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Voorwoord 
 
Beste scout, 
 
Hier is de langverwachte laatste totem van het jaar 
met alle nuttige en minder nuttige informatie over 
het kamp! Onze givertjes gaan op buitenlands kamp 
naar Letland! En onze andere leden gaan naar 
Florennes.  
Gelieve het inschrijvingsstrookje en de medische 
fiche die je vanachter in de totem vind naar jullie 
takleider op te sturen. De vervoersregeling bevindt 
zich per tak apart aangezien iedereen op een andere 
dag vertrekt.  
 
Eerst nog wat informatie over onze laatste 
zeevergadering met alle takken:  
 
 Zondag 2 juli om 8.45u in het centraal station. 
 Wat neem ik mee? 
  Zwemgerief  
  Handdoek 
  Zonnecrème 
  Schop, vlieger, emmer,… 
  Picknick 
  Eventueel een beetje geld voor een ijsje 
 
We zullen terug zijn tegen 18.00 in het centraal 
station. 
 
Dan nog even een klein voorsmaakje voor volgend jaar: 
de scouts bestaat 100 jaar!!! Verwacht dus al maar 
grote activiteiten en feestjes!!!  
 
 
 
Een stevige linker 
Sika 
 
 



Beste lezertjes,  
Ik vraag jullie volledige aandacht voor deze belangrijke mededeling! 

 

'De 3 gastvrouwen; Sika, Cajsa en Patrijs en de gastheer Kiang slaan 
hun circustenten aanstaande zomer op op de binnenkoer van de oude 
abdij van Florennes.  
De gastvrouwen en gastheer zullen jullie inwijden in het echte 
circusleven, en na vijf dagen zullen jullie als een echte acrobaat, clown, 
jongleur of leeuwentemmer,... huiswaarts keren. 

 
U wordt dus allen van harte verwacht op dit circusgebeuren, dat zal 
plaatsvinden van 25 juli 2006 tot en met 30 juli 2006, te Florennes.' 
 
ADRES: 
(naam kapoen) 
VVKSM Reynaert-Beatrijs 
Ferme de l'Abbaye 43 
5620 Florennes  
Het is naar dit adres dat de mama's en de papa's een briefje en/of kaartje naar hun 
circusartiest in spe kunnen sturen. 
 



PRAKTISCH: 
 
1. Inschrijven 

 
Jullie dienen de inschrijvingsstrook + medische fiche die jullie achteraan in de totem 
vinden in te vullen en vóór 10 juli 2006 op te sturen naar: 
Rozemien De Troch 
Rapenstraat 18, bus 7 
1000 Brussel 

 
Het inschrijvingsgeld voor deze 5 dagen bedraagt 60 euro, en dient 
vóór 5 juli 2006 overgeschreven te worden op het rekening nummer: 
735-0081655-66, met  vermelding:  'Kapoenenkamp + naam en 
voornaam kapoen'. 

 
2. Vervoer 

 
 We vertrekken dinsdag 25 juli om 9u  aan het 
 lokaal, en zijn zondag 30 juli om  14u30 terug 
 aan het lokaal. 
 Zoals elk jaar rekenen we op bereidwillige  ouders 
 die kunnen rijden richting de  kampplaats en/of 
 terug. Diegenen die hun kind(eren) zouden  komen 
 halen de 30e juli, worden dan om 13u op de 
 kampplaats verwacht. 
 
 

 
Hiervoor vragen we jullie ook om een vervoersregelingsstrook (zie onderaan) in te vullen, 
en samen met de inschrijvingsstrook en medische fiche vóór 10 juli 2006 op te sturen naar 
hetzelfde adres. 
 
3. Bagage 
 
– luchtmatras (+ ev. een pomp) of veldbed 
– slaapzak (+ ev. extra dekentje) 
– pyjama en knuffel 
– uniform (das!, scoutstrui, ev, groene broek) 
– voldoende ondergoed (onderbroek, sokken, hemdjes, 

...) voor 5 dagen 
– voldoende warme kleren; trui, lange broek 
– korte broek, t-shirten 
– regenjas 
– zwembroek, of zwempak 
– handdoek 
– toiletgerief; tandenborstel, tandpasta, zeep, 

washandje, zakdoeken, kam 
– sportschoenen, stapschoenen, sandalen, laarzen 
– verkleedkleren in het thema 'CIRCUS' (rode neus, tijgerpak, clown, acrobaat, ...), en jullie 

mogen ook steeds jullie diabolo, jongleerballetjes, of ander circusmateriaal meenemen 
indien jullie dit hebben! 

