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Beste leden, ouders van leden, familie van leden, vrienden en vriendinnen
van leden, sympathisanten van leden (en uiteraard van de scouts) en
uiteraard beste medeleiding,…
Mag ik jullie het (belangrijkste) nieuws van dit jaar aankondigen?
U gelooft het nooit, maar het is zover! Eindelijk! De kamptotem is er! Dat wil
zeggen dat het biiiijjjjnnaaaaa zo ver is! Komaan leden, leiding nog even
volhouden! Laat die energie maar bruisen, je zal ze nodig hebben! Eerst nog
de kamptotem waar alle informatie instaat om op kamp te vertrekken!
Ready for take off? Fasten your seatbells! Here we go!
Heel het jaar werd ongeduldig uitgekeken naar het kamp, iedere
vergadering kwam het weer een ietsipietsie dichter bij, en jawel, het
wachten kan alweer beloond worden! Want wij gaan met z’n allen op KAMP!
Het thema van dit jaar is .... (trrrooommeelgerrrroffel): MUZIEK!
K3? De Plopdans? Metallicaaaa? Rihanna? Of gewoonweg terugduiken in de oude
discomuziekdoos van mama en papa... het komt gewoonweg allemaal aan bod!
De kapoenen en welpen kruipen samen gezellig in een boerderij, de jonggivers slaan wat
verderop hun tenten op, en de givers, die trekken héél het land rond!
Als er vragen zijn voor het kamp, aarzel dan niet om de leiding te contacteren! Alle GSM
nummers en e‐mailadressen kunnen teruggevonden worden onder de kamptotem per
tak.
Ook dit jaar kunnen we de zeevergadering niet uit de weg slaan! Dit jaar gaan we
naar de zee op zondag 27 juni. We verwachten jullie om 09u00 in het centraal station
van Brussel. We spreken af voor de borden en de loketten waar alle uren van de treinen
afgebeeld worden. We zullen op dezelfde plaats terug zijn om 18u30.
Wat neem je mee?
‐ Zwembroek, pak of bikini
‐ Zonnecrème
‐ Hoedje of pet tegen de zon
‐ Picknick
‐ Eventueel een emmer, shop, vormpjes,…
‐ Wat centjes voor een ijsje
Wij staan met de voltallige leidingsploeg klaar, fit en paraat, om jullie – onze allerliefste
en coolste leden – op te vangen en een heel kamp te entertainen. Wij kunnen jullie het
volgende zeker meedelen: Menig man (en vrouw) zouden uitermate jaloers zijn op dit
boekje en het kamp dat hierin beschreven wordt!
Een stevige linker,

Dafra, Sika en Suricata.
Groepsleiding Reynaert‐Beatrijs

Kapoentjes! Wij hebben jullie zo gemist! Na bijna anderhalve maand (voor sommigen maar 2
weken als je bent meegegaan op zeevergadering) zijn wij er weer helemaal klaar voor! Hier
komt, voor sommigen hun eerste kamp, anderen weten wat hun te wachten staat maar toch
zullen het de beste 6 dagen uit de vakantie zijn!
Nu, lang genoeg gepraat, het kampthema is……MUZIEK!!
Jajaja, je hoort het goed, wij gaan 6 muzikale dagen tegemoet! Van K3 tot
stoere rock, van meezingers als Piet Piraat tot dansmuziek, wij gaan elk
genre tegemoet!
Heb je geen schrik om een dansje in te zetten, durf je mee te zingen met elk
lied? Kom dan zeker mee op ons geweldig kamp!

Wanneer:

Wij gaan op kamp van zondag 25 juli tot vrijdag 30 juli.
Jullie worden zondag om 10u00 aan het lokaal verwacht, om daarna
gezamelijk door te rijden naar de kampplaats. Jullie kunnen ook
rechtstreeks naar de kampplaats gaan maar vermeldt dit wel duidelijk
op de vervoerregeling(zie verder in deze totem).
Vrijdag 30 juli komen mama en papa jullie om 13u00 ophalen aan de
kampplaats of om 15u00 aan het lokaal.

