
KAMPSKOETTEKE Givers 2021

Lieve, schattige, puberende, koppige, luide, grappige givertjes.
Het is zo ver!!!!

De leukste 10 dagen van het jaar
het hoogtepunt van uw leven

met het beste gezelschap
de brakste HUDO’S
het lekkerste eten

de gezelligste kampvuren
en de LITSTE feestjes

SCOUTSKAMP 2021



Voor we met jullie delen wat ons kampthema dit jaar wordt, willen we
jullie graag nog eens voorstellen aan het DREAMTEAM die dit alles
mogelijk gaat maken voor jullie.

Om te beginnen, jullie one and (letterlijk) only mannelijke leiding,

Gilles aka head of the peaky blinders



Vervolgens jullie lievelingsdiva en krullenbol,

Marjolein AKA aerobics queen



Als derde, iedereen zijn lievelings plaatsvervangende mamabeer,

Miek AKA Dancing Queen



En het laatste vrouwke dat jullie lievelings vrouwentrio compleet maakt,

Lena AKA Psychedelic Hippie



Zij die oog voor detail hebben, zullen gemerkt hebben dat wij niet
dagelijks zo door het leven gaan, en dat Lena’s mooie fotoshop skills
een hint waren naar het kampthema!!!!

Voor zij die wat minder opmerkzaam zijn en nog niet door hebben hoe
we ons kamp gaan doorbrengen, bij deze een officiële voorstelling van
ons thema:

BACK TO THE FUTURE – REIS DOOR DE TIJD

Concreet betekent dit dat we iedere dag zullen stoppen in een ander
legendarisch tijdperk en onze dag zullen doorbrengen zoals ze in de
goeien ouwen tijd deden!
Van de roaring twenties tot de jaren stillekes, we halen alle pareltjes
doorheen de geschiedenis eruit en maken van elke kampdag een uniek
avontuuuurrrr.

Wat moeten jullie ABSOLUUT meenemen op scoutskamp?

- Verkleedkleren (uit eender welk tijdperk! Egytenaar, hippie, disco,
2000 hipster, great gatsby, soldaat,…)

- Een MOOIE LEGE witte tshirt waar verf op mag komen

- Een waterpistool

- FANCY Galakledij (voor de mannen pak/das/hemd en voor de
vrouwen kleedje/pak/two-piece)

Voor alle andere basics die mee moeten op scoutskamp kunnen
jullie het algemene deel checken!



Wat moeten jullie ABSOLUUT NIET meenemen op scoutskamp?

- Drank
- Drugs
- Alles elektronica gerelateerd
- Je slecht humeur xdddd

TIP: We zitten dit jaar aan een riviertje dus zullen ons daar waarschijnlijk
in wassen. Omdat gewone shampoo, zeep, conditioner,… enorm
vervuilend zijn voor de rivier en de omliggende velden willen wij dit jaar
inzetten op ecologisch afbreekbare wasproducten. Indien mogelijk
raden wij dus ten zeerste aan om jullie wasspullen te vervangen met een
ecologische/afbreekbare versie want NIEMAND wast zichzelf in het
riviertje met vuile chemische brol ☺

Dit was voorlopig alle informatie die jullie krijgen, de rest zult ge zelf
moeten komen ontdekken op 21 juli!!!
Inschrijvingen zullen opnieuw online doorgaan, hou de facebookpagina,
de mail van jullie ouders en de giverchat in de gaten voor meer info
hierover.
We zien jullie graag en missen jullie nu al!

Groetjes,
Een zeer enthousiast leidingsteam met veel hoop voor een coronavrij
kamp in GROTE bubbels <33333333333