– drinkbus 
– strips, of leesboek 



Tips voor de ouders:  
1. Jullie kunnen voor elke dag een apart zakje maken, met proper ondergoed, sokken, t-

shirt, ... in. Op die manier is het zowel voor jouw kind, als voor ons makkelijker en 
handiger om na te gaan of ze  inderdaad elke dag vers ondergoed aan hebben. 
 

2. Het is heel belangrijk dat in ALLE kleren de naam +voornaam van de kapoen vermeld 
staat. Om te vermijden dat we (zoals elk jaar opnieuw)  op het einde van het kamp 
een hele boel kleren terugvinden die 'zogezegd van niemand' zijn! 
 

 
!!! WAT LAAT JE THUIS !!! 
– snoep, koekjes en dergelijke, nemen we in beslag en verdelen we dan onder alle kindjes 
– elektronisch speelgoed 
– zakmes 
 
4. GSM-nummers 
 
In noodgevallen, of bij vragen kunt u ons tijdens het kamp steeds bereiken op onze gsm's: 
 
Patrijs:  0497/02.08.52 
Sika:   0486/83.90.76 
Cajsa:  0474/48.64.44 
Kiang:  0485/64.75.73 
 
Zo, indien u nog vragen hebt omtrent het kamp kunt u ons nog steeds bellen, mailen, .... 
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen, wij kijken er alvast heel erg naar uit! 
 
Gegroet, 
Patrijs, Sika, Cajsa en Kiang 
 
Patrijs: roosje007@hotmail.com   0497/02.08.52  02/511.88.10 
Sika: elinedevooght@hotmail.com   0486/83.90.76  02/672.23.22 
Cajsa: cajsa_tonoli@hotmail.com   0474/48.64.44  02/269.96.61 
Kiang: jan_c_@hotmail.com    0485/64.75.73  02/215.43.77 
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Hoe was het om op oude lederen sandalen 
door het stoffige landschap van de ene stad 
naar de andere te moeten lopen? Wat is 
worstelen nu in vergelijking met toen? 
Waarvan komen onze beroemde Olympische 
spelen? Waar komen onze beeldhouwwerken 
zonder armen vandaan? Hoe is het om 
meerdere goden te moeten aanhoren?  
 

Wel dat gaan we tijdens onze 10-daagse Grieks avontuur ontdekken. Want we 
nemen de teletijdsmachine terug naar het land van de Oude Grieken. Verschijn 
dus als een Griekse godheid en neem deel aan onze ontdekkingstocht.  
 
WAAR / BRIEVEN:  Scouts VVKSM Reynaert Beatrijs 
    Naam welp (+ vermelding welpen) 
    Rue de l’Abbaye 43 
    5620 Florennes 
 
TELEFOONNUMMER: de leiding is op het kamp te bereiken 
op de nummers op het einde van de kamptotem. 
 
VERTREK: vrijdag 21 juli 2006 om 10u aan het lokaal 
 
TERUG: zondag 30 juli 2006 om 14.30u staan we terug aan 
het lokaal of om 13u ter plaatse 
 

We rekenen op de ouders om ons naar de kampplaats te brengen en om de 
welpen weer terug te brengen. Gelieve daarom zeker de bijlage ivm de 
vervoersregeling in te vullen. 
 
KAMPBIJDRAGE: 100 euro per kind te storten op rekeningnummer 735-
0035020-88 met de vermelding NAAM+VOORNAAM Welpenkamp 2006 
 
KAMPTHEMA: Griekse goden! Vergeet zeker geen verkleedkledij mee te nemen: 
Ga op zoek naar witte doeken, gouden kettingen en al wat jullie mama jullie 
influistert. Als je goed verkleed bent, is het echt leuk en de leiding zal ook zeker 
meedoen! 
 