Adres:

Scouts Reynaert-Beatrijs “Naam kapoen”
rue du Coreux 6
6941 Villers Sainte Gertrude
Op dit adres kunnen de mama's en de papa’s hun kapoen afzetten voor
het kamp en een briefje en/of kaartje naar hun 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 2010 op naar:
Stijn De Vooght
G. Merjaylaan 32
1160 Brussel
1. Medische fiche
Volledig invullen en opsturen vóór 5 juli 2010. Let vooral op de tetanusvaccinatie en wees
duidelijk over eventueel te nemen medicatie (hoeveelheid, uur ...). Jullie kunnen hiervoor (of
voor andere problemen) ook steeds de leiding persoonlijk aanspreken.

2. Inschrijvingsformulier
Gelieve deze vóór 5 juli 2010 op te sturen. Dit vergemakkelijkt de voorbereiding van het
kamp.
3. Vervoersregeling
Invullen of je zelf kan rijden of je vervoer nodig hebt.

Kampbijdrage: Officieel inschrijven voor het kamp gebeurt liefst voor 5 juli; waarbij
je 60 euro per kind stort op het rekeningnummer 735-0035020-88 met
de vermelding: NAAM+VOORNAAM kapoenenkamp 2010.

Vervoer:

Het vervoer gebeurt zoals de voorgaande jaren. Wij rekenen op
bereidwillige ouders die jullie naar de kampplaats kunnen voeren. (zie
vervoersregeling!)

Bagage:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

picknick voor de eerste dag (geen snoepgoed voor gedurende het kamp!)
een matje of veldbed
slaapzak (+ extra dekentje + kussen)
pyjama en knuffel
uniform (das, scoutstrui of beige hemd, ev. groene broek MET NAAM)
voldoende ondergoed (onderbroeken, sokken, hemdjes, ...)
voldoende warme kleren: truien, lange broek.
korte broeken
T-shirts
regenjas
zwembroek of zwempak
handdoek
toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, zeep,
washandje, zakdoeken, kam + waskom(!)
Linnen zak voor de vuile was (anders begint alles te stinken!)
zonnecrème, zonnehoed of pet
sportschoenen, stapschoenen (voor op staptocht), sandalen, laarzen (om in de rivier te
stappen)
verkleedkleren in het thema ‘Muziek’ (stoere rocker, coole hip-hopper,je favoriete
zanger…)
drinkbus / kruik
zaklamp
Schrijfgerief, adressen voor eventueel een kaartje
beetje zakgeld (voor postzegels ..., of postzegels van thuis uit meebrengen)
strips / leesboek
SIS-kaart (af te geven aan de leiding begin van het kamp)

Ik neem niet mee: elektronisch (speel)goed, zakmes, snoepgoed ... (indien wij snoepgoed
vinden, nemen we deze in beslag en delen we deze uit aan al de kapoenen).

Tips voor de ouders:
1. Jullie kunnen voor elke dag een apart zakje maken, met proper ondergoed, sokken, Tshirt,... in. Zo kunnen wij als leiding gemakkelijk nagaan of ze elke dag wel nieuw ondergoed
aantrekken.
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!

Indien u meer informatie over het kamp wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren!
Wij staan steeds bereid om ouderbezoeken te doen (wij komen dan met een aantal van de
leiding naar u thuis op een afgesproken datum en bespreken al uw vragen en/of opmerkingen).
Ook al is het de tweede keer dat u kapoen op kamp meekomt, wij komen graag eens langs om
meer informatie te verschaffen.
(E-mail: kapoenen@reynaert-beatrijs.be)

Ook op kamp kan u ons altijd bereiken via onze gsm-nummers. Doe dit op het kamp enkel
indien strikt noodzakelijk.

