
 

  



Hey hopla hoi verkenners en ouders, 

We gaan weer op kamp deze zomer, en zoals jullie misschien al 

kunnen raden volgens de voorpagina is het thema dit jaar: Willy’s & 

Marjetten              

We gaan het Waalse Chassepierre koloniseren zoals Zaffelare 

gekoloniseerd is geweest door Wachtebeke. We gaan ons 10 dagen 

inleven in de Wereld van de Willy’s en Marjetten, en dit van 21 tot 

31 juli 2020. 

Praktisch:  

Datum: dinsdag 21/07/2020 afspraak om 8u aan het station van 

Menen, terugkomst is voorzien op vrijdag 31/07/2020 om 18u24 (dit 

kan nog wijzigen aan de hand van de regeling van de NBMS) 

+ breng een picknick mee voor uzelf op de eerste dag en een taartje 

van de week voor de leiding 

Prijs: 175 euro (7175 Belgisch Franken zoals Marcel zou zeggen) over 

te schrijven op het rekeningnummer BE35 0682 0654 3137 met de 

vermelding van “naam kind + verkennerkamp 2020” → wachten op 

mail van leiding dat dit kan omwille van de corona-crisis 

Medische fiche: vergeet zeker niet om deze in te vullen/ te wijzigen 

voor de aanvang van het kamp 

Adres: de brieven voor Saskia kunnen 

verstuurd worden naar het volgende adres 

Naam verkenner – Scouts Menen 

Rue Warlomont 17 

6824 Florenville 

België  

 

Opdracht: 

Reeks bekijken: via deze link 

https://drive.google.com/drive/folders/18VT141q_s3p9R5eJ80RHxy-

ZYF050C-k?usp=sharing kunnen jullie alle afleveringen bekijken, het 

is zeer belangrijk dat jullie dit effectief doen en notities nemen 

want dit komt zeker aan bod op kamp 

Verkleden: aan het station moeten jullie verkleed komen in een 

personage uit de reeks, dit zullen jullie later nog bekomen van ons  

https://drive.google.com/drive/folders/18VT141q_s3p9R5eJ80RHxy-ZYF050C-k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18VT141q_s3p9R5eJ80RHxy-ZYF050C-k?usp=sharing


Wat nemen we mee:  

• PERFECT SCOUTSUNIFORM: DAS + HEMD + TRUI 

• ID 

• Matje 

• Slaapzak 

• Kleine rugzak voor driedaagse 

• Pyjama (en een teddybeer als je écht nog altijd niet zonder kan) 

• Toiletgerief 

• Zwemgerief 

• Zonnecrème 

• Keukenhanddoeken 

• Voldoende kledij (sportief maar toch gekleed      ) 

• Voldoende warme kledij voor ’s avonds en voor tijdens 

nachtspelletjes 

• Goede wandelschoenen (eventueel Compeeds voor de mietjes) 

• Gamelle, bestek en beker 

• Zakmes 

• Zaklamp 

• Thuismedicatie indien nodig 

• Een beetje zakgeld  

• Leidingsverwenpakketje (ja meneer den Alien lust al wel keer 

een Orvalleke of een toastje met zalm) 

Wat nemen we niet mee:  

• Drugs, alcohol en snoep 

• Mama en papa 

• GSM/ Smartphones/ Powerbanks/ andere electronica  

• Middelgroot landbouwvoertuig 

• Mensen uit Zaffelare 

• Baby (de hond) 

 



Dagindeling: 

8u30 Opstaan + ontbijt 

9u Yoga met Saksia 

9u30 Teevee-Idee van Pol Thys 

12u Middageten verzorgd door Marcel 

13u Verwelkoming van de Aliens 

14u Namiddagshow van VJ Nico 

16u Taartje van de week 

17u Patrouille met Gaston D’haeze en Eddy Walput 

18u30 Koken 

20u Aanpappen met de delle van café Sport 

22u30 In bed kruipen met VJ Tony 

 

 

Contactgegevens: 

Als er geen nieuws is, is er geen nieuws, gelieve dus enkel te bellen 

in uiterste nood 

Thijs Gellynck (takleider): 0494/539405 

Augustin Vanstaen (Waal): 0474/986394 

Arthur Duthoo (linkshandig): 0478/995158 

Michiel Bouciqué (postbode): 0478/758247 

 

Groetjes:  

 

 


