
 

 
Dag giverwarriors! 
 
Helaas, helaas, helaas zit er –alweer- een spetterend scoutsjaar op, afgesloten met 
een succesvolle spaghetti-avond, waarvoor dank! Gelukkig moet het leukste nog 
komen, want er wacht ons nog een geweldig zomerkamp in Hongarije!  
 

Vervoer 
Op dinsdag 19 juli vertrekken wij richting het oosten met het vliegtuig vanop de 
luchthaven van Charleroi. Recentelijk werden de uren van onze vlucht gewijzigd door 
de vliegtuigmaatschappij waardoor het vervoer naar de luchthaven niet meer mogelijk 
is met het openbaar vervoer. Onze vlucht is namelijk om 6u35 s ’morgens. De beste 
optie die we nu aan het bekijken zijn, is het inleggen van een bus.  
Indien een bus financieel of praktisch niet haalbaar is zullen wij op goedhartige, 
vrijwillige chauffeurs beroep moeten doen.   

In elk geval spreken we af op 19 juli om 2u15 (s’nachts) af op Watewy. 
Vliegtuigen wachten niet, dus zorg ervoor dat jullie zeker op tijd zijn.  
 

Wij landen op 31 juli om 22u25 in Charleroi. Ook op dit relatief late uur kunnen 

we niet rekenen op openbaar vervoer. Wij hopen dat we op de bereidheid van 
vrienden en familie kunnen rekenen om ons na een vermoeiende terugreis te komen 
halen. Indien u, uw broer/zus, oma/opa, tante/nonkel,…. het ziet zitten om een paar 
super enthousiaste givers op halen en als eerste naar hun boeiende verhalen te luiste 
(en ons daarbij uit de nood te helpen) kan u een mailtje sturen naar 
givers@scoutstielt.be 
We hopen dat we op deze manier veilig thuis geraken. Alvast bedankt! 
 

Bagage: 
Aangezien we op het vliegtuig enkel handbagage mogen meedoen, spreken we af 
om jullie trekrugzak te brengen naar watewy op woensdag 13 juli tussen 18u-20u.  
- Trekrugzak: beperk die zoveel mogelijk, want onze camionette zal al vol genoeg 

zitten met materiaal. Je trekrugzak mag maximum 12 kg wegen. 
- Handbagage (10kg): We raden dus aan op zoveel mogelijk gewicht mee te nemen 

als handbagage. Neem hiervoor een gemakkelijke rugzak en hou je hierbij aan de 
reglementaire afmetingen en de toegelaten materialen (geen vloeistoffen/ 
messen …). Zorg dat dit materiaal uit je handbagage bij aankomst in je trekrugzak 
kan gestopt worden zodat jullie zeker geen 2 zakken moeten meesleuren op 
kamp. Middag eten krijgen jullie in Hongarije, maar neem zeker iets mee als 
ontbijt of tussendoor, het wordt een lange vertrekdag. 
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Kampprijs  
Ieder jaar proberen we de kampprijs zo laag mogelijk te houden. Dit jaar is de 
kampprijs opnieuw 250 euro, inclusief eten, verblijf, betaalde activiteiten, … We zijn 
van mening dat 13 dagen buitenlands kamp voor 250 euro vrij schappelijk is, maar 
indien het financieel toch wat zwaar zou uitvallen, dan kunt u altijd Nienke of 
Charlotte contacteren voor het aanvragen van vrijetijdscheques bij uw gemeente. Dit 
zal met de nodige discretie behandeld worden.  
 
Jullie betaalden reeds 100 euro voorschot, en nu zouden wij willen vragen om het 

resterende bedrag van 150 euro te storten op onze rekening  
731-0197524-07 met als vermelding “Kamp + naam Giver” vóór 25 juni.  
 
 

 

WAT NEMEN WE MEE? 
 

1. Identiteitskaart: Vergeet dit zeker niet! Anders mag je het vliegtuig niet op! 
Zorg ervoor dat je ook een kopie van voor en achterkant bij hebt. Dit kan altijd 
van pas komen.  