Wij hopen jullie allen op kamp te mogen terug zien!
Een stevige linker,
De kapoenenleiding

Gazelle( Peter Degryse)
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Dhole (Marine Devis)
Hazewind (Sophie Bouché)

peterdegryse@hotmail.com
stijndevooght@hotmail.com
marinedevis@hotmail.com
sophii.b@hotmail.com

0497/250.872
0479/497.839
0476/618.444
0498/761.862

Biebabeloela welpen!
Eindelijk wordt jullie nieuwsgierigheid beloond! In deze totem
vinden jullie alle informatie in verband met het kamp. Zoals jullie
in het voorwoord al hebben kunnen lezen is het thema van dit jaar muziek! En dat thema gaan
wij met onze beide handen vast pakken om er een onvergetelijk kamp van te maken!
Vergeet zeker ook geen verkleedkledij mee te brengen!
Als jullie wat voorbereid op kamp willen aankomen, raden wij jullie
aan toch al wat dingen op te zoeken!
Wij kunnen jullie nu al enkele weetjes meegeven: wisten jullie
bijvoorbeeld dat Hati viool kan spelen? Dat Jacala en Shada een groot
danstalent zijn? Dat Ikki en Akela eigenlijk bekende songwriters zijn?
Neen, kom op kamp om al dit te bewonderen!
Wanneer?:

Wij gaan op kamp van woensdag 21 juli tot vrijdag 30 juli.
Jullie worden woensdag om 10u00 aan het lokaal verwacht, om daarna
gezamelijk door te rijden naar de kampplaats. Jullie kunnen ook
rechtstreeks naar de kampplaats gaan maar vermeldt dit wel duidelijk
op de vervoerregeling(zie verder in deze totem).
Vrijdag 30 juli komen mama en papa jullie om 13u00 ophalen aan de
kampplaats of om 15u00 aan het lokaal.

Plaats / Brieven:

Scouts Reynaert-Beatrijs “Naam welpn”
rue du Coreux 6
6941 Villers Sainte Gertrude
Op dit adres kunnen de mama's en de papa’s hun welp afzetten voor
het kamp en een briefje en/of kaartje naar hun welp sturen.

Kampbijdrage

Officieel inschrijven voor het kamp gebeurt liefst voor 5 juli; waarbij
je 110 euro per kind stort op het rekeningnummer 735-0035020-88
met de vermelding: NAAM+VOORNAAM Welpenkamp 2010.

Formulieren

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 2010 op naar:
Servaas Boels
Leopold III-laan 7
1970 Wezembeek-Oppem

1. Medische fiche
Volledig invullen en opsturen vóór 5 juli 2010. Let vooral op de tetanusvaccinatie en wees
duidelijk over eventueel te nemen medicatie (hoeveelheid, uur ...). Men kan hiervoor (of voor
andere problemen) ook steeds de leiding persoonlijk aanspreken.
2. Inschrijvingsformulier
Gelieve deze vóór 5 juli 2010 op te sturen. Dit vergemakkelijkt de voorbereiding van het
kamp.
3. Vervoersregeling
Invullen of je zelf kan rijden of je vervoer nodig hebt.
Wat neem je mee?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

picknick voor de eerste dag (geen snoepgoed voor gedurende het kamp!)
een matje of veldbed
slaapzak (+ extra dekentje + kussen)
pyjama en knuffel
PERFECT uniform (das, scoutstrui of beige hemd, ev. groene broek MET NAAM)
voldoende ondergoed (onderbroeken, sokken, hemdjes, ...)
voldoende warme kleren: truien, lange broek.
korte broeken
T-shirts
regenjas
zwembroek of zwempak
handdoek
toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, zeep,
washandje, zakdoeken, kam + waskom(!)
Linnen zak voor de vuile was (anders begint alles te stinken!)
zonnecrème, zonnehoed of pet
sportschoenen, stapschoenen (voor op 2-daagse!), sandalen, laarzen (om in de rivier te
stappen)
verkleedkleren in het thema ‘Muziek’ (stoere rocker, coole hip-hopper,je favoriete
zanger…)
drinkbus / kruik
zaklamp
Schrijfgerief, adressen voor eventueel een kaartje
beetje zakgeld (voor postzegels ..., of postzegels van thuis uit meebrengen)
strips / leesboek
SIS-kaart (af te geven aan de leiding begin van het kamp)

VERGEET NIET ALLE ZAKEN VAN UW KIND TE VOORZIEN VAN HUN NAAM !!!
ZEKER OP HET UNIFORM EN DAS !!!

