DIENST VAN HET KONINKLIJKE HUIS
Mevrouw H. Reynaert,
de heer T. De Graeve en
de heer R. Strybol
Jonggidsenkamp 2019
Rue de la Semois 50,
6830 BOUILLON

Zeer geachte ...,
Hierbij heb ik het genoegen U uit te nodigen om op vrijdag
5 juli 2019 te 08u20 aanwezig te zijn aan het station van
De Pinte. We zijn terug op 15 juli 2019 te 18u20 aan het
station van De Pinte. Vergeet geen overlevingspakket
(lunch) mee te nemen en Uw bewijspas van bestaan (ID).
Het ontmoet geen bezwaar U door enkele naaste familieleden te doen vergezellen.
Om deel te nemen aan de queeste verzoeken wij U hiervan
ten laatste 15 juni €125 te storten op de elektronische
kaart, met in bijschrijft UW naam (BE20 3771 0050 3656).
Mocht U verhinderd zijn aan deze uitnodiging gevolg te
geven verzoeken wij U hiervan ook ten laatste 15 juni via
de elektronische postduif kennis te geven aan uw hoofd.
(jg@scoutsengidsendepinte.be).
Met de gevoelens van de meeste hoogachting,

Mevrouw H. Reynaert,
de heer T. De Graeve en
de heer R. Strybol

IN MIJNEN TREKRUGZAK ZIT...
SLAPEN

- Slaapzak
- Matje
- Kussen

SCHOEISEL

- Stapschoenen (aan bij
vertrek)
- Speelschoenen
- Sandalen, waterschoenen,
schoenen die nat mogen
worden…
- Regenlaarzen (optioneel)

KLEDIJ
-

TOILETGERIEF (naamtekenen!)

- Zonnecreme
- Tandenborstel en tandpasta
- Muggenmelk
- Pleisters, bleinenplakkers
- Biologische afbreekbare zeep
en shampoo

AQUAFUN

- Handdoeken (2 of 3)
- Bikini/badpak

BOEFEN

- Gamel + beker + bestek (naamtekenen!)
- Keukenhanddoek (3)

Perfect scoutsuniform
Kleren die vuil mogen worden
Shorts/rokken
VARIA
T-shirts (6-tal)
- Zaklamp + batterijen
Voldoende ondergoed (12-tal)
- (Zakmes)
Enkele lange broeken
- Drinkbus
Warme truien
- Verkleedkleren
Kousen (12-tal)
- Optioneel: strips, boeken,
Sport/stapkousen!!
kaartspelen, briefpapier,
Regenjas
postzelgels, adressen van de
Linnenzak
thuisbasis
- ID!!!!!
- Eventuele medicatie

U bent verplicht zich dus zo goed mogelijk te verkleden in Uw
personage. Vergeet zeker ook niet Uw kennis over Uw land en
familie. Dit zou in de queeste van pas kunnen komen...

WAT IS TEN ZEERSTE VERBODEN?
Snoep, koeken, drank & andere lekkernij zijn niet goed voor
Uw imago.
Ook elektronische toestellen zoals GSM’s, Iphones, Ipad,
tablets… zijn slecht voor U.
MAAR
Wij verwachten wel dat U met veel enthousiasme mee gaat op
onze queeste en dat U net zoals ons zeer veel zin heeft.

BELANGRIJK VOOR DE OUDERS!!!
Als jullie je je jonggids meesturen op kamp gaan we er
vanuit dat we iets van medicatie mogen geven indien dit
echt nodig zou zijn.
Indien je toch liever niet hebt dat we dit doen, stuur dan
een mailtje zodat we dit weten.
Leiding: jg@scoutsengidsendepinte.be , 0479/84.44.59 (Hana),
0474/59.25.88 (Robbe), 0492/95.48.15 (Tuur)

HOE ORGANISEER IK HET BEST MIJNEN RUGZAK?
1.
Leg alles wat je wil meenemen open en weeg het.
Samen met de rugzak mag het totale gewicht niet hoger zijn
dan een derde van je eigen lichaamsgewicht.
2.
De slaapzak gaat onderaan in het daarvoor voorziene
compartiment.
3.
Steek zware stukken op schouderhoogte en zo dicht
mogelijk tegen je lichaam.
4.
Steek alles wat bereikbaar moet zijn tijdens de tocht
(regenkledij, trui, kaart, kompas, zakmes, lunchpakket, …) op
gemakkelijk bereikbare plaatsen zoals de zijzakjes of het
bovenste deel van je rugzak.
5.
Prop je kleren in aparte zakjes. Zo hou je het compact
en vind je ze sneller. (Rollen = plaatsbesparend)
6.
Je slaapmatje kan je met de voorziene riempjes aan de
buitenkant vastmaken. Maar opbergen in de rugzak blijft
het beste.

LIEDEREN

Avondlied:
O Heer, d’avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen,
in ‘t slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist’rend fuist’ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vree

BELOFTELIED

HOE MOET U SJORREN?

HOE MAAKT U VUUR?

Vuur ontstaat enkel als deze drie elementen verbonden
zijn.
Om te blussen, haal je één van de drie weg (bv. door een
deken over het vuur te gooien haal je het element “zuurstof” uit de verbinding, enz...).
Om vuur te maken moet je dus juist zorgen dat je de drie
bij elkaar krijgt en houdt.
Brandbare stof , de “brandstof” dus
Alle energie die bij verbranding vrijkomt, is afkomstig
van de zon (hout, turf, steenkool, gas, olie...).
Hoe meer zonne-energie de brandstof bevat, hoe meer
warmte er bij verbranding vrijkomt.
Gebruik daarom licht en harshoudend hout (berk, populier,
spar, lork en den) om het vuur aan te steken en hard en
zwaar hout (eik, kastanje) om het vuur te onderhouden.

