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KAMPTOTEM 2013

Het is eindelijk zover. Jullie nieuwsgierigheid wordt niet langer op proef gesteld want hij is er: DE KAMPT OTEM!!
WHOEHOEW! Het thema van ons groot kamp is dit jaar …. DE TELETIJDSMACHINE!
Jullie gaan terug in de tijd en laten geen enkele belangrijke gebeurtenis voor wat het is: de cowboys en indianen, de
Romeinen, de middeleeuwen, en niet te vergeten, een heel belangrijke pagina in onze geschiedenis, mijn geboorte !
We hebben met de hele leidingsploeg toegewerkt naar deze twee fantastische weken en hopen jullie talrijk te mogen
ontvangen! We gaan dit jaar weer met z’n allen op kamp. De Kapoentjes en Welpen verblijven in gebouwen, en de
Jonggivers leven op een veld vlak naast het gebouw. De Givers gaan hun geluk beproeven in Hongarije waar ze het
Balatonmeer onveilig zullen maken.
Indien er vragen zijn omtrent het kamp, aarzel dan niet de leiding te contacteren! De inschrijvingen voor het kamp
en de vervoersregeling gebeuren dit jaar online op de website www.reynaert-beatrijs.be. Het is zéér belangrijk voor
de leiding dat u dit invult.
Ook absoluut niet te vergeten: de zeevergadering!
We trekken dit jaar met heel Reynaert-Beatrijs naar onze zee op zondag 30 juni. We verwachten jullie om 09u00 in
het Centraal station. We zullen terug zijn omstreeks 18u30 op dezelfde plaats. Wat neem je mee:






Zwembroek/bikini/zwempak
Zonnecrème
Hoedje of pet tegen de zon
Picknick
Eventueel een schop, een emmer, …

Tenslotte rest er mij nog een kleine mededeling als groepsleider. Nog tot in augustus geef ik het beste van mijzelf als
deel van ons groepsleidingteam, beter gekend als “het topteam”. Ik heb deze taak met veel plezier vervuld en kijk
terug op een fantastische periode. Elke zondag kwam ik met een glimlach op mijn gezicht naar onze lokalen om weer
een hemelse middag te beleven. De kampen en weekends waren telkens opnieuw hoogtepunten. Ook al het werk dat
erbij komt kijken nam ik er met plezier bij: ouders mailen, subsidies in orde brengen, het lokaal in orde houden, …. Er
kwam meer bij kijken dan er gewoon iedere zondag te staan. Maar niet getreurd. Ik laat de groepsleiding van volgend
jaar niet alleen en help hem/haar zoveel ik kan. Ik blijf ook zeker nog (minimum?) een jaartje in de scouts om zo
weer een jaar vol vertier en plezier te beleven met mijn tak.

Een stevige linker,
Nachtaapje

Jako (Zeger Boels)
Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Oryx (Elisabeth Porcher)
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Dag allerliefste Kapoentjes,
Het allerleukste moment van het scoutsjaar komt stilletjes
dichterbij: het K-A-M-P! Tijd om te ontdekken wat jullie te
wachten staat gedurende 6 onvergetelijke dagen!
De ene helft weet al hoe een kamp eruit ziet, en voor de
andere helft is het de allereerste keer!

kapoenen

Waar?
Möderscheid 22
4771 Amel

(1)

Wanneer?
Van 24 juli ’13 om 18u30 in Amel
OF van 25 juli’13 om 10u30 in Amel
t.e.m. 30 juli ’13 om 13u00 in Amel

Thema

Dit jaar hebben we gedurende het kamp een
teletijdmachine ter onzer beschikking. Je bent vrij
om een periode uit de geschiedenis te kiezen als
verkleding (bv: Romeinen, Oermensen, Grieken,
Middeleeuwer, … )
(2)

Contact
Gedurende het kamp is de leiding beschikbaar op de
telefoonnummers die zich bevinden in de Totem.
Uiteraard is dit enkel in hoogdringende gevallen!
Brieven schrijven kan altijd op onderstaand adres:
Scouts Reynaert-Beatrijs
Kapoen [naam kind] (vb: Kapoen Edmond Jonckheere)
Möderscheid 22
4771 Amel

(3)

Kampbijdrage

Dit leuke kamp kost 70€ per kind en dient gestort te worden op
rekeningnummer BE56 7350 0350 2088 voor 3 juli 2013 met
vermelding Naam + Voornaam Kapoenenkamp 2013.