2. World Assistance Card: Dit is ter vervanging van je SIS-kaart, aangezien deze 
in het buitenland niet geldt. Je kan deze kaart aanvragen bij je ziekenfonds. 
Daarnaast kan je bij je ziekenfonds ook een Europese Ziekteverzekeringskaart 
aanvragen, die zou voor een nog vlottere afhandeling moeten zorgen in geval 
van een ongeval. Die aanvraag kan ook via de website van je ziekenfonds. 

3. Een document, ondertekend door je ouders en door de gemeente, dat 
bevestigt dat je mee bent met ons op buitenlands kamp. Indien je gemeente 
geen gestandaardiseerd formulier heeft, gebruik je het formulier dat te vinden 
is op scoutsengidsenvlaanderen.be . Zonder dit document kan je helaas niet 
vertrekken.  

4. Medische Fiche: We hebben jullie medische fiches in een map zitten, maar 
indien er iets zou gewijzigd zijn in verband met medicatie of verzorging, gelieve 
ons hier dan van op de hoogte te brengen.  

5. Zakgeld: We veronderstellen dat jullie zoals elk jaar met 50 euro zullen 
toekomen. We willen hier geen vast bedrag op plakken want de ene koopt 
meer dan de andere. Het zakgeld kan namelijk gebruikt worden voor een ijsje 
of drankje, een souvenir, een kaartje, … Gelieve dus geen decadent hoge 
bedragen mee te nemen want zo goed als alles is in de kampprijs inbegrepen. 
Hongarije betaald nog niet met de euro maar met zijn eigen Hongaarse 
Forint. Ga dus ruim op voorhand naar de bank om euro’s in te wisselen voor 
de Hongaarse munt. Op kamp zelf zal dit praktisch niet steeds mogelijk zijn.  

6. GSM-nummer moeder/vader: zodat we indien nodig kunnen bellen.  
  



 
 

De rugzak 
 

We moeten jullie ook niet meer duidelijk maken dat een trekrugzak geen 

overbodige luxe is, dus laat trolleys en dergelijke zeker thuis! 
Hier een algemeen beeld over wat er precies in de rugzak moet: 

- scoutsuniform (sjaaltje, broek/rok, hemd), aanhebben bij vertrek! 
- slaapzak 
- matje 
- pyjama 
- voldoende shorts 
- voldoende T-shirts  
- ondergoed en kousen 
- zwemgerief 
- handdoeken en washandjes 
- zeep, shampoo, deodorant, tandenborstel, etc. 
- gamel, bestek, beker 
- keukenhanddoek 
- waterschoenen 
- een paar deftige stapschoenen 

o Bottinnen zijn niet verplicht, maar gelieve toch zeker te kijken voor 
schoenen waar je voeten goed in vast zitten (≠ ballerina’s, slippers,…). 

- zaklamp 
- zakmes 
- zonnecrème en aftersun 
- pet 
- antimuggenzalf 
- eventuele medicatie 
- strip, stylo, klein gezelschapsspel 
- fototoestel  

o Een digitale camera mag zeker mee, maar jullie weten ook dat dit 
risico’s inhoudt. De leiding zorgt in ieder geval voor een digitale 

camera waarmee foto’s mee zullen gemaakt worden en die camera’s 
worden dan verzekerd door Scouts & Gidsen Vlaanderen.  

 

WAT NEEM JE NIET MEE! 

- Drugs en alcohol 
- GSM 
- iPods, MP3-spelers, iPads, eReaders, hifi-stereoketens, … allé, jeweetwel.  

 
Zo, hopelijk hebben we alles gezegd! Indien er nog vragen zijn, mail naar 
givers@scoutstielt.be of sms/bel gerust naar Robbe of Alexia.  
Verder kan je ons volgen tijdens het kamp op 
https://www.facebook.com/groups/scoutstielt en via instagram: scouts_tielt.  
 
Wij zien het alvast volledig zitten en kijken met veel ongeduld uit naar 19 juli! 
Enthousiaste groeten, Arnaud, Astrid, Bernard, Fauve, Joran, Robbe, Ward en Alexia. 
Onze fouriers tijdens ons kamp zijn Thibaut en Emile (ex-giver leiding) en Maxim 
(hoogst ervaren fourier en ex-leiding). 
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