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Dag allerliefste kapoentjes, 

 

Het is weer zo ver, het KAMP! Voor de ene helft is het de allereerste keer 

(spannend), en de ander helft weet al wat er hen te wachten staat.          

          
 

Alle kapoentjes zullen zich 6 super leuke mega 

coole dagen lang te pletter amuseren. 

 

Dit jaar is het thema HET DORP. Laat je fantasie 

maar gaan en verkleed je zo goed mogelijk.. om 

ter zotst zou ik zeggen! Als je geen ideetjes hebt 

denk maar aan het dorp van Samson en Gert, Big en Betsy, … of kijk is op 

internet; tal van mogelijkheden.  

 

 

Heb je zin om hier allemaal deel van uit te maken kom dan zeker mee op kamp!! 

Plezier verzekerd samen met de coolste leidingsploeg   

 

 

Wanneer: Van zondagavond 22 juli tot zaterdag 

28 juli. Jullie worden zondagavond om 19u00 ter 

plaatse verwacht.  Zaterdag 28 juli kunnen jullie 

om 13u00 jullie kinderen komen ophalen aan de 

kampplaats. 

 

 

 

 

 



Adres( ook voor briefjes van het thuisfront):  

Scouts reynaert-beatrijs 

Naam kapoen ( + vermelding kapoenen ) 

Home Providentia 

Rue du vieux moulin 8  

7890 Wodecq 

 

Inschrijvingen: Vul de inschrijvingsstrook + medische fiche + vervoersregeling in 

(deze zijn online te vinden onder de rubriek ‘Totem’) en stuur deze voor 3 juli 

2012 op naar: 

 

Lara Roose  

Papiermolenstraat 13  

1160 oudergem  

 

Kampbijdrage: 75euro per kind te storten op rekeningnummer 735-0035020-88 

met vermelding “Naam + Voornaam Kapoenenkamp 2012) voor 3 juli 2012. 

 

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 

� das 

� 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 ‘het dorp’ 

� drinkbus 

� zaklamp 

� Schrijfgerief, adressen voor eventueel een kaartje  



� strips/ leesboek 

� SIS-kaart (af te geven aan de leiding begin van het kamp) 

 

Ik neem niet mee: elektronisch speelgoed, mijn mooiste kleren; we gaan ons 

amuseren dus ook onze kleertjes vuil maken met de leuke spelletjes dat we gaan 

spelen (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 stapel kleren hebben die van “niemand” zijn. 

 

Voor meer informatie over het kamp, aarzel niet om het ons te vragen! Wij 

komen graag eens bij u langs om meer uitleg te geven. Je kan ons ook altijd 

bereiken op ons gsmnummer.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Kameleon (Lara Roose)                                                  0494/359.390 

Picus (Constentin Porcher)                                              0474/784.877 

Mustang (Amaury Moens)                                               0476/579.451 
Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Na 2 weken verdiende vakantie is het moment eindelijk 

aangebroken… We gaan op kamp! En niet zo maar een 
kamp, maar wel het beste kamp van de hele vakantie! 

We gaan dit jaar op ontdekkingstocht in het dorp, ben jij 
een echte bakker, beenhouwer of kapper? Werk je liever bij de apotheek of bij de 
kruidenier? Is postbode iets voor jou of liever politieagent? Het dorp zal geen 

geheimen meer hebben na onze fantastische 10 dagen! Zeg je eigen dorp maar 
vaarwel, want wij nodigen jou uit om met ons 10 dagen lang een nieuw dorp te 

ontdekken en het op stelten te zetten! 
 