(4)

Inschrijvingen

Om uw kind in te schrijven dient u 3 formulieren in te vullen:
- Inschrijvingsformulier online op de site
- Vervoersregeling online op de site
- Medische fiche af te printen op de site, in te vullen en mee
te geven op 25 juli 2013 naar het kamp
Deze documenten zijn zéér belangrijk voor de leiding!

KAMPTOTEM

(5)

(6)

Wat neem ik mee op kamp?




Slaapzak (+ eventueel een extra dekentje)



Das (verplicht!) & scoutsuniform voor diegene die er
eentje hebben










Voldoende ondergoed (onderbroeken, sokken, hemdjes,…)











Waskom (Dit is aan te raden!!)

Voldoende warme kleren: trui, lange broek
Korte broek, T-shirts
Een t-shirt & een broek die heel vuil mag worden
Regenjas
Zwembroek / zwempak
Handdoek
Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje,
zakdoeken, kam, …
Zonnecrème, hoedje of pet tegen de z on
Stapschoenen, laarzen, sandalen/slippers
Kleine rugzak om te stappen + drinkbus
Zaklamp
Verkleedkledij i.v.m. teletijdmachine
Leesboek / strip
Adres en postzegels om brieven te sturen
SIS-kaart & Medische fiche (af te geven aan de leiding)

Wat neem ik NIET mee op kamp?




(7)

Pyjama & knuffel (+eventueel reservepyjama voor
accidentjes)

Elektronisch speelgoed
Mijn mooiste kleren
“Scouts is delen” >> snoep wordt in beslag genomen en
uitgedeeld aan alle Kapoentjes

Tips voor de ouders

 Jullie kunnen voor elke dag een apart zakje maken met
proper ondergoed, sokken, T-shirt, ... in.
 Zet op alle kledingstukken een NAAM (ook sokken e.d.). Elk
jaar opnieuw vinden we na het kamp een hoop
kledingstukken die zogezegd van “niemand” zijn. Na het
kamp geven we de overgebleven kleren aan kindjes in
Afrika…

(8)

Huisbezoek

Indien u nog vragen heeft mag u altijd mailen of bellen. Ook
zijn wij bereid om eens een afspraak met u te maken, dit kan
bij uw thuis of in de lokalen, om het kamp uitgebreid te
bespreken.

kapoenen

Hier kan u dan ook al uw vragen stellen en leert u de leiding
beter kennen.

Tot in juli!
Een stevige linker,
Mol en Mustang

Mustang (Amaury Moens)
Mol (Edmond Jonckheere)
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0476/579451
 0470/763485

Guten Tag beste Welpjes,
Wij hebben fantastisch nieuws voor jullie: Het kamp komt eraan!!
Tijd voor tien onvergetelijke dagen vol spel en avontuur. Dit j aar
staat er zelfs een teletijdmachine voor ons klaar. We gaan de
geschiedenis doorlopen en misschien kunnen we ook wel een
kijkje nemen in de toekomst. Kom zeker mee want je mag het
absoluut niet missen! Maar eerst gaan we met z’n allen nog een
dagje naar zee  (zie voorwoord).

Het kamp
Waar

Vertrek: Zondag 21 juli om 10u30 in Amel
Terug: Dinsdag 30 juli om 13 uur in Amel

Contact
Indien het nodig is, zijn wij bereikbaar op onze GSM’s (de
nummers vind je onderaan in de Totem).
U kan ook steeds een brief sturen naar:
Scouts Reynaert-Beatrijs
Welp + Naam
Möderscheid 22
4771 Amel
Inschrijven
Inschrijven doe je voor 3 juli 2013 op onze site. Er dienen
drie formulieren ingevuld te worden:
-

Inschrijvingsformulier
Vervoersregeling
Medische fiche: afprinten en meebrengen naar het kamp
op 21 juli samen met de SIS-kaart

Ook vragen we een bijdrage van 120 euro te storten op
rekeningnummer 735-0035020-88 met vermelding Naam +
Voornaam Welpenkamp 2013, eveneens voor 3 juli 2013.

