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Beste Tijgertjes, welkom bij het laatste Huberke. Het KAMPHUBERKE
Eerst en vooral konden jullie op de vorige pagina al vernemen wat het thema zal zijn van
ons supergigamegazotleuk kamp! BRANDWEERMANNEN EN BRANDWEERVROUWEN.
Het gevaarlijke Leisele in de West-Hoek staat bekend voor zijn vele bosbranden, daarom
gaan wij, de tijgers, daar een brandje gaan blussen. Want wie met vuur speelt verbrand al
snel zijn gat en mag op de blaren gaan zitten!
LOCATIE
Waar gaan wij 7 dagen lang branden blussen? In de GROENESTRAAT 76 te LEISELE!!!
Wat neemt een goede brandweervrouw/Man mee?
● GENAAMTEKENDE DRINKBUS
● Matje of kleine luchtmatras
● Kids id: afgeven aan de leiding
● Mondmasker meegeven mag, niet verplicht
● Eerst en vooral zijn BRANDWEERUNIFORM! (Helm, Laarzen, Grote
handschoenen,...) Wees creatief!
● Zomerse kleren
● Door de stress van een brandweer, voldoende ONDERGOED
● Warme kleren (pull, lange broeken, jas,...)
● Kleren die vuil/kapot mogen.
● Na zwoegen en zweten, douchegerief en tandenborstel toebehoren
● Zwemgerief
● Scouts unifrom
● 2 keukenhandoeken per gezin (voor de afwas, gelieve naam in te zetten)
● Slaapzak
● Bedovertrek
● Kussen
● Enkele brandwerende knuffels
● Envelop met papier, stylo en postzegel in om het thuisfront een briefje te kunenn
sturen.
● …
Wat neem een goede brandweervrouw/man NIET mee?
● GSM, …
● Huisdier
● Snoep
● …
Brieven
Omdat ook brandweerpersoneel soms eens nood heeft aan communicatie kunnen de
postduiven zich richten tot GROENESTRAAT 76 te LEISELE 8691 met de vermelding
“Brandweerman/vrouw + Naam van de welp”.
Transport
Om tot in Leisele te geraken doen wij beroep op de ouders. Carpoolen is verboden. We
verwachten dus onze noeste Brandweervrouwen en Brandweermannen op zondag 05/07/20
te Leisele. De repatriëring van onze brandweerlui zal gebeuren op zaterdag 11/07/20.
Excate uren en instructies volgen via mail.

WELPEN_TIJGERS_WELPEN_TIJGERS_WELPEN_TIJGERS_WELPEN_TIJGERS_WELPEN

Medische zaken
● Medische fiches online (jullie kregen hiervoor een brief vorig jaar).
● Medicatie wordt afgegeven aan het begin van het kamp aan de verantwoordelijke genaamtekend - in een zakje/doosje zodat deze duidelijk te onderscheiden is
In noodgeval
●
contacteren wij de betrokken ouders.
●
kan u voor dringende zaken de tijgerleiding bereiken op de onderaan vermelde
contactgegevens.
Ons scoutsuniform bestaat uit:
• Een korte! groene! broek
• Een beige scoutshemd
• Onze eigen scoutsdas (te verkrijgen bij de
groepsleiding)
• Onze eigen scouts T-shirt (te verkrijgen bij
de groepsleiding)

Onze contactgegevens
Voor al jullie prangende vragen kunnen jullie
terecht op volgend mailadres: welpen[at]scoutshubertus[dot]be met als subject: TIJGERS.
Bij dringende vragen mogen jullie altijd bellen naar een van de leiders.
○
○
○
○
○
○
○

Shere Khan: 0493/ 85 58 60
Raksha: 0471/ 90 17 03
Baloe: 0494/ 15 05 36
Mang: 0491/ 02 23 25
Sahi: 0473/ 99 14 27
Bagheera: 0474/ 91 21 60
Jacala: 0470/ 53 26 07

