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Beste scout, 
 
 

Hier is hij dan… De laatste.  
Eventjes een traantje wegpinken.  

 
Gelukkig hebben we een superjaar achter de rug! Vol megacoole herinneringen die we nooit 

zullen vergeten. Ook kijken we reeds vol verwachting uit naar komend jaar! Nieuwe 
vriendjes, nieuwe leiding en nieuwe spelletjes! Maar eerst…. 

 
 
 
 

 
 

Een heel jaar hebben we hier naar uitgekeken, en eindelijk is het dan zover. Hét hoogtepunt 
van ons scoutsjaar! Met z’n allen gaan ravotten in de Ardennen; wat is er beter dan ons jaar 

zo af te sluiten? En om het helemaal af te maken gaan we met alle scouts van Brussel op 
kamp! Dit wordt het grootste avontuur van je hele scoutsleven!  

 
 

Gelieve het inschrijvingsstrookje, achteraan in de Totem, ingevuld op te sturen naar de 
takleider. De medische fiche kan u bij aankomst aan de leiding geven of, bij voorkeur, mee 
opsturen. Gelieve ook een beetje aan het milieu te denken en, voor zover het mogelijk is, te 

carpoolen.  
 
 

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontvangen: de Kapoenen en Welpen in onze super stijlvolle 
boerderij, de Jonggivers op ons uitgestrekt veld en de Givers in het warme Portugal! 

 
 

Een stevige linker, 
 

De voltallige leidingsploeg  
 
 

 

 

HET KAMP!!! 
 



 
 

Yamaka Yamaka Oh Ah KAPOENTJES!!!  
 

Ja, ja, oefen ons zelfgemaakt liedje maar goed zodat we 
ons kunnen laten horen op Jambobru 2011. Want dit 

jaar gaan we op kamp met alle scouts van Brussel. 
Allemaal toffe kindjes. Wat zullen we ons toch amuseren 

wanneer we met de andere spelletjes spelen of een 
groot kampvuur maken … Het thema dit jaar: 

GEZELSCHAPSSPELEN!  
 
Adres:  
Scouts Reynaert-Beatrijs  
Naam Kapoen (+ vermelding Kapoen, vb. Kapoen Lara Roose)  
Salle Paroissiale Opont 
Rue De Beth 8  
6852 Opont (Paliseul) 
 
Contact : De leiding is gedurende het kamp te bereiken op de GSM-nummers die u 
onderaan in de Totem van de Kapoenen kan vinden. Uiteraard is dit enkel in geval van 
hoogdringendheid.  
 
Wanneer ? 
Vertrek :  Zondag 17 juli 2011 om 10u30 aan het lokaal of om 12u ter plaatse 
Terug: Zaterdag 23 juli 2011 om 13u ter plaatse 
 
We rekenen op de ouders voor het vervoer van en naar de kampplaats. Gelieve daarom 
zeker de vervoersregeling (achteraan in de Totem) nauwkeurig in te vullen en op te sturen 
naar de leiding (zie verder).  
 
Ook de Givers hebben een lift nodig van de lokalen tot op de kampplaats. Indien er nog 
plaats vrij is in jullie auto; zeker melden op de vervoersregeling. 
 
Kampbijdragen:  
Een leuk kamp kost jullie 70 euro per kind. Dit dient voor 3 juli 2011 gestort te worden op 
rekeningnummer: 735-0035020-88 met de vermelding NAAM+VOORNAAM Kapoenenkamp 
2011 
 



Formulieren: 
1.Medische fiche: Achteraan in de Totem vinden jullie een medische fiche die voor 3 juli 
2011 volledig ingevuld dient opgestuurd te worden naar onderstaand adres. Let vooral op 
de tetanusvaccinatie en wees duidelijk over eventueel te nemen medicatie (hoeveelheid, 
uur, …). Graag ook vermelden indien uw zoon/dochter een regelmatige bedplasser is. 
 
2.Inschrijvingsformulier: Achteraan in de Totem vinden jullie een inschrijvingsstrookje dat 
voor 3 juli 2011 dient opgestuurd te worden naar onderstaand adres.  
 