FORMULIEREN: 

1. Medische fiche 
Volledig invullen en opsturen vóór 10 juli 2006. Let vooral op de 
tetanusvaccinatie en wees duidelijk over eventueel te nemen medicatie 
(hoeveelheid, uur, ...) Hiermee (of met andere probleempjes) kan u ook altijd bij 
de leiding terecht. 

2. Inschrijvingsformulier 
Gelieve deze vóór 10 juli 2006 op te sturen. Dit vergemakkelijkt de 
voorbereiding van het kamp. 



3. Vervoerregeling  
Voor het vervoer rekenen we weer op een aantal bereidwillige ouders. Om dit in 
goede banen te leiden, graag dit bijgevoegde strookje invullen en opsturen vóór 
10 juli. 
Alles opsturen naar: 
Kwinten Boels 
Leopold III-laan 7, 1970 Wezembeek-Oppem 
 
WAT BRENG IK MEE? 
 
- 1 picknick voor de eerste dag, maandag bij de aankomst 
- PERFECT UNIFORM: das + donkergroene korte broek + donkergroene trui 
- Luchtmatras + pomp (of matje) 
- Warme slaapzak + pyjama + deken 
- Wasgerief: 5 washandjes, zeep, shampoo, 

tandenborstel, tandpasta, 2 handdoeken, zakdoeken 
- Waskom  
- Zonnecrème en zonnehoed of pet! 
- Korte en lange broeken  
- Voldoende T-shirts 
- Proper ondergoed en kousen voor elke dag! 
- Linnen zak voor de vuile was (anders begint alles te stinken!) 
- Warme trui(en) 
- Schoenen: stapschoenen (voor op 2-daagse), sportschoenen, laarzen en 

eventueel sandalen om in een rivier te stappen 
- Regenjas 
- Zwembroek of zwempak + handdoek 
- Verkleding en attributen i.v.m. het kampthema (Griekse goden) 
- 2 keukenhanddoeken 
- Kruik (drinkbus voor de staptocht) 
- Zaklamp 
- Schrijfgerief, een paar strips, adressen voor eventueel een kaartje, 

zakmes (enkel en alleen voor de gidsen) eventueel heel klein beetje 
zakgeld (voor postzegels ...) 

- SIS-kaart (af te geven aan de leiding bij het vertrek) 
 
! VERGEET NIET ALLE ZAKEN VAN UW KIND TE VOORZIEN VAN HUN NAAM !!! 
ZEKER OP HET UNIFORM EN DAS !!! (elk jaar na het kamp vinden we wel een 
hoop dingen die 'zogezegd' van niemand zijn) 
 
Snoep, radio, uurwerk, fototoestel, computerspelletjes, GSM, walkman, juwelen 
en beautycase laat je thuis. 
 
Met alle vragen kan je steeds terecht bij de leiding. Als je graag hebt dat we bij 
jou thuis nog wat meer uitleg geven over het kamp: geen probleem! Zo kan je 
ons bereiken: 
 
Akela (Kwinten Boels)  ikke_kwinten@hotmail.com 0472/240.310 
Bagheera (Sarah Melsens) sarah_melsens@hotmail.com 0494/212.508 
Baloe (Emily Bouché)  emeliken@hotmail.com  0496/674.389 
Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 02/672.23.22 
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Yoe jonggivers 
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Wild Wild West!! 
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Giveeeeers 
 
De examens zijn gedaan, jippieeee!!! Ons nu voorbereiden op de 
tweede zit... Maar eerst gaan we op kamp met de givers en dit 
jaar naar LETLAND! 
 
Maar voor dat het zo ver is gaan we nog op daguitstap naar 
zee! Op 2 JUNI. Informatie vind je elders in deze totem. 
 
Het kampthema is GOED FOUT! Dit wil zeggen dat je in plaats 
van nieuwe en hippe kleren mee te nemen op kamp, je oude 
kleren meeneemt die je zou wegdoen en die liefst al heel lang 
uit de mode zijn. Op die manier kunnen we ons goed profileren 
als groep en de Letten de stuipen op het lijf jagen. Grappige 
onmodieuze gadgets mogen er ook zijn! 
 
