
Elk zin zijn dag skwone gidsen, wieder van de leidinge e’n besloten dat dieze kere tit es 
voor twa nieuws. Wieder gaan up kjinderboederie kampe goan! Jeeeuuujj! T’kamp es 
altit een moment dawe t’zwien deur de bjète kunn’n joagen! En t’es dit jare were van da! 
Mo, wuk es er dan zo speciale dieze kière? Dat es een geheime! Kom da maar e kere 
ontdekken van 17-27 juli! Haalt ma ne kjière den beste trakteure uit junzelve na boven! 
Ge kunt junder al verwachten aan het evenemente van den eeuw! Wieder bliven goan 
alvast tot t’schoape de preute af es! Tot dan, viele piepers van lama Loorueuh, husspinne 
Heraldien en melkkoe Matjas. 
 
(Vrije vertaling) 
Goedendag mooie Gidsen, wij van de leiding hebben besloten dat het eens tijd is voor iets 
nieuws. Wij gaan op boerderij kamp gaan! Jeeeujj! Het kamp is steeds een moment om ons 
te amuseren. En dat is dit jaar niet anders! Maar wat is er dan zo speciaal deze keer? Dat is 
een geheim! Kom dat maar eens ontdekken van 17 t.e.m 27 juli! Haal maar eens de beste 
tractor, in jezelf, naar boven! Je mag je verwachten aan het evenement van de eeuw! Wij 
blijven alvast gaan tot we er bij neer vallen. Tot dan, vele kusjes van Lama Lore, huisspin 
Geraldine en melkkoe Matthias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat neem je mee op kinderboerderijkamp? 
 

√ Voldoende T-shirts. 
 
√ Voldoende ondergoed: kousen, onderbroeken. 

 
√ Enkele shorts en een lange broek. 

 
√ Een paar zomertruien en een dikke trui voor ’s avonds. 

 
√ Regenkledij / regenjas / laarzen. 

 
√ Toilet- en douchegerei. 

 
√ Voldoende washandjes en (bad)handdoeken. 

 
√ Sport- / stapschoenen. 

 
√ Pyjama, pantoffels. 

 
√ Matrasovertrek, kussen, kussensloop en slaapzak of donsdeken. 

 



√ Zonnehoedje, zwemgerei, zonnemelk en aftersun. 
 

√ Eventueel water- / strandschoeisel. 
 

√ 3 Keukenhanddoeken 
 

√ Gamel, beker en bestek 
 

√ Je koe 
 

√ Rugzakje voor lunchpakket. 
 

√ Eventueel strips, gezelschapsspelen,… 
 

√ Eventueel enveloppen en/of adresetiketten om een kaartje te sturen. 
 

√ Verkleedkledij: Verkleed je in een boerin of in een tractor  
 
 
 
 
Datum: 17 tot 27 juli 
 
Adres:  
Naam Gids 
Rue de fagnolle 44 
5670 Viroinval 
 
Prijs: 135 euro voor 10 juli te storten op BE72 9796 4293 6516  
Vertrek: We spreken af om 8u00 aan de voorkant van het Sint-Pietersstation (de trein 
vertrekt om 8u20) 
Terugkeer: Dat laten we nog weten. Het zal in de late namiddag zijn. 
 
De medische fiche kan ingevuld worden op de website van scouts en gidsen Vlaanderen. 
Zorg dat deze in orde is! Aanmelden kan met je lidkaartnummer. 
 
Laten weten of je mee kan of  niet mee kan voor 1 juli. Er is altijd een optie om achter te 
komen of vroeger weg te gaan (maar das wel minder fun voor jou). 
 
 
Lore 0497899853 
 
 
 


