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Het is eindelijk zo ver want toen jullie vandaag nieuwsgierig in de brievenbus keken zat hij er eindelijk
in: de kamptotem! Het thema waar we dit jaar rond gaan werken is … VIKINGEN!

Jullie kennen ze wel allemaal, de woeste Noormannen die met hun boten de zeeën veroverden. Deze
mannen woonden in Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken en droegen lange baarden en
helmen met stierenhorens.
Heel het jaar hebben jullie uitgekeken naar het kamp, iedere vergadering kwam het weer wat dichter
bij. En ja het wachten wordt weer beloond met een spetterend kamp. De kapoenen en welpen
kruipen samen gezellig in een gîte en de jonggivers slaan even verderop hun tentjes op.
Indien jullie vragen hebben in verband met het kamp, aarzel dan niet om de leiding te contacteren!
Niet te vergeten: de zeevergadering!
Dit jaar gaan we naar de zee op zondag 28 juni. We verwachten jullie om 9u00 in het Centraal
station. We zullen terug zijn tegen 18u30 op dezelfde plaats.
Wat neem je mee?
- Zwembroek
- Zonnecrème
- Hoedje of pet tegen de zon
- Picknick
- Eventueel een emmer, shop, vormpjes,…
- Wat centjes voor een ijsje
Nog even een mededeling van de groepsleider. Dit zijn mijn laatste maanden als groepsleider, nog
een keer zal ik het beste van mezelf geven om er weer een super kamp van te maken. Ik heb het nu
vier jaar met plezier gedaan. Ik wil vooral jullie, ouders, leden en medeleiding bedanken want zonder
jullie was er helemaal geen scouts Reynaert‐Beatrijs geweest.
Ik blik vooral terug op de leuke vergaderingen, de bangelijke weekends, de geslaagde groepsfeesten,
de onvergetelijke kampen en nog zo veel meer. Misschien zal ik de avonden werken voor de scouts
een beetje missen. De inschrijvingen verwerken, de betalingen controleren, mailtjes sturen naar
ouders en leiding, papieren invullen voor de subsidies, het sleutelen aan de website, ... er kwam veel
meer bij kijken dan er gewoon iedere zondag staan.
Nu rest er mij alleen nog om alles mooi door te geven aan mijn opvolger en om hem/haar in het
begin zo goed mogelijk te begeleiden. Maar niet getreurd, ik verdwijn niet uit de scouts, volgend jaar
sta ik terug met veel energie in een tak.

Een stevige linker,
Wouw
Groepsleider Reynaert‐Beatrijs

Dag allerliefste kapoentjes,
Het is weer zo ver nog een dikke maand en
jullie vertrekken weer op kamp.Voor de ene
helft is het de allereerste keer, de ander helft weet wat er hen te wachten staat.
Alle kapoenen samen zullen zich 6 dagen lang te pletter amuseren.
Dit jaar is het thema vikingen. We zullen onze haren laten groeien en onze baarden
laten staan. We zullen schepen maken en de zeeën
veroveren! Heb je zin om hier allemaal deel van uit te maken
kom dan zeker mee op kamp
Wanneer: Van zaterdag 25 juli tot donderdag 30 juli
Jullie worden zaterdag om 10u00 aan het lokaal verwacht,
om daarna door te rijden naar de kampplaats. Jullie kunnen
ook rechtstreeks naar de kampplaats gaan maar vermeldt
dit duidelijk op de vervoerregeling. Donderdag 30 juli kunnen jullie om 13u00 jullie
kinderen komen ophalen aan de kampplaats of om 15u00 aan het lokaal.
Adres:

Scouts Reynaert-Beatrijs Naam kapoen
p/a Nicole Sabre
Cens 6
6970 Tenneville

Het is naar dit adres dat de mama's en de papa's een briefje en/of kaartje naar hun
(en onze;-)) kapoen kunnen sturen.

