
	  

	  

	  

	  

	  

Kampbrief V/G’s 2016 
 Beste verkenners, gidsen en ouders  

Binnenkort is het weer zover, dan gaan we op zomerkamp. Twee weken vol plezier! 

 

De	   planeet	   aarde	   heeft	   2846	   jaar	   na	   de	  
grote	   genadeslag	   van	   een	   zonnewind	   een	  
immense	  metamorfose	  ondergaan.	  Na	  nog	  
jaren	  van	  zeer	  zware	  zonnewinden	  is	  er	  een	  
ijstijd	   aangebroken	  van	  2374	   jaar.	  Na	  deze	  
ijstijd	   is	   de	   planeet	   aarde	   terug	   beginnen	  
dooien	   en	   is	   er	   geleidelijk	   aan	   terug	   flora	  
gekomen	  op	  de	  planeet.	  	  

De	  tijd	  waar	  men	  over	  continenten	  sprak	  ,met	  grote	  oceanen	  tussen,	  is	  voorbij.	  Alle	  continenten	  zijn	  na	  al	  deze	  
jaren	  terug	  naar	  elkaar	  toegegroeid.	  Als	  gevolg	  heeft	  men	  terug	  één	  supercontinent,	  Avalon.	  Hier	  en	  daar	  zijn	  
nog	  grote	  meren	   terug	   te	  vinden	  maar	  vooral	   rond	  Avalon	   ligt	  één	  grote	  watermassa.	  Op	  dit	   supercontinent	  
zijn	   hier	   en	   daar	   nog	   restanten	   terug	   te	   vinden	   uit	   het	   verleden.	   Oude	   gebouwen	   die	   zich	   in	   een	   jungle	  
genesteld	  hebben.	  Hier	  en	  daar	  zijn	  koolmijnen,	  aquaducten	  en	  andere	  restanten	  uit	  de	  periode	  van	  2178	  terug	  
te	   vinden.	   De	   zonnewinden	   hebben	   ook	   kerncentrales	   vernietigd,	   als	   gevolg	   hiervan	   zijn	   er	   op	   bepaalde	  
plaatsen	   zeer	   hoge	   radioactieve	   stralingen	   te	   meten.	   Enkel	   de	   wereldwonderen	   hebben	   deze	   barre	   tijden	  
doorstaan…	  

De	  aarde	   is	  niet	  meer	  wat	   ze	  ooit	  was,...	   Kunnen	  de	  wezens	  die	  dit	   alles	  doorstaan	  hebben	  omgaan	  met	  de	  
nieuwigheden	  die	  de	  aarde	  van	  5024	  vrijgeeft?	  Kunnen	  deze	  dieren	  verder	  bouwen	  op	  de	  generatie	  uit	  2178?	  
Enkel	  de	  dieren	  die	  al	  deze	  aspecten	  kunnen	  bundelen	  en	  overwinnen	  kunnen	  zich	  kronen	  tot	  het	  oerras	  van	  
Avalon.	  

Wanneer? 

We verwachten alle 3e jaars (geboortejaar 2000) op maandag 1 augustus in perfect uniform 
om 8u aan het station in Eeklo. We verwachten alle 1e en 2e jaars op woensdag 3 augustus 
om 8u aan het station in Eeklo. Vanuit deze opstapplaats begeven we ons richting Bomal. 
Het avontuur eindigt op 14 augustus om 17u30 op de scouts. Onze bagage steken zowel de 
1e en 2e jaars als de 3e jaars al op zondag 31 juli om 19u in de camion op de scouts. 



Wat heb je allemaal nodig? 

Slapen in tenten en op een terrein zonder voorzieningen zorgt er natuurlijk voor dat je enkele 
zaken zeker nodig hebt: 
 

• Slaapgerief: Slaapzak, luchtmatras, kussen 
• Voldoende kledij & schoenen (vergeet ook je zwemgerief niet!) 
• Voor de hike: een hikerugzak, een matje en bottines 
• Eetgerief: Beker, bestek & bord, 5 keukenhanddoeken (naamtekenen!) 
• Wasgerief: Washandje, handdoek, biologisch afbreekbare zeep, tandenborstel, 

tandpasta, kam,… 
• Lunchpakket voor de dag van het vertrek 
• Een centje voor de kantine en voor op explo 
• Een zaklamp, muggenmelk,… 
• Je teervoet en/of tweedeklassecursus 

 

• Allerlei:  
• Medicatie  
• Sis-kaart/paspoort 
• Kampkledij van jouw oerdier (je krijgt je oerdier na inschrijving dus wees snel voor 

een dier met te gekke oercapaciteiten) 
• Enveloppen en postzegels voor een brief 
• Een zakmes kan en mag op eigen risico 
• Een gsm mag mee maar zal men moeten afgeven. Enkel op speciaal daarvoor 

voorziene momenten mag deze gebruikt worden.  

Ja, ik ga mee! 

Inschrijven doe je door 130 euro (140 euro MET voorkamp voor de 3e jaars), de 
bijgevoegde medische fiche en onderstaand inschrijvingsstrookje af te geven aan de V/G-
leiding. Dit kan tot 9 juli. We vragen met aandrang om deze datum te respecteren zodat ook 
wij organisatorisch alles tijdig in orde kunnen brengen!  

++Gelieve zeker te vermelden op de medische fiche indien uw kind vegetarisch is.++ 

 
 
 

%---------------------------------------------------------------------------------------
Ouder/voogd..................................................................................................................... geeft de 
toestemming aan haar/zijn dochter(s)/zoon(s) ............................................................................... om 

deel te nemen aan het V/G kamp georganiseerd door “De leeuwerik 226e, FOS Eeklo”. Dit kamp gaat 
door in Bomal van 1 augustus tot en met 14 augustus 2016 
 
                                                                                               Handtekening ouder/voogd 
 

 

 



Waar	  bevindt	  zich	  deze	  idyllische	  plek	  precies?	  
 

Indien het thuisfront ons tussen alle avonturen door een boodschap wil sturen, kan dat op volgend 
adres: 
 
‘Naam V/G 
FOS 226e De Leeuwerik 
Rue Hodister 1 
6941	  Bomal	  s/o	  (Durbuy)	  

 
 
Gegevens leiding 
 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het kamp? Neem dan gerust contact op met Saki of 
Vleermuis. U kan hen steeds bereiken via onderstaande gegevens. 
Deze telefoonnummers zijn tijdens het kamp ook steeds te bereiken. 
 

TL:	  Nicolas	  Aldeweireldt	  	  

Totem:	  Saki	  	  

Gsm-‐nr.:	  0499	  11	  27	  97	  	  

Wouter	  van	  de	  Kerkhove	  

	  Totem:	  Vleermuis	  

Gsm-‐nr.:	  0494	  07	  61	  23	  

	  

 
Wij kijken alvast vol ongeduld uit naar alweer een onvergetelijk kamp en hopen dat we jullie mogen 
verwachten! 
 

 

De leiding 


