


In de metropool Eimerscheid waar 

misdaad overheerst vechten super-

helden om de criminaliteit  te 

doen verdwijnen, er is slechts 

één probleem. Ze vechten tegen 

elkaar! Heroes! kom mee op kamp 

om uit te vechten wie van jullie 

de beste superhelden zijn en Ei-

merscheid kunnen verdedigen tegen 

het kwade.  



 

We vertrekken zondag 

12/7 op missie. We 

verwachten jullie om 

9:30 op het Sint- 

Jacobsplein. 

De misdaad zal be-

streden zijn op 

21/7. Dan mogen 

jullie ouders jul-

lie komen ophalen 

om 12:30. 

WAAR? 

Dat zie je op de 

volgende pagina. 



Er zullen ook weg-

wijzers staan. 

Eimerscheid 69, 4760 

Büllingen 



Dit kan gestort worden 

op het nummer:  

BE68 7343 5608 9534 

Met de vermelding: 

‘Kamp + naam lid + tak’ 

(Liefst tegen 2 juli) 

Om te zorgen dat de missie 

ideaal verloopt vraagt de Liga 

der Superhelden een bijdrage 

van tussen de 120 en 170 euro. 



WAT MAG NIET MEE: 

Snoep/drugs 

Gsm/Nintendo  

Kryptonite  

 

Lunchpakket (voor de eer-

ste middag)         

Medicijnen (aan de leiding 

geven, samen met dokters-

attest)   

2 keukenhanddoeken 

Gamel      

Bestek en beker 

Slaapzak  

Kussen     

Slaapmatje 

Pet/hoed 

Je superhelden pak   

Sandalen/waterschoenen 

Knuffel en boek/strips 

Scouts-uniform 

Regenjas 

T-shirts 

Lange en korte broeken 

Warme truien 

Sokken 

Voldoende ondergoed 

Handdoek en washandjes 

(Sport)schoenen 

Laarzen 

Zwemgerief(bandjes) 

Zonnecrème 

Zeep (eco) 

Shampoo (eco)  

Tandenborstel 

Zwemgerief 

Wandelschoenen 

Handgel 

Mondmasker (min. 2) 

       

    

 

 

 

 

 



De thuisbasis kan in contact 

blijven door brieven te stu-

ren naar:  

69 Eimerscheid, 4760 Büllin-

gen 

In geval van nood kan 

er gebeld worden naar:  

Tomas Carnier 

0472637581 

Tuur Van Espen 

0476382669 

 

 

 

Vermeld daarbij ook: 

Voornaam + Achternaam  

Scouts Leuven 







EXTRA INFORMATIE IN VERBAND 

MET CORONA 

Wij willen ons kamp zo veilig mogelijk laten 

verlopen. We zullen op het kamp dan ook zorgen 

voor de nodige hygiëne en maatregelen. 

Wat kunnen jullie doen? 

 Leden die tot een risicogroep behoren kunnen 

mee als ze hiervoor een attest hebben van hun 

huisarts, of indien de ziekte onder controle 

is met medicatie  

 Wie tijdens de 5 dagen voor het kamp ziek 

wordt, kan jammer genoeg niet mee vertrekken. 

We vertrouwen erop dat iedereen hierbij zijn 

verantwoordelijkheid neemt. 

 Bij het afzetten en ophalen houden leiding en 

ouders de nodige afstand. Als dit niet moge-

lijk is worden mondmaskers gedragen. 

 Als een lid ziek wordt tijdens het kamp, 

wordt deze zo snel mogelijk terug afgehaald 

door de ouders. 

 Gelieve de online medische steekkaart in te 

vullen, zodat wij op de hoogte zijn van de 

meest recente medische informatie. (Meer info 

hierover via mail/op de site.)   