Inschrijvingen: Vul de inschrijvingsstrook + medische fiche + vervoersregeling (ook
invullen als je rechtstreeks rijdt) die jullie achteraan in de totem vinden in en stuur
deze vóór 5 juli 2009 op naar:
Karin Melsens
J. Bassemstraat 55
1160 Brussel
Kampbijdrage: 60 Euro te storten op 735-0035020-88 met vermelding van de naam van
de kapoen en kapoenenkamp 2009 eveneens voor 5 juli
Vervoer: Het vervoer gebeurt zoals de voorgaande jaren. Wij rekenen op
bereidwillige ouders die jullie naar de kampplaats kunnen voeren. (zie
vervoersregeling!)

Bagage:
een hoeslaken voor op de bedden te leggen, eventueel een eigen kussen
slaapzak (+ extra dekentje)
pyjama en knuffel
uniform (das, scoutstrui, ev. groene broek MET NAAM)
voldoende ondergoed (onderbroeken, sokken, hemdjes, ...)
voldoende warme kleren: trui, lange broek
korte broek, T-shirts
regenjas
zwembroek of zwempak
handdoek
toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, zeep,
washandje, zakdoeken, kam + waskom(!)
zonnecrème, zonnehoed of pet
sportschoenen, stapschoenen, sandalen, laarzen
verkleedkleren in het thema ‘Vikingen’
drinkbus
zaklamp
Schrijfgerief,, adressen voor eventueel een kaartje, eventueel heel klein
beetje zakgeld (voor postzegels ...)
strips/ leesboek
SIS-kaart (af te geven aan de leiding begin van het kamp)

Ik neem niet mee: elektronisch speelgoed, zakmes (Snoep nemen we in beslag en
delen we uit aan al de kapoenen)
Tips voor de ouders:
1. Jullie kunnen voor elke dag een apart zakje maken, met proper ondergoed,
sokken, T-shirt, ... in.
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!
Voor meer informatie over het kamp, aarzel niet om het ons te vragen!
Je kan ons altijd bereiken op onze gsm-nummers, op het kamp enkel indien strikt
noodzakelijk.

Serval (Karin Melsens)
Wouw (Kwinten Boels)
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Spitsvogel (Laura van Ham)

karin.melsens@gmail.com
kwinten.boels@gmail.com
stijndevooght@hotmail.com
lauravanham@hotmail.com

ª0499/391.189
ª0472/240.310
ª0479/497.839
ª0499/198.533

Beste welpen!
Eindelijk wordt jullie nieuwsgierigheid beloond! Hier is alle
informatie ivm het kamp. Zoals jullie in het voorwoord al hebben
kunnen lezen is het thema van dit jaar Vikingen! Als jullie toch wat
voorbereid op kamp willen aankomen, raden wij jullie aan toch al
wat dingen op te zoeken! Wisten jullie bijvoorbeeld dat de
Vikingen ook wel de Noormannen genoemd werden? En dat ze uit
de Scandinavische landen komen? Of wisten jullie misschien dat
ze uitstekende stuurleden en vaardige ambachtslieden waren? Kom mee op kamp en ontdek
nog veel meer…
Plaats / Brieven
Scouts Reynaert‐Beatrijs Naam welp
Cens 6
6970 Tenneville
Vertrek
Dinsdag 21 juli om 10u aan het lokaal of rechtstreeks tegen 12u in Tenneville
Terug
Donderdag 30 juli om 13u in Tenneville of om 15u aan het lokaal.
We rekenen op ouders om ons naar de kampplaats te brengen en weer terug. Gelieve
daarom zeker de bijlage in verband met het vervoer in te vullen!
Kampbijdrage
110 euro per kind te storten op rekeningnummer 735‐0035020‐88 met de vermelding
NAAM+VOORNAAM Welpenkamp 2009
Formulieren
Deze vindt u achteraan in de totem.
1. Medische fiche
Volledig invullen en opsturen vóór 10 juli 2009. 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 2009 op te sturen. Dit vergemakkelijkt de voorbereiding van het
kamp.
3. Vervoersregeling
Invullen of je zelf kan rijden of je vervoer nodig hebt.
Alle formulieren van de welpen dienen voor 10 juli opgestuurd te worden naar:
Anneleen De Vooght
G. Merjaylaan 32
1160 Oudergem