Waar/brieven:  Scouts Reynaert-Beatrijs 
Naam welp (+vermelding   welpen )  
home Providentia 

    Rue du vieux moulin 8 
    7890 Wodecq 

 
Telefoonnummer: De leiding is te bereiken op de 
nummers op het einde van de kamptotem (gelieve 

alleen in nood te bellen, en eerst naar Akela) 
 

Vertrek: Woensdag 18 juli 2012, afspraak om 10u  
 
Terug: Zaterdag 28 juli 2012, de welpjes worden 

vrijgelaten om 13u 
 

 Wij rekenen op de ouders om ons naar de 
kampplaats te brengen en om de welpen weer 
thuis te krijgen. Gelieve daarom zeker de bijlage i.v.m. vervoersregeling in 

te vullen 
 

Kampbijdrage: Gelieve voor 3 juli 2012 120 euro per kind te storten op 
rekeningnummer 735-0035020-88 met vermelding NAAM + VOORNAAM 
welpenkamp 2012 

 
Formulieren (deze zijn online te vinden onder de rubriek ‘Totem’):  

1. Medische fiche 
Volledig invullen en opsturen voor 3 juli 2012. Let vooral op de 
tetanusvaccinatie en wees duidelijk over eventueel te nemen medicatie( 

hoeveelheid, uur,…) Hiermee ( of met andere problemen) kan u ook altijd bij 



Akela (Stijn De Vooght)       0479/497.839 

Hati (Sébastien Durbecq)       0495/809.551 
Baloe (Hanna Rechouk       0479/103.792 

Raksha ( Pauline Deconinck )      0479/697.904 

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

de leiding terecht. (Bedplassen is niet aangenaam, gelieve dit zeker te 

vermelden dat wij hier rekening mee kunnen houden )  
 

 
2. Inschrijvingsformulier 
Gelieve deze voor 3 juli 2012 op te sturen. Dit vergemakkelijkt de 

voorbereiding van het kamp! 
 

( u vindt dit alles op onze site onder de rubriek “Totem” ) 
Alle formulieren mag u sturen naar: 
Stijn De Vooght 

G. Merjaylaan 32 
1160 Oudergem 

 
Wat breng je mee? 
- 1 picknick voor de eerste dag  

- PERFECT UNIFORM: das + donkergroene korte broek + donkergroene trui of  
beige hemd   

- hoeslaken voor over de matras ( het zijn bedden dit jaar  ) 
- Warme slaapzak + pyjama + deken  + hoofdkussen 

- 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 (Het dorp)  
- 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: 

mailto:welpen@reynaert-beatrijs.be


 

 
 

 

 

 

 
Geachte jonggivers, bewoners van het dorp(kamp), 
Het komt eraan, dat fantastische kamp waar we 
allemaal naar uitkijken sinds het einde van het vorige 

kamp ! Laat de burgemeester, dokter, bakker, 
houthakker, postbode, kapper, winkelier,... die in je zit 

naar boven komen! Want we vertrekken op DORP-
kamp !    
 

Okej jullie hebben het geraden, het kampthema wordt « het dorp » !      

 
 
 

 
De praktische zaken : 

 
Adres : 

Naam jonggiver ( + 
vermelding jonggiver ) 
Scouts Reynaert-Beatrijs 

Home Providentia 
Rue du vieux moulin 8 

7890 Wodecq 
 

 

 
 

 
Datum : 
Jullie worden op 18 juli om 10u verwacht op het boven vermelde adres.  

En zelf al zullen we er zeker geen zin in hebben, op 28 juli sluiten wij het kamp 
af en kunnen je ouders je komen ophalen om 13u. 

 
Inschrijven : 
Op 3 juli moet de inschrijving, medische fiche en vervoersregeling bij de leiding 

aankomen. Deze zijn online te vinden onder de rubriek ‘Totem’ 
 

Zeger Boels  
Leopold III-laan 7  
1970 Wezembeek-Oppem 

 
De prijs van het kamp is 120euro die ten laatste op 1 juli op dit rekeningnummer 

gestort moet worden: BE07 7350 0816 5566. Met vermelding van voornaam + 
naam Jonggiverkamp 2012.  
 



Wat neem je mee: 

- picknick voor de eerste dag 
- je perfect uniform! 

- een goede trekrugzak 
- slaapzak, matras, slaapkledij 
- zaklamp! 

- kruik 
- zakmes 

- toiletgrief (zonnecrème) 
- handdoek 
- lange & korte broeken 

- t-shirts 
- truien 

- dikke warme trui 
- voldoende onderhoed & kousen 
- schoenen: stapschoenen, stapsandalen, regenschoenen, laarzen kan altijd 

handig zijn,… 
- regenjas, pet/hoedje 

- zwemgerief 
- 2 oude keukenhanddoeken 

- VERKLEEDKLEDIJ!!! 
 