Wat neem je niet mee?
Zakmes, snoep, radio, computerspelletjes, GSM, mp3-speler, juwelen en beautycase laat je
thuis. Snoep wordt afgenomen door de leiding. We zullen deze dan samen met de andere
welpen opeten.
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! Je kan ons hiervoor bereiken via
mail (welpen@reynaert-beatrijs.be) of via GSM. De GSM nummers kan u terug vinden
onderaan deze pagina.
Ook op kamp kan u ons altijd bereiken via onze gsm-nummers. Doe dit op het kamp enkel
indien strikt noodzakelijk.

Wij hopen jullie allen op kamp te mogen terug zien!
Een stevige linker,
De kapoenenleiding

Akela (Servaas Boels)
Ikki (Nicolas Myter)
Jacala (Laura van Ham)
Hati (Sébastien Durbecq)
Shada (Elisabeth Porcher)

ikke_servaas@hotmail.com
welfanta@hotmail.com
lauravanham@hotmail.com
famille.durbecq@gmail.com
elisabethporcher@hotmail.com

0476/617.931
0474/792.929
0499/198.533
0495/809.551
 0477/364.735

“Hey mr DJ, put a record on, I wanna dance with my baby…
Music, makes the people, come together, yeah!!!! Music, mix
the bourgeoisie and the rebel, yeahh!!”
Van wie is dit???
Jaja, het hoogtepunt van het scoutsjaar is in aantocht!
Terwijl jullie ongetwijfeld met spanning zitten te wachten op deze onvergetelijke
13-dagen, is de leiding in volle voorbereiding. Ondertussen kunnen jullie jullie
muzikaal talent naar een hoger niveau tillen want dit jaar draait alles rond
MUZIEK!!! Elke dag leren we het universum van een bepaald muziekgenre kennen,
zodat jullie op het einde van het kamp muziekprofessionals zullen zijn!
Hier volgt de nodige info voor het kamp!
Vergeet de zeevergadering op zondag 27 juni ook niet ;)!

Plaats:

Ouders kunnen hun jonggiver afzetten aan de lokalen of rechtstreeks
op de kampplaats. Brieven en/of kaartjes kunnen uiteraard naar
hetzelfde adres opgestuurd worden:
Scouts Reynaert Beatrijs ‘Naam jonggiver’
Ninane 13
6941 Heyd Durbuy

Datum:

We vertrekken zondag 18 juli om 9.30u aan het lokaal of we staan om
11u op het veld!
Jullie mama en papa mogen jullie terug komen afhalen vrijdag 30 juli
om 13 u op het veld of om 15u aan het lokaal.
Laat zeker weten of jullie zelf rijden of niet, vul hiervoor de
vervoersregeling in die terug te vinden is op het einde van deze
totem.

Thema:

MUSIC! Dit jaar wordt het kamp omgetoverd
tot een mega concert, waar zelfs Rock Werchter
niet aan kan tippen!!!!! De artiesten zijn
uiteraard jullie zelf. Jullie krijgen elk een eigen
muziekstijl mee en om er echt helemaal in te
komen moeten jullie elk aangepast
verkleedkledij meenemen. Stuur hiervoor zo
snel mogelijk jullie persoonlijk emailadres op
naar spartan_807@hotmail.com. Als jullie geen eigen emailadres
hebben zullen we jullie opdracht naar jullie ouders sturen!

Prijs:

Officieel inschrijven voor het kamp gebeurt liefst vóór 5 juli; waarbij
€ 175 moet worden gestort op rekeningnr. 735−0081655−66 met
vermelding van NAAM + VOORNAAM Jonggiverkamp 2010.

Wat neem je mee?
* pérféct uniform!
* goeie trekrugzak (om mee te nemen op 3-daagse)
* matras, slaapzak, slaapkledij
* zaklamp, kruik, zakmes
* toiletgerief, handdoek, zonnecrème,...
* lange broeken
* korte broeken
* T-shirts
* truien
* Voldoende ondergoed, kousen
* Schoenen : stapschoenen! stapsandalen, regenschoenen
(laarzen?!),...
* regenjas, pet of hoedje
* Linnenzak zodat je vuile onderbroeken niet beginnen te stinken
* Zwemgerief
* verkleedkledij!!! (In opgelegd genre!)
* 2 oude keukenhanddoeken
* picknick voor de eerste middag
* een notitieboekje met iets dat schrijft
* Strips/ leesboek
* SIS – kaart (af te geven aan de leiding)

Wat neem je niet mee?
* Snoep
* Gsm
* Elektronica zoals gameboy; mp3-spelers

Formulieren?