Wat neem je mee?
‐ 1 picknick voor de eerste dag, dinsdag bij de aankomst
‐ PERFECT UNIFORM: das + donkergroene korte broek + donkergroene trui
of beige hemd
‐ Luchtmatras is dit jaar niet nodig want we slapen in een soort gîte met een slaapzaal en
bedden (jaja wat een luxe!) Jullie kunnen best een hoeslaken meebrengen en eventueel een
eigen hoofdkussen.
‐ Warme slaapzak + pyjama + deken
‐ Wasgerief: 3 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 (Vikingen)
‐ Kruik (drinkbus voor de staptocht)
‐ Zaklamp
‐ Schrijfgerief, een paar strips, adressen voor eventueel een kaartje,
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)
Zakmes, snoep, radio, computerspelletjes, GSM, mp3‐speler, 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 komen geven over het kamp: geen probleem! Zo kan je ons bereiken:

Rakscha (Anneleen De Vooght)
Akela (Servaas Boels)
Bagheera (Eline De Vooght)
Ikki (Nicolas Myter)

anneleendevooght@hotmail.com
ikke_servaas@hotmail.com
elinedevooght@hotmail.com
welfanta@hotmail.com

ª0499/439.316
ª0476/617.931
ª0486/839.076
ª0474/792.929

Dag allerliefste jonggivertjes!
Op dit moment is jullie leiding druk aan het blokken maar als dat
voorbij is, is het tijd om een jonggiverkampje ineen te boksen! En
daar hebben we uiteraard zeer veel zin in ☺.
Vergeet niet naar de allerlaatste vergadering (de jaarlijkse zeedag!) te
komen!
En dan nu de uitleg voor het kamp:
Plaats:
Scouts Reynaert‐Beatrijs Naam Jonggivers
p/a Feller‐Bruyninckx
Cens 15
6970 Tenneville
(naar dit adres mogen jullie mama, papa, oma, opa,vriendjes en
vriendinnetjes brieven opsturen en zo kunnen wij zien wie van jullie
het populairst is ☺)

Datum
We vertrekken zaterdag 18 juli om 9.30u aan het lokaal of we staan
om 11.30u op het veld.
Jullie mama en papa mogen jullie terug komen afhalen donderdag
30 juli om 13 u op het veld.
of om 15.00u aan het lokaal. Zie ook op het einde van de totem voor de vervoersregeling.

Thema
“De Vikings”, laat jullie verbeelding maar werken en breng iets origineels mee.

Prijs
Officieel inschrijven voor het kamp moet vóór 5 juli; waarbij € 170 moet worden gestort op
rekeningnr. 735−0081655−66 met vermelding van naam + scoutskamp 2009

Wat neem je mee:
* Pérféct uniform !
* goeie trekrugzak ! met daarin:
* matras, slaapzak, slaapkledij
* zaklamp, kruik, zakmes
* toiletgerief, handdoek, zonnecrème,...
* lange broeken
* korte broeken
* T‐shirts
* truien
* Dikke warme trui
* Voldoende ondergoed, kousen
* Schoenen : stapschoenen! stapsandalen, regenschoenen
(laarzen?!),...
* regenjas, pet of hoedje
* Zwemgerief
* verkleedkledij
* 2 oude keukenhanddoeken
* picknick voor de eerste middag

Wat neem je niet mee
* Snoep
* Gsm
* Elektronica zoals gameboy; mp3‐spelers
Inschrijvingsformulier + vervoersregeling + medische fiche die jullie achteraan de totem vinden
moeten jullie opsturen voor 5 juli naar:
Jan Callaert
Fr. Bossaertstraat 109
1030 Brussel

Indien jullie nog vragen hebben aarzel dan niet om ons te contacteren!

Een stevige linker,
Jullie uitermate gemotiveerde leiding ☺

Kiang (Jan Callaert)
Gibbon (Indra Bervoets)
Wasbeer (Alexis Janssens)

jan_c_@hotmail.com
indrake_knk@hotmail.com
alexisjanssens@hotmail.com

ª0485/938.477
ª0494/729.313
ª0498/638.707

Beste ouders en leden,
Zoals jullie reeds weten trekken we deze zomer naar de
Scandinavische landen.
In wat volgt staat :
• Een korte samenvatting van het kamp
• Een kledingslijst
• Bankrekening nummer waar de 350 euro op gestort mogen
worden (of het resterende bedrag)
• de toelating van de ouders om hun kinderen naar het
buitenland te laten gaan. + kopie ID gegevens nodig!!!

