama en knuffelbeer 

• Warme trui voor ’s avonds 

• Waterpistool  

• Schoenen (speel- en stapschoenen) 

• Drinkbus  

• Muggenspray  

• Eventueel persoonlijke medicatie (die geef je af aan de leiding bij het vertrek met de bijhorende 

informatie) 

• Postkaartje, briefpapier, postzegels, balpen… 

• Klevertjes van de mutualiteit 

• Goed humeur 

• Verwenpakketje voor jullie lieve leidertjes 

• Geen vuurwerk, messen of andere wapens! 

 



Vraag zeker aan jullie ouders om jullie gerief te naamtekenen! Als er iets verloren ligt kunnen wij het 

jou gemakkelijk teruggeven. 

 

 

Dagindeling 

 



 

 

 

 

Digitaal inschrijven en medische fiche 

Inschrijven: 110 euro over te schrijven op de scoutsrekening BE35 0682 0654 3137 met vermelding NAAM + 

TAK 

Indien jullie je medische fiche nog niet in orde hebben gebracht doe dit zeker via de site 

www.scoutsmenen.be via het tabblad  ‘inschrijven’ en onder de titel indivduele steekkaart.  

 

Ook dit jaar zijn er weer huisbezoeken voor wie extra info wenst, dit is geen verplichting maar indien u het 

nodig acht kunt u via mail 3 data doorgeven tussen 22/04 en 05/05 en dan maken wij een planning om 

jullie allemaal zo spoedig mogelijk te bezoeken! 

 

Als jullie lieve oudertjes een gele briefkaart willen sturen en zich afvragen waarheen hun duif moet vliegen 

hebben we hier onze coördinaten: 50°55’26.9”N 

               4°6’49.7”O 

En voor de normale/saaie 

mensen hebben we 

hier ook het adres van ons 

avontuurlijk vakantieoord 

‘Abdijstraat 6, 1790 

AFFLIGEM’ 

Bij vragen kan je ons 

bereiken via onze mooie 

http://www.scoutsmenen.be/


site www.scoutsmenen.be  

 

http://www.scoutsmenen.be/

