Jins Scouts en Gidsen Essen-Heikant
presenteren:
Hell’s bikers

Fietskamp België
5 juli tot 15 juli

Inleiding
Beste jins,
Beste ouders
Dit jaar gaan we met de jins op fietskamp doorheen België. We gaan de grote delen
overbruggen met de trein (fietsen mee op de trein) zodat we grote afstanden kunnen
afleggen en leuke activiteiten kunnen doen. We gaan dus niet een gans kamp fietsen
maar vele andere activiteiten doen.
In deze bundel staat alle praktische informatie over het kamp. Indien er verdere
vragen zijn kan je ons steeds contacteren via: jins@scoutsengidsenheikant.be.
Wij hebben er alvast héél veel zin in, hopelijk jullie ook!

Algemene planning
Hieronder een algemene planning van de route. Nu hebben jullie een zicht van wat
we gaan doen. De activiteiten blijven een verrassing.

Dag 1: Trein van Essen naar Blankenbergen + activiteit Blankenbergen
Dag 2: Met de fiets van Blankenbergen tot Oostende + activiteit Oostende
Dag 3: Met de fiets van Oostende tot Ieper + avondactiviteit Ieper
Dag 4: Activiteit Ieper
Dag 5: Trein van Ieper tot Gent + activiteit Gent

Dag 6: Trein van Gent naar Eupen + activiteit
Dag 7: Fietsen van Eupen naar Les Haute Fagnes + activiteit
Dag 8: Fietsen van Les Hautes Fagnes naar Butgenbach + activiteit
Dag 9: Fietsen van Butgenbach naar vastkamp + kampvuur
Dag 10: Trein van vastkamp naar Bohon + activiteit
Dag 11: Terug naar Essen

Datums
Donderdag 5 juli om 09u00:
Vertrekken op kamp! We verwachten jullie in uniform aan het station van Essen.
Zondag 15 juli
We komen terug aan in het station van Essen. Dit zal in de namiddag zijn.

Betalen
Het kamp kost dit jaar €150, dit mag overgeschreven worden naar het
rekeningnummer: BE28 7512 0505 6020 met als beschrijving de naam van uw zoon/
dochter.
Info over het terugbetalen van kamp- en lidgeld door ziekenfondsen:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/archief/kampgeld-terugbetaald

Bagage
Voor het vervoeren van de bagage kunnen de jins best gebruik maken van
fietstassen en eventueel een kleine rugzak.
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Tent
Matje + slaapzak
Toiletgerief
Voldoende kleren
Zwemkleren
Handdoeken
Regenkledij
Eetgerief en keukenhanddoek
Zaklamp
Zonnecrème
Eventueel hoofddeksel tegen de zon
Eigen medicatie
Zakgeld

Fiets
Zorg ervoor dat je fiets zeker goed in orde is: remmen, ketting, versnellingen,... Het
maakt niet uit dat je een oude fiets hebt, je moet er zeker geen nieuwe kopen!!
We nemen gereedschap en reserveonderdelen mee om standaard herstellingen uit
te voeren. Moest je een niet-standaardmaat hebben van binnenband, neem dan
zeker één reserve mee.

Post
Als je graag kaartjes ontvangt moet je het adres van het vastkamp doorgeven. Het
postadres is: Helleburen 4 4770 AMEL-SCHOPPEN

Leiding
Siebe Geerts
0471015828
siebe.geerts@hotmail.com

Jana Dehens
0478087409
jana.dehens@hotmail.com

