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LATEX De Veel te Droge Kampinfo

1 Inleiding

Van maandag 7 juli tot en met donderdag 17 juli is het weer zo ver, u gaat weer op kamp, naar
Bouillon namelijk. En opdat u zeker niet zou vergeten wat u moet meenemen en wanneer u op de
trein moet zitten, hebben we dit prachtige overzicht gemaakt! Wanneer u dit overzicht gebruikt
en uw verstrooidheid even achterwege laat, bent u gegarandeerd alles mee te hebben op kamp!

Figuur 1: Wat een gezellige groep!

2 Waarheen gaat u?

Zoals reeds gezegd, gaan we dit jaar naar een kampterrein in de nabijheid van Bouillon. Het
terrein bestaat uit een lange grasstrook (gras blijft gelukkig een constante doorheen de jaren),
met een -naar het schijnt, ikzelve heb haar nog niet mogen aanschouwen- prachtige, brede - en nu
komt het minst droge woord van deze hele brief - rivier erlangs. Ideaal voor uw ochtendwandeling
richting de patrouillemanden met ontbijt. In de namiddag zal u zo ook dankzij deze waterweg de
voorbijdrijvende kajakkers kunnen verwonderen met uw kunsten op de hudo. Voor een gezellige
groepsfoto en een impressie van hoe de sfeer zou kunnen zijn verwijs ik u door naar afbeelding 1.
Opgelet, sfeerfoto’s uit het verleden zijn geen garantie op een sfeervol kamp en dienen louter ter
illustratie en ter opleuking van deze veel te droge kampinfo.

3 Informatie

Deze sectie heeft al doel informatie op een informatieve manier weer te geven.
Vertrek: maandag 7 juli in de voormiddag, zo goed als zeker in Asper
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Aankomst: donderdag 17 juli in de namiddag, zo goed als zeker in Asper
Adres: ergens in Bouillon

4 Wat neemt u allemaal mee?

Ondanks het feit dat deze sectie zoals sectie 3 informatie bevat heet ze niet Informatie. Wij hopen
dat dit voor niet al te veel verwarring zal zorgen. Hieronder krijgt u een overzicht van zaken
die handig tot verplicht zijn om mee te nemen. Opgelet, ze zijn niet geordend in volgorde van
belangrijkheid, wat betekent dat uw beste taalgebruik even belangrijk is als uw medische fiche.

• medische fiche
• SIS-kaart
• plakkerkes van de mutualiteit
• identiteitskaart
• slaapzak
• matje
• regenjas (!!)
• perfect uniform (hemd, das, blauwe broek)
• stapschoenen (stevige!!)
• waterschoenen
• sportschoenen
• eetgerei (gamel, mes, vork en lepel, of een spork voor zei die dat willen)
• drinkfles
• THEMAKLEDIJ
• zonnecrme
• uw beste humeur
• uw beste taalgebruik (5 punten voor iedereen die Perdix een heel kamp als Mijnheer de

Eenheidsleider aanspreekt)

Vanaf hier beginnen de standaard dingen, als u hulp nodig heeft bij de aantallen verwijs ik u
naar de Roukan-brief. Door te klikken op Roukan-brief krijgt u de Roukan-brief inclusief virussen
automatisch op uw computer gedownload. Als u hier klikt ziet u iets anders dat ook leuk is maar
verder totaal nutteloos.

• genoeg kousen
• genoeg broeken
• genoeg onderbroeken
• genoeg T-shirts
• genoeg truien
• genoeg zakdoeken om in te snotteren
• genoeg handdoeken
• linnenzak
• rugzak om te gaan trekken (obviously)
• zaklamp
• zakmes (voor zij met hun teervoet)
• toiletgerei ( de nodige shizzle, tandenborstel, tandpasta, washandjes, )
• zwemgerei ( zwembroek en waterschoenen)
• regenjas
• linnenzak
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5 Wat neemt u niet mee?

Deze sectie heeft als doel te waarschuwen voor dingen die u eigenlijk beter niet meeneemt op
scoutskamp. Verwar dit lijstje dus niet met het lijstje in sectie 4 want dan heb je verboden items
mee op kamp. Even ter duiding: drugs die moeten genomen worden in functie van uw gezondheid
zijn wel toegestaan mits aangeven op uw medische fiche die u al gepakt zou moeten hebben daar
deze eerstes staat in de opsomming in sectie 4.

• waardevolle zaken
• gezaag
• alcohol
• drugs

6 Totaal nutteloze bladvullende sectie

Deze sectie heeft als doel de rest van dit blad te vullen. In tegenstelling tot de andere secties is
hier GEEN belangrijke informatie te vinden. Ik zal anders eens een weetje vertellen want het is
toch nog een paar centimeter tot aan het einde van deze pagina, dus plek genoeg. Wist je dat een
olifant ongeveer elke 6 uur naar het groot toilet moet en daarbij iedere keer ongeveer 10 kilogram
mest produceert. Dat komt neer op zo een 40 kilogram per dag of 280 kilogram per week! Voila
nu zijn we toch al weer ietsje dichter bij de afscheidsgroet onderaan deze brief.

See you fokkers in Bouillon, of misschien ook al eens daarvoor.

getekend uwophetkampvoorheteerstvoltallige leidingsploeg bestaande uit Onstuimige Stokstaart,
Eigenwijze Steenbok, Flexibele Snip, Volhardende Slangenhalsvogel, Emotionele Slaapmuis, Leer-
gierige Perdix, Onvermoeibare Jakhals, Komieke Dolfijn en Betrouwbare Bever.

P.S. Moest u na het lezen van deze brief nog verdere vragen hebben zijn wij steeds bereid om deze
te beantwoorden. Gelieve wel eens te checken of uw vragen niet hier (klik op hier) reeds beant-
woord worden. Daarnaast is het zo dat uw leiding ook maar een beperkt verstandelijk vermogen
heeft en u niet zal kunnen antwoorden op de vragen van het leven en het doel van ons bestaan.

3

http://www.druglijn.be/drugs-abc/heroine.aspx
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