Het kampprogramma
Dinsdag 14 juli vertrekken we om acht uur ’s morgens aan de lokalen. Een leider zal jullie daar
opwachten terwijl de andere de minibussen gaan halen. Het is dan tijd voor een kleine check up van
al jullie gerief. Al het onnodige wordt uit jullie zakken gehaald en thuis gelaten, Dus wees slim en
maak het je gemakkelijk, neem alleen het nodige mee.
Dan is het tijd om een traantje weg te pinken.
We vertrekken richting Malmö, onze zuidelijkste halte in Zweden. Het is een lange rit, dus bereid een
cd voor met goede muziek (1 cd per persoon ) en wat spelletjes om jullie zelf te entertainen.
Vanuit Malmo gaan we richting Stockholm. Om daar ons eerst cultureel bezoekje te doen. Maar
maak je geen zorgen, genoeg groen en zalige scouts spelletjes daar tussenin. We komen aan in
Stockholm de 16de juli, dan wordt het wel eens tijd om de ouders iets te laten weten. Op zoek naar
een internet café, een mailtje en ’t is in orde.
Na Stockholm te hebben ontdekt, trekken we de natuur in op onze tocht naar Oslo. Hier gaan we
terug naar onze roots, leven in en met de natuur.
De 24ste komen we aan in Oslo, weer even de tijd nemen om een mail te sturen of een brief voor
diegenen die zich geroepen voelen.
Na deze tweede citytrip gaan we er weer vandoor, maar nu naar Kopenhagen. Een mooie tocht langs
de kust met onze minibussen, wat kan een mens meer vragen.
29 juli, aankomst in Kopenhagen, na een mooi bezoekje gaan wij, de chauffeurs vroeg gaan slapen,
want de 31 staat de terugreis op het programma. Vroeg opstaan zodat we niet te laat terug zijn.
Het avontuur komt op zijn eind. En dan weer is, een traantje wegpinken ☺

Kledingslijst. ( je rugzak mag maximaal rond de 13 kg wegen.)
Ondergoed naar keuze
2 broeken
2 shorten
10 T‐shirts
3 truien
Slaapgerief naar keuze
Stapschoenen
Sandalen ( mag, moet niet )
Zwembroek
2 handdoeken

Tandenborstel
Biologisch afbreekbare tandpasta ( 1 per twee giver )
Biologisch afbreekbare zeep ( 1 per twee giver )
Zaklamp
Warme slaapzak
Dun matras ( geen zware luchtmatrassen )
Gamel en bestek!!!!!!
drinkbus
Dit alles mee te nemen in een trekrugzak en een klein rugzakje als bijbagage.

Afspraak: 8 uur aan de lokalen
Terug: vóór 18 uur de 31ste juli
Te storten
Voor de ouders die de 150 euro al hebben gestort, de rest, 200 euro mag nu ook gestort worden.
Voor de anderen, graag zouden we de 350 euro gestort krijgen.
Op het onderstaande rekeningnummer.
735‐0152406‐07
Vergeet niet de naam van de giver te vermelden.

Oudertoelating + kopie gegevens van op elektronische ID‐KAART
Zie verder.
Beide doorsturen naar WEZEL!!!
Nicolas Janssens
Marmotlaan 76
1970 Wezembeek‐Oppem
Wie dit niet heeft, gaat niet mee op kamp!!!

Tot zeer binnenkort en laten we er het beste van maken!!!
Jullie leiding,
Dafra (Sebastien Marion)
Padu (Tim Jacob)
Wezel (Nicolas Janssens)

bastien.marion@gmail.com
tim.jacob86@gmail.com
nicolas‐janssens@hotmail.com

0477/38.22.25
0472/60.72.92
0478/39.26.88

(vader/moeder/voogd)

geboren op

(père/mère/tuteur)

Nicolas Janssens

___________________
Handtekening :

Van : ____________________________

De afgevaardigde beambte, __________

Voor de burgemeester,

..../....../.................................

