
A little party never killed nobody
Pelt 2021



We vertrekken richting Pelt!
❖ Givers vertrekken met de fiets - die tip top in orde is - aan het 

scoutslokaal op 11 juli om 9u stipt! Kom tijdig, anders zal je zelf je weg 
naar pelt moeten zoeken xoxo

❖ Jong-givers vertrekken met de trein van 8u34 op 13 juli. wij verwachten 
jullie ten laatste om 8u15 aan het station van Lokeren - kom tijdig 
want de trein wacht niet!

Jullie nemen allemaal een lunchpakket en snackje mee op de dag van vertrek! 
Vergeet zeker je ubercoole scoutsdrinkbus en jullie mondmasker niet.

Vertrekken met je uniform aan is 
altijd fijn!



Wij gaan terug naar huis….

Alle groepen worden opgehaald door de ouders 
op 23 juli omstreeks 18u. Omwille van het 
coronavirus kunnen we nog niet exact inschatten hoe het 
ophalen er zal uitzien. Meer informatie volgt nog!



Hoe ziet een deftige fiets er nu 
eigenlijk uit? 
Wij hebben contact opgenomen met 
ervaringsdeskundige Stef De Velder en hij gaf 
ons de volgende musts!

Ook van de jong-givers wordt verwacht dat 
hun fiets tip top in orde is! Hun fiets wordt 
meegenomen met de camion. 

Heb je een reserveband, herstelkit 
en/of pomp? Neem die dan ook zeker mee! 
Indien niet, geef een seintje aan de leiding. 

❖ Werkende remmen
❖ Werkende lichten
❖ Werkende 

versnellingen 
❖ Opgepompte 

banden 
❖ Fietsbel
❖ Reflectoren
❖ Fietskledij 

(koersbroek voor 
het comfort) 



Pelt? Waar is da feitelijk? 
Deze lieftallige gemeente bevindt zich in het verre Limburg! 
Hoewel het net zo goed Timboektoe had kunnen zijn, kan je ons 
toch met de postduif bereiken! Fluister het volgende adres in de 
oortjes van een witte tortel en jouw boodschap zal ons 
kampterrein bereiken: 

(Naam en tak van het lid)
Winnerstraat 40
3900 Pelt



Waar en wanneer laden we de camion in 
en kan ik mijn bagage droppen?
Waarschijnlijk op donderdag 8 of vrijdag 9 juli 
zullen wij jullie verwachten om je bagage te komen afzetten 
en de leiding te helpen inladen. Wij wachten voorlopig nog 
op een bevestiging van de chauffeur dus de concrete datum 
zal nog gecommuniceerd worden. 

Probeer massaal aanwezig te zijn! Met hoe meer we 
zijn, hoe vlotter het inladen zal gaan! 

Kan je er niet bij zijn? Geef een seintje aan je 
leiding!



aj caramba, al mijn spaarcenten weg? 
De kampprijzen voor dit jaar bedragen voor
❖ de jong-givers 140 euro
❖ de givers 155 euro

Betalen doe je als volgt: 
(Voornaam lid) - (achternaam lid) - (tak lid) - kampgeld
Dus voor Flore De Witte wordt dat: Flore - De Witte - Leiding - kampgeld

Storten doe je op deze rekening: BE57 1030 1296 5635
De deadline van betaling is 20 juni

Mogen wij jullie vragen om voor elk lid een aparte betaling uit te 
voeren? Zo besparen jullie leider Jonas en Victor heel wat werk! 
Veel kusjes!



SOS, wat neem ik mee op kamp? 

Slaapgerief:
❖ Slaapmatje - geen veldbed! - of een 

eenpersoons luchtmatras - geen 
tweepersoons hé, zo groot zijn onze 
tenten nu ook weer niet. 

❖ Slaapzak 
❖ Fleecedeken
❖ Kussen
❖ Pyjama
❖ Knuffel
❖ Lichtje 



SOS, wat neem ik mee op kamp? 
Kampeergerief:

❖ Fiets die tip top in orde is!
❖ Comfortabele trekkersrugzak voor 

op tweedaagse!
❖ Goede stapschoenen!
❖ Drinkbus die goed sluit
❖ Zaklamp

Optioneel: 

❖ Kampeerstoeltje
❖ Zakmes
❖ Vuurstick
❖ Sisaltouw
❖ ...



SOS, wat neem ik mee op kamp?
Themakledij: wie zoekt, die vindt! Van elke feestdag die je herkent in 

de presentatie, neem je een verkleedstuk mee (hoed, broek, 
accessoires, kleed, …)! Hoe meer, hoe beter!



SOS, wat neem ik mee op kamp? 
Kledij: 
❖ Korte & lange broeken en/of rokken
❖ T-shirts (met lange en korte mouwen)
❖ Truien (beter één te veel dan te weinig!)
❖ Slippers, sportschoenen en laarzen
❖ Ondergoed (neen, binnenstebuiten telt 

NIET mee)
❖ Zwemkledij (zwembroek boven de knie)
❖ Katoenen zak voor vuile kledij
❖ (Goede ondersteunende) sokken
❖ Hoofddeksel
❖ Regenkledij
❖ Uniform

Wasgerief: 
❖ Min. 2 badhanddoeken
❖ Zwemhanddoek
❖ Voldoende washandjes
❖ Shampoo en zeep 
❖ Tandenborstel en tandpasta
❖ Haarkam en rekkers
❖ Labello en crème (tegen droge 

huid) en muggenspray
❖ Zonnecrème en aftersun
❖ Maandverband, tampons, .



SOS, wat neem ik mee op kamp? 
Eetgerief: 
❖ Gamel of bord
❖ Beker
❖ Bestek (mes, vork, kleine en grote lepel)
❖ Drie oude keukenhanddoeken 

Wat mag je meenemen maar is niet verplicht?
❖ 25 euro zakgeld (tweedaagse/kampvuur)
❖ Postzegels en enveloppen
❖ Elektronica (op eigen risico)

➢ Spaar je batterij goed!

Vergeet zeker je identiteitskaart en 
gele klevertjes niet!



Op naar alweer een 
onvergetelijk scoutskamp!

XO De leiding Contact
givers: 

Lauren (04 78 04 05 56)
jogi’s: 

Elise (04 83 37 62 20)


