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Beste ouders en seniors

Van 4 tot 12 april 2023 gaat de seniortak op buitenlands kamp naar Kroatië. Aangezien dit een

speciaal moment vormt in het seniorjaar wilden we jullie al graag inlichten. Vandaar dus deze brief

om jullie van de nodige informatie te voorzien.

Hieronder kun je de wat-mee-te-nemen lijst vinden en een korte beschrijving van wat we gaan doen.

We hebben er bewust voor gekozen de planning te verduidelijken op een info-avond. Op deze manier

blijft het een beetje een verrassing voor de seniors van wat de activiteiten zullen inhouden.

Info-avond buitenlands kamp

We voorzien op 24 maart een info-avond. Deze zal om 20h doorgaan in de scouts (Daverlostraat 140).

Hier zullen we dieper in detail gaan over wat we allemaal zullen doen en de weekplanning overlopen.

Hierna ontvangen jullie nog per mail de presentatie met adressen en telefoonnummers.

Bagage-dag

Voor het kamp begint zullen we tijdig alle bagage in orde brengen.

3 april, de dag voordien het kamp begint gaan we gezamenlijk de bagages in orde brengen in het

lokaal. Omdat we met Ryanair vliegen moeten we qua gewicht en grootte opletten. 9 personen

kunnen twee stuks handbagage meenemen. 5 personen hebben ruimbagage tot max. 20kg. Hier

zullen we de tenten, deo’s, tandpasta’s en zakmessen stoppen. Om niet voor verrassingen te staan

willen we dit dus regelen voor de vertrekdatum. Deze datum vrijhouden is dus cruciaal voor de

seniors zelf!

x9 x5



Wat-mee-te-nemen lijst

Kroatië in april is zeer aangenaam door de zon. Het zal echter wel nog steeds wat koud kunnen zijn

met temperaturen tussen de 11°C en 17°C. Hoewel het niet veel zal regenen is de kans er natuurlijk

altijd. Aangezien we een trektocht in de bergen doen kan het daar nog een stukje kouder worden,

zeker ‘s nachts. Zorg dus zeker dat er voldoende warme kledij en zeker een goede water- en

winddichte jas! Hoeveel kleren je precies meeneemt bepaal je zelf, maar probeer het tot een

minimum te houden zodat de seniors niet te zwaar beladen zijn op de trektocht.

Kledij voor 9 dagen:

● T-shirts

● korte/lange broek (tip. een ritsbroek maakt het gemakkelijker)

● kousen en wandelkousen (een must om blaren tegen te gaan)

● ondergoed

● stevige wandelschoenen

● gewone schoenen

● regenjas

● muts

● zwemkledij

● warme trui

Verdere zaken:

● warme slaapzak (het kan goed koud worden ‘s nachts in de bergen)

● licht matje (geen matras!)

● zakmes (optioneel)

● zonnebril

● toiletgerief

● nodige medicatie

We zullen later samen bekijken welke tenten we meenemen.

Papieren:

● Identiteitskaart!!! (we blijven in Europa, een internationaal paspoort is niet nodig)

● Reisdocument van ouderlijke toestemming

→ dit is hier te vinden: https://www.brugge.be/burgerzaken/reistoelating-minderjarige

● studentenkaart

● Medische fiche

Houdt er rekening mee dat we een driedaagse trektocht in de bergen gaan doen. Probeer dus al de

bagage tot een minimum te houden, maar warme kledij is een must. Thermische kledij is vaak zeer

licht, maar houdt je goed warm.

De leiding zal zorgen voor een standaard EHBO-kit, maar neem zeker je eigen medicatie mee indien

nodig. De vliegtickets zijn reeds betaald en de leiding brengt deze mee.

https://www.brugge.be/burgerzaken/reistoelating-minderjarige


Nog in orde te brengen

De totaalprijs van het buitenlands kamp bedraagt 250 euro. Er is al reeds een voorschot van 100 euro

betaald, maar graag ontvangen we nog de overige 150 euro voor 24 maart, de info-avond. Als dit in

orde is zijn alle seniors klaar om te vertrekken.

Gelieve te storten naar BE44 7340 5388 7145, met als mededeling buitenlands kamp + naam senior.

Kampplanning

Hieronder vind je een algemene planning. Je merkt natuurlijk dat dit de grote lijnen zijn, een

uitgebreide kampplanning met adressen en telefoonnummers ontvangen jullie alleszins nog voor het

vertrek.

Ons kamp bestaat uit een mooie combinatie van natuur, cultuur, actie en ontspanning. We zullen een

grote bergtocht doen en slapen in tenten en/of berghutten die vrij te betreden zijn. Om ervoor te

zorgen dat iedereen de afstanden aankan hebben we met de tenten steeds de mogelijkheid iets

vroeger te stoppen om zo de trektocht al dan niet in te korten.

We zullen verder ook activiteiten doen waar we graag tot in detail gaan op de info-avond.

Als er nog vragen zijn, over wat dan ook, contacteer ons dan gerust via seniors@vrijbuiters.be of

bel/sms naar volgend nummer:

+32 476 05 21 21 (Amelie Jacobs, takleider)

Scoutsvriendelijke groeten en alvast bedankt voor het vertrouwen,

De senior moderators

mailto:seniors@vrijbuiters.be