Wat je zeker niet meeneemt: 

- snoep 
- gsm 

- elektronica 
- En al wat je vermoed dat geen nut zal 

hebben tijdens het kamp ;) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Jullie lievelings leidinsgploeg staat al ongeduldig te wachten om aan dit DORP-
kamp samen met jullie deel te nemen! 

 
 
 

 
 

 
 
Jako (Zeger Boels)                                                        0478/533.498  

Gazelle (Peter Degryse)                                                 0497/250.872  

Oryx (Elisabeth Porcher)                                                0477/364.735  

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

mailto:jonggivers@reynaert-beatrijs.be


 

 

 

 

 

 

Zeg dat het niet waar is! Nee? Serieus? Maar echt? Gaan wij nu 
echt allemaal veel te awesome dingen doen op kamp?  
 
Ja, dat gaan we doen! Niets of niemand zal nog veilig zijn op het 
Binnenlands Giverkamp 2012 met in de hoofdrol: Flicka, Kameel, 
Kolibrie, Marmot, Mol, Paul, Raaf, Schroefhoorngeit, Spinaap, 
Spivo, Stekelvarken en, last but not least, Tarpan! Dat wij met z’n 
allen op kamp gaan, is al een groot feest op zich. Geen geruzie, 
noch gezaag want anders een dik pak frieten.. (had je wel gewild Mol), ik bedoel, slaag! 
 
Onze verkoop van cake, snoep, paaseieren, frieten, bicky’s en tombolaprijzen heeft ons een 
mooi startkapitaal opgeleverd voor een formidabel scoutskamp. Geen enkele uitdaging is 
ons te klein en wie weet komen een aantal van jullie dromen wel uit tussen 15 en 28 juli 
2012. 
 
Tijdens ons binnenlands kamp zullen wij elke plaats in België binnenste buiten keren. De 
provincies Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Waals-Brabant zullen doorkruist 
worden. Het startschot zelf wordt gegeven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 juli.  
Kortom: be prepared!  
 
Dit jaar is het kampthema “Het dorp”. Ieder van jullie zal via mail een GEHEIM personage 
worden toegestuurd. Tijdens het kamp zal iedereen in functie van zijn personage 
verantwoordelijk worden gesteld voor een bepaalde taak (bijvoorbeeld de bakker die het 
brood moet halen). Jullie zijn uiteraard ook verplicht om een prachtige en volledige 
verkleedoutfit mee te nemen. Na de teleurstellingen van jullie verkleedgehalte op de 
weekends, zijn onze verwachtingen groot. Nachtelijke drilsessies staan jullie te wachten ! I 
know you love us! 
 
Nu volgt het praktische, en nog belangrijkere, gedeelte. 

 Formulieren (online te vinden onder de rubriek ‘Totem’) 

o 1. Medische fiche: volledig invullen en opsturen voor 3 juli 2012. Zelfs al 

bereiken jullie een leeftijd waarin jullie verstand zich stilaan ontwikkelt, toch 

verwacht ik dat alle belangrijke informatie over allergieën, ziekten, in te 

nemen medicatie, bepaalde eetgewoonten (vegetariër, ramadan, 

verliefdheidsmaagproblemen, …) vermeld word. Op deze manier kunnen wij 

hier in het mate van het mogelijke rekening mee houden. 

o 2. Inschrijvingsformulier: per kind volledig invullen en opsturen voor 3 juli 

2012. Uiteraard wil niemand van jullie dit kamp missen, dus wij verwachten 

10 inschrijvingen in onze brievenbus.  

o 3. 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds.  