Alle formulieren mogen opgestuurd worden naar: 
Lara Roose 
Papiermolenstraat 13 
1160 Oudergem 
 
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 (hopelijk niet nodig) 

 korte broek, t-shirts  

 regenjas  

 zwembroek of zwempak  

 2 handdoeken 

 Tandenborstel, tandpasta, zeep, washandjes, zakdoeken, kam, shampoo 

 Waskom 

 Zonnecrème + petje 

 sportschoenen, stapschoenen, sandalen (crocks), laarzen  

 verkleedkleren in het thema ‘Gezelschapsspelen’   

 drinkbus  

 linnen zak voor de vuile was 

 strips of leesboek, schrijfgerief, adressen voor op een kaartje/briefje + postzegels 

 SIS-kaart 

 Zaklamp 

 Een klein rugzakje 
 
 
Wat neem ik niet mee!!  
Snoep, koekjes en dergelijke, nemen we in beslag en verdelen we dan onder al de kindjes.  
Elektronisch speelgoed  
Zakmes 
 
 



   
Kameleon (Lara Roose)       0494/359.390 
Alpaca (Charlotte Hubert)      0477/352.022 

Sitatunga (Pauline Dekoninck)      0479/697.904 

Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

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!  
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Alice in wonderland is eigenlijk een klein meisje in een grote fantasiewereld. 
Dit jaar doen we min of meer hetzelfde en creëren we onze eigen wereld want 
we raken volledig in de ban van de gezelschapsspelen! Als er dit kamp niet 
genoeg gespeeld zal worden dan weet ik het ook niet meer! Ook zin om dokter 
bibber met Jacala te spelen? Zetten we Hati in als een van de soldaten bij Risk? 
Wie tekent Shada het mooist bij pictionnary? En wie vindt Akela in het betoverde doolhof? 
 
 
WAAR / BRIEVEN: 
 Scouts Reynaert-Beatrijs  
Naam welp (+ vermelding welpen)  
Salle Paroissiale Opont 
Rue De Beth 8  
6852 Opont (Paliseul) 
 
TELEFOONNUMMER: de leiding is op het kamp te bereiken op de nummers op het einde van 

de kamptotem. Gelieve ons enkel te contacteren in geval van nood. Akela zal pas te bereiken 
zijn vanaf zondag 17 juli. 
 
VERTREK: woensdag 13 juli 2011 om 12.30u aan het lokaal of om 14u ter plaatse. 
 
TERUG: zaterdag 23 juli 2011 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 i.v.m. de vervoersregeling in te vullen. 

Graag ook vermelden indien uw zoon/dochter een regelmatige bedplasser is. 
 
KAMPBIJDRAGE: Gelieve voor 3 juli 110 euro per kind te storten op rekeningnummer 
735-0035020-88 met de vermelding NAAM+VOORNAAM Welpenkamp 2011  
 
FORMULIEREN:  
1. Medische fiche  
 
Volledig invullen en opsturen vóór 3 juli 2011. 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. Deze mag eventueel ook nog ter plaatse 
worden afgegeven samen met de siskaart. 
2. Inschrijvingsformulier  
 
Gelieve deze vóór 3 juli 2011 op te sturen. Dit vergemakkelijkt de voorbereiding van het 

kamp.  
Alle formulieren voor de welpen mogen opgestuurd worden naar:  

Laura van Ham  
Kloosterstraat 111 
1700 Dilbeek 

Een inschrijving is pas geldig bij het ontvangen van de formulieren en de overschrijving. 
 