Praktisch: 
 
Vertrek:  We spreken af 17 juli om 7 ’s morgens stipt 

in de vertrekhal van het vliegveld in Zaventem. 
Iedereen komt in piekfijn uniform (hemd, das, groene 
broek) Ons vliegtuig vertrekt om 09h10. 

 We vliegen met Air Baltic rechtstreeks naar 
Riga waar we om 12h35 aankomen. 

 Vliegnummer:  BT 602 AIR BALTIC 
 
 
Terugkomst:  We komen terug aan 31 juli om 08h30 ’s 

 Zaventem morgens in
  Vliegnummer:  BT 601 AIR BALTIC 
 
 
 
In orde te brengen voor het vertrek: 
 

1) Een ouderlijke officiële toestemming om naar het 
buitenland te reizen (af te halen in je gemeentehuis) 

 
2) Papier van de mutualiteit dat vroeger de E 111 heette. 

 
 
 
 



Prijs:  
 
Het vliegticket kostte 206 euro, taksen inbegrepen en werden 
door ons betaald met de groepskas. Daarom moet je 206 euro 
storten op rekeningnummer  
734-2040130-35. We moeten ter plaatse natuurlijk ook eten 
en slapen, dus stort je nog 94 euro op de rekening van de 
giverkas: 429-2145671-43 
De totale kampprijs bedraagt dus 300 euro. 
Als mededeling vermeld je telkens “giverkamp” en je naam. 
 
Het is de bedoeling dat we veel gaan stappen. Daarom mag je 
zak bij het vertrek MAXIMUM 10 kilo wegen. Er komt ter plaatse 
immers heel wat bij (een stuk van de tent: 1 à 2 kilo + water 
1 à 2 kilo + voedsel 2 kilo = zeker 4 tot 6 kilo extra) 
 
Normaal gezien zijn het mooie zomers in Letland, maar je weet 
nooit, dus zorg ervoor dat zeker je slaapzak en je kleren in 
je zak niet nat kunnen worden. Je kan ze bijvoorbeeld in een 
plastieken zak steken, of een grote poncho meenemen die bij 
regen over je rugzak kan. Natgeregend worden is een ding, maar 
in een natte slaapzak slapen is uiterst onaangenaam 
 
 
 
Wat neem ik mee: 
 
- IDENTITEITSKAART 
- Een vuilniszak 
- Grote Picknick voor op het vliegtuig  
- Drinkfles van minstens 1liter, liefst 1.5 of 2 liter 
- Lichte slaapzak 
- Licht slaapmatje 
- Zakmes STEEK DIE IN JE RUGZAK BIJ HET VERTREK! 
- Pastic bord, gamel, bestek, beker 
- Zaklamp 
- Keukenhanddoek 
- Zonnecrème, zonnebril... 
- Regenjas, poncho of cape 
- Maximum 4 T-shirts 
- Maximum 2 lange broeken (1 lichte en 1 warme) 
- Maximum 2 shorts 

Ideaal is een combinatie: 1 lange broek en 2 shorts, of 2 
lange broeken en 1 short, naargelang je persoonlijke 
voorkeur 

- 1 warme trui (niet vergeten hé, Camille) 
- Maximum 2 lichte truien 
 Zorg ervoor dat je al je truien over elkaar aan kunt doen 
als het nodig is. 
- Zwempak 



- Badhanddoek 
- Schoenen waarmee je kunt stappen. 
 Letland is plat, je hebt dus geen zware bergschoenen nodig 
- Sandalen, als je wil 
- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo) 

Het is niet nodig, en bovendien erg onhandig om een ganse 
fles shampoo mee te nemen, je kunt best een kleiner 
flesje vullen, of  met iemand afspreken om te delen. 

- Eventueel een beetje persoonlijk zakgeld, voor als je eens 
iets extra wil (een ijsje of zo).         
 
Wat neem ik NIET mee: 
 
 
- Elektronica: walkman, mp3, game boy... 
- gsm 
- Make-up 
- Oorbellen 
- Drugs 
- Alcohol 
 
 
We gaan bij het vertrek in Zaventem jullie rugzakken (in 
jullie aanwezigheid) controleren op overgewicht en verboden 
spullen.  