Dit alles is op te sturen naar:  
 
Laura van Ham 
Kloosterstraat 111 
1700 Dilbeek 

 
 

 Kampdata 

o Zondag 15 juli om 9uur dienen jullie zich fris en monter aan te melden met 

jullie fiets aan onze scoutslokalen. Daar zullen jullie een laatste check-up 

krijgen van bagage en fiets. We zullen er de andere leiding helpen bij het 

inladen van de vrachtwagen. Train alvast jullie buik-, arm-, bil- en 

beenspieren.  

o Het kamp wordt met tranen in de ogen verlaten op zaterdag 28 juli om 

13uur. Een grote auto zou van pas komen om jullie fietsen veilig thuis te 

brengen. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij proberen de fietsen naar de 

lokalen te brengen met onze vrachtwagen. Gelieve dit op voorhand te laten 

weten. 

 

 Kampadres waar we 5 dagen zullen verblijven en waar menig kaartjes en brieven 

naar toe mogen gestuurd worden (anders zitten wij daar met droevige Givertjes die 

hun papa, mama, opa en oma missen): 

 
Scouts Reynaert-Beatrijs 

Naam, vb. Giver Paul Moyaert 

Home Providentia 

Rue du vieux Moulin 8  

7890 Wodecq 

 

 

 Kostenplaatje 

o Gelieve voor 3 juli 2012 (niet 2013 hé) 180euro per Giver te storten op het 

rekeningnummer BE74 7350 1524 0607 met de vermelding “Naam+Voornaam 

Giverkamp 2012” 

 
 

 

 



 

 

 Koffer: 

o Een fiets die volledig in orde is (remmen die ook effectief remmen, 

fietslichten, reflectoren, een zadel, een bel, …), inclusief een fluovestje, helm, 

reserveband en fietsslot.  

o Een picknick voor de eerste middag en voldoende water in een drinkbus. 

o Identiteitskaart en SIS-kaart. 

o Scoutsuniform: das, groene broek/rok, witte t-shirt Givers 2012, hemd, … 

o Een slaapzak 

o Een licht matje (eventueel betere matras voor op het kampterrein) 

o Een zakmes 

o Een vuilniszak en een linnenzak 

o Een plastiek bord of gamel, een mes, een vork, een lepel en een beker 

o Een zaklamp 

o Een keukenhanddoek 

o Zonnecrème, zonnebril, petjes, hoedjes, … 

o Een regenjas 

o Ondergoed  

o T-shirts en topjes 

o 1 lange broek en voldoende shorts of rokjes 

o 1 warme trui, 2 lichte truien 

o Een zwembroek, zwempak of bikini 

o 1 handdoek en 1 badhanddoek 

o Schoeisel: fietsen, wandelen, in het water, zweetvoeten verluchten, … 

o Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, haarborstel) 

o Medicatie 

o Verkleedkledij (zie mail die volgt) 

o GSM (wordt afgegeven aan de leiding en regelmatig mogen jullie eens van 

jullie laten horen aan mama/papa/vriendjes/…) 

 
 

 De eerste vier dagen van het kamp zullen wij rondtrekken met de fiets. Het dragen 

van een fluovestje en een helm is verplicht. Nadien verblijven we één avondje op het 

kampterrein waar we onze fietsen achterlaten. Het is dus verstandig om 2 

verschillende rugzakjes te maken. Een eerste rugzak of fietstas voor mee te nemen 

gedurende de eerste vier dagen tijdens onze fietstrekking. Hier dient in te steken: 

Jullie identiteitskaart en SIS-kaart, een beperkt aantal kledij, een bikini of zwembroek 

en een handdoek, een toiletzakje, een dun slaapzakje en een dunne matras, drank en 

lunchpakket. Eén en ander zal eventueel in een volgwagen worden geplaatst, maar 



Spivo (Laura van Ham)      0499/198.533 

Paul Moyaert       0471/465.275 
Maraboe (Servaas Boels)     0476/617.931 

E-mail: givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

hou jullie bagage toch zo beperkt mogelijk. Voor de rest van het kamp gebruiken 

jullie een trekrugzak, geen fashiontrolleys à la Kolibrie.  

Jullie leiding kijkt alvast enorm uit naar deze 2 spannende weken! Tot binnenkort.  

 

 

  

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be


 

 

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 

http://www.hopper.be/
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=1&c
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=2&cat
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=1&cat