 
 



Akela (Servaas Boels)       0476/617.931 
Hati (Sébastien Durbecq)       0495/809.551 

Shada (Elisabeth Porcher)      0477/364.735 
Jacala (Laura van Ham)       0499/198.533 

Email : welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

WAT BRENG IK MEE?  
- 1 picknick voor de eerste dag 

- PERFECT UNIFORM: das + donkergroene korte broek + donkergroene trui of beige hemd  
- Luchtmatras + pomp (of matje)  

- 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  
- Verkleding en attributen i.v.m. het kampthema (Gezelschapspelen)  

- Kruik (drinkbus voor de staptocht)  
- Zaklamp  

- Schrijfgerief, een paar strips, adressen voor eventueel een kaartje, eventueel heel klein 
beetje zakgeld (voor postzegels ...)  
- Een klein rugzakje voor tweedaagse 

- 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, fototoestel, computerspelletjes, GSM, mp3-speler, juwelen, iphone, 

ipad, tijdmachine en huisdieren 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: 
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Beste JG’s!!!! (dat betekent Jonggivers, maar afgekort klinkt dat 
stoerder) 
 
Het zonnetje schijnt, school is bijna gedaan, we naderen de 
vakantie, dus ons KAMP KOMT ERAAN!!!!!!  
Iedereen weet ondertussen wel al dat wij op Jambobrukamp gaan, 
samen met AL die andere mensen dat we op de startdag hebben 
gezien. Dit kamp wordt legendarisch!!!! Wij gaan al die andere scoutsen is tonen uit welk 
hout wij zijn gesneden!!!! :-D 
 
Ieder kamp heeft wel een thema... wat zal dat worden voor jullie....  
Gemeentewerker/bouwvakker!!! 

 
Even enkele praktische zaken: 
 
 

Adres (brieven) : 

Scouts Reynaert-Beatrijs 
Naam Jonggiver (+ vermelding jonggiver) 
Rue René Hanchir 10 
6850 Paliseul (Merny) 
 

 wij zitten samen op een veld met molenbeek (de kleinste scouts van Brussel). 

 

Datum : 

Vertrek: 

Jullie worden allemaal goed uitgeslapen en vol energie verwacht op 10Juli om 11u op 
het bovenvernoemde adres!!! (makkelijker kan niet :p ) 
 
Het kamp zal helaas ook eindigen... Dit zal gebeuren op 23juli om 13u. 

 
Diegene die niet rechtstreeks naar het terrein kunnen komen vullen dit in op de 
vervoersregeling. Het vertrek zal om 9u30 plaatshebben aan onze lokalen. 
 
 
 
  



Bakoe (William Beuckelaers)      0476/868.559 
Jako (Zeger Boels)        0478/533.498 

Gazelle (Peter Degryse)       0497/250.872 

Email: jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

Inschrijven: 

De inschrijving + medische fiche + vervoerregeling moet ten laatste 1juli bij de leiding 
aankomen. 
 
Zeger Boels 
Leopold III-laan 7 
1970 Wezembeek-Oppem 
 
De inschrijving is pas geldig als de kampprijs van 175€ is gestort op het rekeningnummer 
BE07 7350 0816 5566  met vermelding: voornaam + naam kamp 2011.  Dit gelieve ook voor 
1 juli te doen. 
 

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?!),... 
* GOED HUMEUR 
* 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 
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E sobre o seu Português? 
Bem, eu suponho! 
Finalmente, é tempo para o acampamento super aguardado. 
Portugal, depois de sua ressaca financeira pronto para nós! 
Vamos mostrar o nosso melhor lado para o país onde o porte como a 
água inundouconosco. Rambling, natação, ... e muito mais. 
 
Ps. Dit was een korte inleiding in het Portugees…. 
 
 
Dinsdag 5 juli 
Afspraak om 10u stipt in de inkomhal van de luchthaven van Zaventem. We spreken af onder het 
oranje vliegtuig dat daar (normaal gezien ) hangt. Vooraleer we inchekken controleer ik jullie 
rugzakken en verdelen we het algemene materiaal. Zorg dat jullie 
rugzakken dus niet propvol zitten!! 
We vliegen met TAP air Portugal en het vluchtnummer is TP- 0607 
 
Zaterdag 16 juli 
Onze landing is gepland in Zaventem om 11.35u.  
Het vluchtnummer is TP-0604 
 
Zondag 17 juli 
Na een lange en welverdiende nachtrust afspraak aan het lokaal om 10u30 om naar Jambobru te 
vertrekken!  
 
Zaterdag 23 juli 
Gedaan met de pret! Jullie ouders komen jullie terug ophalen om 13u, maar jullie worden wel 
verondersteld om nadien terug aan de lokalen te staan om de leiding te helpen bij het uitladen van 
de vrachtwagen. 
 