________________, de

31/07/09
jusqu’au

14/07/09 until
à partir du

from

tot

handtekening

accompagné par

leaded by

van

Te _____________________________ op

Sweden, Denmark and Norway

begeleid door

né le

Gezien voor echt verklaring van nevenstaande

De faire un voyage en

To make a journey to

Een reis te maken naar

Donne la permission par la présente à

Gives hereby permisson to ___________________________________________________ born the __________________________

Geeft hiermee toelating aan

Le/la soussigné(e)

The undersigned ___________________________________________________________________________(father/mother/guardian)

Ondergetekende

Ouderlijke toestemming voor een verblijf in het buitenland
Parental authorisation for a stay abroad
Autorisation parentale pour un séjour à l’étranger

Inschrijvingsstrook
Deze inschrijvingsstrook dient samen met de medische fiche en vervoersregeling opgestuurd te
worden naar de takleider. Indien u twee kinderen in dezelfde tak heeft, is één inschrijvingsstrook
voldoende. U vermeldt gewoon beiden hun naam. Indien u kinderen in verschillende takken heeft,
moet u de inschrijvingsstrook naar de verschillende takleiders sturen.

Ik ,…………………………………….. schrijf mijn zoon / dochter ………………………
…………………………
O kapoen
O welp
O jonggiver
O giver

in voor het kamp in juli.

Ik ,…………………………………….. schrijf mijn zoon / dochter ………………………
…………………………
O kapoen
O welp
O jonggiver
O giver

in voor het kamp in juli.

Indien u reeds onderling heeft afgesproken om andere leden mee te nemen, zouden wij
dit graag weten. Gelieve dit dus ook te vermelden op de vervoersregeling.

VERVOERSREGELING Kapoenen
Ouders van: ...................................................................................... (naam kapoen)
Heen
Kunnen hun kind en ...... andere kapoenen + bagage:
Op zaterdag 25 juli om 10u van aan het lokaal naar de kampplaats brengen.
Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt.

Terug
Kunnen hun kind en ..... andere kapoenen + bagage:
Op donderdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal
terugbrengen.
Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt.

VERVOERSREGELING Welpen
Ouders van: ...................................................................................... (naam welp)
Heen
Kunnen hun kind en ...... andere welpen + bagage:
Op dinsdag 21 juli om 10u van aan het lokaal naar de kampplaats brengen.
Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt.
Terug
Kunnen hun kind en ..... andere welpen + bagage:
Op donderdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal
terugbrengen.
Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt.

VERVOERSREGELING Jonggivers
Ouders van: ...................................................................................... (naam jonggiver)
Heen
Kunnen hun kind en ...... andere jonggivers + bagage:
Op zaterdag 18 juli om 9u30 van aan het lokaal naar de kampplaats brengen.
Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt.
Terug
Kunnen hun kind en ..... andere jonggivers + bagage:
Op donderdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal
terugbrengen.
Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt.

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
O ja
O nee
………………………………………………………………
Spel
O ja
O nee
………………………………………………………………
Tochten
O ja
O nee
………………………………………………………………
Zwemmen
O ja
O 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 geneesmiddelen nemen? Zo ja, welke? In welke dosering?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Geeft u toestemming aan de kampleiding om bij hoogdringendheid aan uw kind via de apotheek vrij
verkrijgbare pijnstillende of koortswerende medicatie toe te dienen?
O ja
O nee

•

Werd uw kind ingeënt tegen klem (tetanus)? In welk jaar?
O ja
O nee
Wanneer : …………………………………………………………………………………………………

•

Andere inlichtingen of opmerkingen :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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!
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn.
Datum en handtekening van ouder of voogd:

………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:
Diestsevest 92
3000 Leuven

Openingsuren:
dinsdag t.e.m. donderdag: 14u‐18u
vrijdag t.e.m. zaterdag: 10u‐12u30
13u30‐18u

Website:
www.hopper.be

Scouts uniform: hemd, pull, korte en lange broeken

Regenkledij: regenjas, regenbroek, regenpak

Messen: Zwitserse zakmessen, opinelmessen

Schoeisel: stapschoenen, laarzen, kousen