Inschrijvingsformulier + vervoersregeling + medische fiche
die jullie achteraan in de totem, vinden moeten jullie opsturen
voor 5 juli naar:
Zeger Boels
Leopold III-laan 7
1970 Wezembeek-Oppem

Als jullie nog vragen hebben aarzel dan niet om ons te contacteren.
Nog veel succes met jullie examens en een goeie vakantie.
Stevige linker,
de leiding

Serval (Karin Melsens)
Wasbeer (Alexis Janssens)
Jako (Zeger Boels)
Bakoe (William Beuckelaers)

karin.melsens@gmail.com
alexisjanssens@hotmail.com
zeger_boels@hotmail.com
spartan_807@hotmail.com

0499/391.189
0498/638.707
0478/533.498
0476/868.559

Hallo, goeiendag en gegroet,
Hier zijn we dan... met de kamptotem!
Het algemene thema dit jaar is muziek, maar dat zal jullie slimme
geesten wel niet ontgaan zijn na het lezen van het voorwoord! Ons
kamp zal dan ook in de spotlights van de hevige, rustigere, zachtere
en swingende melodieën staan.
Wat gaan nog niet alles verklappen wat we zoal gaan doen tijdens onze
twee weken. Ahaa, Verassing!! Jullie weten wel al dat we 4 dagen gaan
fietsen, van Limburg naar Nederland tot in het Duitse Aken. Zie dus
zeker dat je gemakkelijke kleding bij hebt voor op de fiets!
Willen jullie meer weten over dit giverkamp?? Ja? Ik dacht het wel...
Schrijf jullie dan snel in en ontdek wat wij jullie te bieden hebben!
Probeer allen eens na te denken over jullie favorietie muziek, wij
zorgen dan dat we die meehebben op kamp. Zo moeten we geen twee weken naar dezelfde
muziek luisteren .

Datum?

Afspraak om 9u aan de scoutslokalen op ZATERDAG 17 JULI. Breng je
trekrugzak mee.
Neem voor die dag ook een PIC-NIC mee! Je zult hem nodig hebben.
Op vrijdag 30 juli om 13 uur is het scoutskamp gedaan. Jullie mama en
papa mogen jullie komen afhalen vrijdag 30 juli om 13 u op het kampterrein
van de jonggivers of om 15u aan het lokaal.
We sluiten het kamp uiteraard niet af zonder nog eens 1 keer goed in de hot
dogs te vliegen!

Plaats:

Het giverkamp zal dit jaar op meerdere plaatsen in en rond België doorgaan.
We trekken rond en kunnen ondertussen genieten van de veelvuldige
activiteiten die vooropgesteld zijn door ons, jullie leiding. Om het allemaal
spannend te houden willen wij nog niet alle plaatsjes van het kamp vrijgeven.
We kunnen wel al verklappen dat de start van het kamp doorgaat aan de
lokalen, we eindigen op het jonggiverterrein. Ouders kunnen hun giver daarom
ophalen aan de lokalen of rechtstreeks op de kampplaats van de jonggivers:
Ninane 13
6941 Heyd Durbuy

Wat nemen we mee?
- Uiteraard je goed humeur!
- Identiteitskaart
- SIS-kaart
- Je scoutsuniform zodat we hiermee kunnen pronken over de straten!

- Een trekrugzak met hierin:
- Een vuilniszak (waarin je al je kleren kan stoppen bij hevig regenweer
zodat deze niet nat worden)
- Slaapzak
- Licht slaapmatje
- Zakmes
- bord/ gamel, bestek, beker
- en tot slot nog lichte spullen voor als we gaan rondtrekken (aub géén
overvolle rugzakken).
Voor de rest zijn jullie oud genoeg om zelf te weten hoeveel t-shirts je nu meeneemt en
hoeveel broeken/shorts. Neem wel goede schoenen mee, zowel voor op de fiets iets
gemakkelijk als voor te stappen.
Houdt er altijd rekening mee dat jullie deze zakken moeten dragen en dat hierin nog
gezamelijke spullen moeten komen!