 
Prijs: 
Iedereen heeft zijn tickets al betaald. Voor de kosten ter plaatste voorzien we dat we nog 150€ per 
persoon gaan nodig hebben.  
Voor jambobru rekenen we dat 50€ per persoon genoeg zal zijn 
Dit kan u allemaal storten op het rekeningnummer:  7350-1524-0607 met als vermelding jullie 
naam. 
Indien we hierna merken dat we over hebben, storten we alles mooi terug 



Formaliteiten 
Vraag dit op tijd aan! 
 

1) Een ouderlijke officiële toestemming om naar het buitenland te reizen(zie verder) 
2) Identiteitskaart ( zeker niet vergeten!!!! ) 

 
Wat neem ik mee? 

-schoenen: 2 paar, kies wat jij het gemakkelijkste vind uit volgende lijst: 
-Stapschoenen(waar jij gemakkelijk lang mee kan stappen), stapsandalen, slippers 
of heel licht schoeisel. 

-drinkfles van minstens 1liter. 
-lichte slaapzak 
-licht matje 
-kleine dagrugzak (handbagage) 
-zakmes ( STEEK DIT IN JE RUGZAK BIJ HET VERTREK) 
-gamel, bestek en beker 
-zaklamp 
-keukenhanddoek 
-zonnebril, hoofddeksel, zonnecrème 
-regenjas (hopelijk niet nodig, is dan ook niet verplicht) 
-maximum 4 t-shirts 
-maximum 1 lange broek 
-maximum 2 shorts 
-maximum 2 lichte truien 
-zwempak 
-badhanddoek 
-toiletgerief(alleen een tandenborstel, de rest voorzien wij) 
 
OPGELET: Wat je op de dag van vertrek aanhebt is hierin voorzien. 
OPGELET 2 : We kunnen onderweg kleren wassen, dus 
ondergoed voor 7 dagen i.p.v. 12dagen moet voldoende zijn. 
 
Wij zorgen voor EHBO, enkel indien je specifieke medicatie nodig 
hebt breng je die zelf mee. 
 
Dit alles steek je in een trekrugzak die liefst niet meer dan 10kg weegt(je 
moet het zelf dragen…) 
 
Wat neem ik niet mee:  
-electronica: ipod, mp3,… 
-gsm 
-drugs 
-alcohol



Nachtaapje (Stijn De Vooght)      0479/497.839 

Email: givers@reynart-beatrijs.be 

Belangrijk 
 
Telefoonnummerketting: 
 
Familie Delva :   02/219.06.16 
Familie Rechouk :   02/242.65.39 
Familie Vandeuren:  02/245.08.40 
Familie Porcher:   02/735.75.76 
Familie Moens De Haze: 02/353.12.14 
Familie Jonckheere: 02/647.88.34 
 
We zullen proberen 2 à 3 keer te bellen: na een 5 tal dagen om wat eerste indrukken van Portugal 
mee te delen. En dan nog eens om wat algemene informatie door te geven. Gelieve de informatie 
goed door te geven dat iedereen hetzelfde te horen krijgt. U belt gewoon naar de volgende in de 
lijst. 
 
Wij nemen 1 gsm mee waar u ons altijd op kan bereiken in geval van nood. Waarschijnlijk zullen 
we niet altijd bereik hebben, maar er kan altijd een bericht nagelaten worden. Via sms kunt u ook 
belangrijke berichten doorgeven. 
0032479/49.78.39 
 
 
 
Hopelijk is alles duidelijk, aarzel niet om te mailen of bellen! 
Ik wens mijn Givertjes nog alle succes met hun examens! 
 
Tot op de luchthaven! 
 
Een stevige linker, 
 
Nachtaapje 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 

 
 

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. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  



 

 
 
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 OF GIVERS + bagage: 
Op zondag 17 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 zaterdag 23juli 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 13juli 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 zaterdag 23juli 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 10 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 zaterdag 23juli 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. 

 

  



 

 



 

 
 
 
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 
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