Aarzel niet om ons te contacteren, via mail of telefoon, indien er nog
vragen zijn. Wij zijn ook steeds bereid om een afspraak te maken in de
lokalen of bij uw thuis om extra uitleg te geven.

welpen

Möderscheid 22
4771 Amel

Wat neem je mee?
- Picknick voor de eerste dag
- PERFECT UNIFORM: das + donkergroene korte broek + scoutstrui of
hemd
- Matje of luchtmatras met pomp
- Warme slaapzak + pyjama + hoofdkussen
- Wasgerief: washandjes, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, 2
handdoeken, zakdoeken
- Waskom
- 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 (Teletijdmachine)
- Drinkbus voor de staptocht
- Een klein rugzakje voor tweedaagse
- Zaklamp
- Schrijfgerief, een paar strips, adressen voor eventueel een kaartje te
versturen en 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 DE DAS !!!

Wat neem je NIET mee?
Zakmes, snoep, radio, fototoestel, computerspelletjes, GSM, mp3speler, juwelen, iphone, ipad en huisdieren.

KAMPTOTEM

- Zonnecrème en hoedje of petje!

Wat inspiratie voor je kostuum, er zijn mogelijkheden genoeg dus
wees creatief! Dit zijn enkele voorbeelden:

Cleopatra
Oude Egypte

Oermanibaldi
Oertijd

Cowboys en Indianen

Julius Caesar en panoramix
De Romeinse oudheid

Hagar
Vik ingen

Genghis Khan
Opperste leider van de
mongolen

Mahatma Gandhi
Vredelievende vrijheidsstrijder
uit India

welpen

Napoleon Bonaparte

Ridders en jonkvrouwen
Middeleeuwen

Hati (Sébastien Durbecq)
Baloe (Hanna Rechouk)
Bagheera (Janne Delva)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0495/809551
 0479/103792
 0475/298657

Liefste Jonggivers,
ZIJN JULLIE ER KLAAR VOOR ????? - *Ja, wij zijn er klaar voor!*

jonggivers

Jullie zullen doorheen de tijd worden gekatapulteerd tijdens het prachtige kamp
dat op jullie staat te wachten. Laat het verleden maar op jullie afkomen en wees
gereed om het tegemoet te gaan. Waar we het over hebben?? We vliegen met DE
TELETIJDMACHINE terug naar het verleden. Elke dag reizen we naar een andere
periode uit het verleden.
Jullie (ouders) zullen nog een mail van ons ontvangen waarin jullie geheime
personage voor het kamp staat. Het is strikt verboden om deze informatie met
andere Jonggivers te delen want anders zal onze teletijdmachine niet kunnen
vertrekken. Wees creatief met jullie verkleedkledij !

Waar: Möderscheid 22, 4771 Amel

Brieven en kaartjes zijn zeker welkom:
Scouts Reynaert-Beatrijs
Jonggiver + Naam
Möderscheid 22
4771 Amel
Datum :
Op 18 juli om 10u wordt het startschot gegeven voor een spetterend
teletijdmachinekamp!
De tijd zal vooruitvliegen (of achteruit?! ) want op 30 juli om 13u moeten we
weer naar huis.

BELANGRIJKE DOCUMENTEN INVULLEN:
Inschrijven doe je voor 3 juli 2013 op onze site. Er dienen drie formulieren
ingevuld te worden:

kamptotem

-

Inschrijvingsformulier (zie website)
Vervoersregeling (zie website)
Medische fiche: afprinten en aan de leiding geven aan het begin van
het kamp samen met de SIS-kaart

Ook vragen we een bijdrage van 180 euro te storten op rekeningnummer
BE07 7350 0816 5566 met vermelding Naam + Voornaam Jonggiverkamp
2013, eveneens voor 3 juli 2013.

Wat neem je mee?
 PERFECT UNIFORM = REGEL 1 VOOR EEN SCOUT

 Picknick voor de eerste middag
 Een goede trekrugzak om mee te nemen op 3-daagse + drinkbus
 Matras, slaapzak, slaapkledij
 Zaklamp en zakmes
 Toiletgerief (zoals waskom, washandje, tandenborstel en tandpasta, zeep,
shampoo, …), handdoeken, zakdoeken, zonnecrème, petje/hoedje

 Lange broeken en korte broeken
 T-shirts en truien
 Voldoende ondergoed, kousen

 Schoenen: stapschoenen of stapsandalen en regenschoenen (laarzen)
 Regenjas

jonggivers

 Linnenzak zodat je vuile onderbroeken niet beginnen te stinken

 Zwemgerief
 VERKLEEDKLEDIJ (e-mail volgt  SPANNNENDDD!!)

