UITNODIGING
Jongverkenner kamp 2017
Beste jongverkenner,
U bent geselecteerd om deel te nemen aan de SLIMSTE JONGVERKENNER TER
WERELD. Dit wordt gepresenteerd door Lowie Van Brugghe, met in de jury Thijs
Vermeersch en twee gast-juryleden. De gast-juryleden wordt pas bij het begin van
het programma bekend gemaakt.
Hopelijk accepteert U deze hartelijke uitnodiging. Meer informatie over dit
programma – en hoe u zich kan inschrijven – vind u verder in de vragenkaarten.

Vragenkaart 01
RONDE: Vertrek & terugkomst
Vraag: Dit programma begint zondag 9 juli aan het station van Kortemark. Weet u
ook om welk uur de gasten verwacht worden?

Antwoord: U wordt verwacht om 09u00 ’s ochtends, waarna we met de trein
vertrekken naar de opnames.
Vraag: Wat vergeet je best niet bij dit vertrek?

Antwoord: Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen en uw scouts-uniform te
dragen.
Vraag: Wanneer eindigt dit programma?
Antwoord: De terugkomst wordt verwacht 19 juli om 16u37.

Vragenkaart 02
RONDE: Inschrijven
Vraag: Hoe kunt u zich inschrijven voor dit programma?
Antwoord: Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar
jongverkennerleiding@scoutskortemark.be.
Vraag: Hoeveel kost de deelname?
Antwoord: De deelname kost € 110. Dit kan worden overgeschreven naar
BE61 1030 3583 6417.
Vraag: Wat is de uiterste inschrijfdatum?
Antwoord: Graag inschrijven voor zaterdag 24 juni (de laatste vergadering).

Vragenkaart 03
RONDE: Communicatie
Vraag: Kan er fanmail worden ontvangen?
Antwoord: Alle fanmail wordt verstuurd naar:
Jacqueline PIRE
t.a.v. Scouts Kortemark – naam jongverkenner
Rue de la Folie 14
5670 Le Mesnil
Vraag: Wie is de organisatie?
Antwoord:

Thijs Vermeersch – 0476/94 09 64
Lowie Van Brugghe – 0493/08 35 92

Vragenkaart 04
RONDE: Bagage deel 1
Vraag: Wat mogen we zeker niet vergeten?
Antwoord Slaapgerief:

Antwoord Toiletzak:

 Matje

 Tandenborstel + tandpasta

 Slaapzak

 Zeep + shampoo

 Pyjama

 Washandjes

 Zaklamp

 Handdoeken
 zakdoeken

Antwoord Extra:

 zonnecrème en aftersun

 Identiteitskaart

 Ev. muggenmelk

 Ev. klevers ziekenbond (geel/blauw/…)

 medicatie (indien nodig; laat ons ook iets weten)

 Enveloppes + postzegels + adres

 wasknijpers

Vragenkaart 04
RONDE: Bagage deel 2
Vraag: Wat mogen we zeker niet vergeten?
Antwoord Kledij:

Antwoord Varia:

 Voldoende T-shirts

 2 keukenhanddoeken

 Korte broeken

 Rugzak voor tweedaagse

 Lange broek

 pet of zonnehoed

 Regenkledij

 zonnebril

 Truien

 drinkfles

 Zwemkledij

 gamel/bord

 Voldoende ondergoed en sokken

 bestek

 Uniform

 schilmesje

 Stapschoenen

 beker

 Schoeisel voor in de rivier

 Lunchpakket vertrek

 Pet tegen de zon

 Fluojasje (in rugzak bij vertrek)

Vragenkaart 05
RONDE: Verboden bagage
Vraag: Wat mag er niet in dit programma?
 snoepgoed (tenzij je de leiding wil verwennen)

 geld
 gsm
 horloge

 andere elektronica (iPod, computer, tv, smartwatch, ...)
 oma’s

Vragenkaart 06
RONDE: Zangronde
Vraag: Het 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!
Scouts en leiding, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.
SLAAPWEL!