 
 
 
 

Tot dan!!! 
 
En als er nog vragen zijn: 
 
Lynx (Gaetan Danneels): 0486/ 69 02 05 
Tarbagan (Aina Callaert): 0485/ 616 622,  02/ 212 43 77 
Panda (Lore Vantomme): die zit nog steeds in Montpellier, maar 
gaat wel mee op kamp!! 

 



Medische Fiche  
Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt 
enkel ingezien door de takleiding van uw kind.  

Werkjaar: 
_____________________________________  

Tak: 
_________________________________________  

Naam: 
________________________________________  

Voornaam: 
____________________________________  

Geboortedatum: ____ / ____ /________  Telefoon: _______/_____________  

Adres: 
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  
 
 • Indien u afwezig bent tijdens de periode van het kamp, gelieve dan uw voorlopig adres te noteren of 
het adres van een andere persoon die bereikbaar is (grootouders, familie,…)  
 

Naam:_____________________________________
_  

Telefoon: _______/_____________  

Adres: 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
 
 • Naam en telefoonnummer van uw huisarts:  
 

Naam: 
_____________________________________  

Telefoon: _______/_____________  

 
 • Mag uw zoon/dochter deelnemen aan normale scoutsactiviteiten?  
 

Sport   ja   nee  _____________________________________________
__________________  

Spel   ja   nee  _____________________________________________
__________________  

Tochten   ja   nee  _____________________________________________
__________________  

Zwemmen   ja   nee  _____________________________________________
__________________  

 
 • Zijn er punten waarmee de leiding rekening moet houden? (vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, 
gevoelig voor zon,…)  
 

_________________________________________________________________________________________
__  

_________________________________________________________________________________________
__  
 
 • Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoeningen, hooikoorts, epilepsie, 
hartaandoening,…)  
 

_________________________________________________________________________________________
__  



_________________________________________________________________________________________
__  
 
 • Is uw kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen? Zo ja, 
welke?  
 

_________________________________________________________________________________________
__  

_________________________________________________________________________________________
__  
 
 • Moet uw kind bepaalde medicatie nemen? Zo ja, welke? In welke dosering?  
 

_________________________________________________________________________________________
__  

_________________________________________________________________________________________
__  
 
 • Werd uw kind ingeënt tegen klem(tetanus)? In welk jaar?  
 

 ja   nee  Wanneer: ________________________  
 
 • Andere inlichtingen of opmerkingen:  
 

_________________________________________________________________________________________
__  

_________________________________________________________________________________________
__  

_________________________________________________________________________________________
__ Mag de leiding mag zonder mijn toestemming naar een dokter/ziekenhuis gaan in het geval van ziekte, 
ongeval,…  

 ja              nee 

_________________________________________________________________________________________
__  

Als er nog iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind tussen de invuldatum van deze 
fiche en het begin van het kamp, dan vragen wij uitdrukkelijk dit telefonisch of bij vertrek mee te 
delen.  

Bedankt, de leidingsploeg.  
Voeg hierbij 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds + SIS kaart meebrengen bij vertrek!  

 
 
 
 



Inschrijvingsstrook 
 
Deze inschrijvingsstrook dient samen met de medische fiche opgestuurd te worden naar de 
takleider. Indien u twee kinderen in dezelfde tak heeft, is één inschrijvingsstrook voldoende. 
U vermeld gewoon beiden hun naam. Indien u kinderen in verschillende takken heeft, moet u 
de inschrijvingsstrook naar verschillende takleiders sturen. Givers moeten zich niet 
inschrijven.  
 
 
 
Ik ,…………………………………….. schrijf mijn zoon / dochter ……………………… 
         
         ………………………… 
      
O kapoen 
O welp 
O jonggiver 
 
In voor het kamp in juli.  
 
 
 
 
 
Ik ,…………………………………….. schrijf mijn zoon / dochter ……………………… 
         
         ………………………… 
      
O kapoen 
O welp 
O jonggiver 
 
In voor het kamp in juli.  
 