Wij zorgen voor een EHBO kit op kamp, indien jullie zelf nog
persoonlijke medicatie nodig hebben, schrijf dit dan op de
medische fiche en wij zorgen er voor dat jullie op tijd jullie pilletje
krijgen 

Wat NIET mee te nemen?

Elektronica (MP3-speler, gameboy(als dat nog bestaat?))
Super de luxe spullen
Alchohol, sigaretten, drugs

- GSM: mag, maar jullie geven ze af aan de leiding en als jullie dan eventjes een berichtje
wilen sturen omdat jullie de mama en papa te hard missen, krijgen ze jullie even terug.
- Snoep: Liever geen snoep in jullie zakken! Als jullie toch snoep bij hebben, delen wij die
graag uit aan heel de groep op gepaste gelegenheden!

De praktische kant van de zaak:
Officieel inschrijven voor het kamp moet vóór 5 juli!! Waarbij € 225 moet worden gestort op
rekeningnummer: 735-0152406-07 met vermelding van ‘NAAM + VOORNAAM giverkamp
2010’
Vul ook alle formulieren in die vanachter in de kamptotem te vinden zijn (inschrijvingsfiche,
medische fiche en de vervoersregeling).
Stuur deze naar : Kwinten Boels, Leopold III-laan 7 - 1970 Wezembeek-Oppem

Stevige linker,
Jullie leiding
Wouw (Kwinten Boels)
Stern (Anneleen De Vooght)

kwinten.boels@gmail.com
0472/240.310
anneleendevooght@hotmail.com0499/439.316

Inschrijvingsstrook
Deze inschrijvingsstrook dient samen met de medische fiche en vervoersregeling opgestuurd
te worden naar de takleider. Indien u twee kinderen heeft in dezelfde tak, is één
inschrijvingsstrook voldoende. U vermeldt gewoon beiden hun naam. Indien u kinderen in
verschillende takken heeft, moet u verschillende inschrijvingsstroken opsturen naar de
verschillende takleiders. Let op: het opstuuradres voor zowel welpen, jonggivers als givers is
naar de Familie Boels. Verspil hier geen aparte zegel en omslag!

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
o Kunnen hun kind en ...... (aantal) andere kapoenen + bagage:
Op zondag 25 juli van aan het lokaal naar de kampplaats brengen.
o Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt.
Terug
o Kunnen hun kind en ..... (aantal) andere kapoenen + bagage:
Op vrijdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal
terugbrengen.
o Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt. De ouder komt de kapoen
dan tegen 15 u aan de lokalen ophalen.

VERVOERSREGELING Welpen
Ouders van: ...................................................................................... (naam welp)
Heen
o Kunnen hun kind en ...... (aantal) andere welpen + bagage:
Op woensdag 21 juli van aan het lokaal naar de kampplaats brengen.
o Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt.
Terug
o Kunnen hun kind en ..... (aantal) andere leden + bagage:
Op vrijdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal
terugbrengen.
o Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt. De ouder komt de welp
dan tegen 15 u aan de lokalen ophalen.

VERVOERSREGELING Jonggivers
Ouders van: ...................................................................................... (naam jonggiver)
Heen
o Kunnen hun kind en ...... (aantal) andere jonggiver(s) + bagage:
Op zondag 18 juli van aan het lokaal naar de kampplaats brengen.
o Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt.
Terug
o Kunnen hun kind en ..... (aantal) andere leden + bagage:
Op vrijdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal
terugbrengen.
o Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt. De ouder komt de
jonggiver dan tegen 15 u aan de lokalen ophalen.

VERVOERSREGELING Givers
Ouders van: ...................................................................................... (naam Giver)
Terug
o Kunnen hun kind en ..... (aantal) andere leden + bagage:
Op vrijdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal
terugbrengen.
o 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