 
VERVOERSREGELING kapoenen 

(in te vullen en samen met inschrijvingsstrook + medische fiche voor 10 juli 2006  terug te 
sturen naar Rozemien De Troch, Rapenstr. 18, bus 7, 1000 Brussel) 

 
Ouders van: ...................................................................................... (naam kapoen) 
 
 Kunnen hun kind en ...... andere kapoenen + bagage: 
 Op dinsdag 25 juli om 9u van aan het lokaal naar de kampplaats brengen. 
 

Kunnen hun kind en ..... andere kapoenen + bagage: 
 Op zondag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal 
 terugbrengen. 
 
 
 
 

VERVOERSREGELING welpen 
 
Ouders van: ...................................................................................... (naam welp) 
 
 Kunnen hun kind en ...... andere welpen + bagage: 
 Op vrijdag 21 juli om 10u van aan het lokaal naar de kampplaats brengen. 
 

Kunnen hun kind en ..... andere welpen + bagage: 
 Op zondag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal 
 terugbrengen. 
 
 
 

VERVOERSREGELING jonggivers 
 
Ouders van: ...................................................................................... (naam jonggiver) 
 
 Kunnen hun kind en ...... andere jonggivers + bagage: 
 Op dinsdag 18 juli om 9u van aan het lokaal naar de kampplaats brengen. 
 

Kunnen hun kind en ..... andere jonggivers + bagage: 
 Op zondag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal 
 terugbrengen. 
 
 
 
 



Heerlijk Smullen met Françine Cuisine 
 
Kooktips vooraf: 

1) Lees eerst het recept helemaal door en zorg dat je alles begrijpt.  Wat je niet 
begrijpt vraag je aan iemand anders.  Zorg dat je ook weet hoe alles in de 
keuken werkt. 

2) Doe je zelf boodschappen, maak dan op voorhand een duidelijke 
boodschappenlijst met de juiste hoeveelheden. 

3) Zet altijd alles klaar op voorhand.  Zowel materiaal als ingrediënten. 
4) Begin in een propere keuken met propere tafels.  Stal alles duidelijk uit zodat 

je alles duidelijk voor je ziet.  Zorg dat alles klaarstaat in de juiste 
hoeveelheden als je begint te koken. 

5) Was altijd je handen vooraleer te beginnen.  Ook regelmatig tijdens het koken. 
6) Draag ook altijd een schort.  Zo kan je gemakkelijk je handen afvegen zonder 

je kleren vuil te maken. 
7) Probeer om al tijdens het koken wat af te wassen.  Bijvoorbeeld wanneer er 

iets aan het opwarmen is.  Uiteindelijk moet toch alles afgewassen worden.  
Afwas en opruim hoort net zo goed bij koken als bijvoorbeeld groenten snijden 
of vlees bakken.  Het is voor niemand leuk om in een keuken te komen die vol 
vuile borden en potten staat. 

 
Het recept van de maand:  “Zuiderse Salade” 
 
Wat hebben we nodig? 
(voor 4 personen)Sla (naar keuze)   

- 250g magere plattekaas 
- 2 appels 
- 2 sinaasappels 
- 2 eetlepels rozijnen 
- 1 eetlepel zonnebloempitten 
- citroensap 
- 1 fijngesnipperde sjalot 
- 5 eetlepels olijfolie 

 
- slazwierder 
- snijmesje 
- werkplank 
- lepel 
- mengkom 
- appelboor 

 



 
Hoe maken we het? 

 
1. Spoel de salade, zwier hem droog in de slazwierder en schik de blaadjes in 

kransvorm langs de rand van de borden. 
2. Schil de sinaasappelen en de appels. 
3. Verwijder het klokhuis uit de appels. 
4. Snijd de sinaasappelen en appels in blokjes. 
5. Meng het fruit met de kaas, de rozijnen en de fijngesnipperde sjalot. 
6. Voeg het citroensap en de olie toe. 
7. Verdeel het mengsel in het midden van de borden. 
8. Bestrooi vlak voor het opdienen met zonnebloempitten. 
9. Was alle dingen die je vuil hebt gemaakt af en ruim de keuken op. 

 
 



 