 2 oude keukenhanddoeken
 Notitieboekje, strips, leesboeken, adressenboekje, postzegels, briefpapier
en schrijfgerief.
 SIS – kaart (af te geven aan de leiding)

Wat neem je niet mee?
Snoep, GSM en andere asociale, elektronische toestellen die niet op een kamp
aanwezig horen te zijn.

NOG VRAGEN? MAIL ONS VOOR 3 JULI 2013
Stevige linker, de Jonggiverleiding

Gazelle (Peter Degryse)
Spivo (Laura van Ham)
Kameleon (Lara Roose)
Picus (Constantin Porcher)
Marmot (Jan-Baptist Vandeuren)
Yak (Paul Moyaert)
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

 0497/250872
 0499/198533
 0494/359390
 0474/784877
 0470/134339
 0471/465275

Day Givers,
ha megpróbálod lefordítani ezt a szöveget
valóban hiábavaló erőfeszítés. Itt semmi fontos.
Csak soha nem tudom, mit írjak egy bevezető
most úgy tűnik, hogy amit tettem. Effort Ami
nem igaz, mert elhagyom ezt a Google
lefordítja, így talán érthető semmit. Szóval
tulajdonképpen az egyetlen, aki tudja, mit
mond itt. Aztán lefordítani vissza magát, és így
jött ugyanerre a következtetésre jutott, mint te,
hogy a szöveg támaszkodik semmi!
> Maandag 15 juli

> Dinsdag 16 juli
Onze vlucht vertrekt om 11.40u dus we
spreken 2 uur op voorhand af (=om 9.40u)
in de vertrekhal van de luchthaven van
Zaventem. Hou de laatste week zeker jullie
mail in het oog en eventueel de site van
SNBrussels om wijzigingen op tijd op te
merken. Het vlucht nummer is SN 2823.
> Maandag 29 juli
Na een megasupertof kamp landen we terug in België om 16.25u met
vlucht SN 2824. Het kamp eindigt in de aankomsthal in Zaventem.
> Prijs
Er is reeds een voorschot betaald van 100€. We hebben voor de kosten
ter plaatse nog 200€ nodig. Zakgeld kan hier ook bij worden gestort
zodat jullie niet zelf naar de bank moeten om forinten om te wisselen.
Bankrekening: BE74 7350 1524 0607
Mededeling: kamp “naam”

givers

We hebben jullie nodig om de camion te vullen. Vandaag zullen w e de
gemeenschappelijke spullen zoals potten, pannen, vuren, enz ovoort
aan jullie meegeven zodat jullie zak al volledig is gemaakt voor de
luchthaven. Afspraak om 9.00 uur aan de lokalen.

> Formaliteiten
Vraag dit op tijd aan!
1) Een ouderlijke officiële toestemming om naar het buitenland te
reizen (zie online pdf bestand op de site)
2) Identiteitskaart (zeker niet vergeten!)
> Wat neem ik mee?

OPGELET: Wat je op de dag van vertrek aanhebt is hierin voorzien.
OPGELET 2 : We kunnen onderweg kleren wassen, dus kleren voor 7
dagen i.p.v. 14 dagen 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 en reken op zeker minimum 2kg extra gewicht
voor gemeenschappelijke spullen.
OPGELET 3: Je mag je gsm meenemen maar dit is wel op eigen risico.
We vragen ook om jullie GSM overdag uit te zetten en die elke avond
max. een kwartiertje aan te zetten voor een berichtje naar het
thuisfront. Bij overmatig gebruik zullen we deze wel in beslag nemen…

kamptotem

- 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.
- ondergoed
- drinkfles van minstens 1liter.
- lichte slaapzak
- licht matje
- kleine dagrugzak (handbagage)
- zakmes ( STEEK DIT IN JE GROTE RUGZAK BIJ HET VERTREK)
- gamel, bestek en beker
- zaklamp
- keukenhanddoek ( afwassen is o zo plezant! )
- zonnebril, hoofddeksel
- regenjas (hopelijk niet nodig, is dan ook niet verplicht)
- maximum 4 t-shirts
- maximum 1 lange broek
- maximum 2 shorts
- maximum 2 lichte truien OF 1 lichte en 1 dikke
- zwempak (1 of meerdere)
- badhanddoek
- toiletgerief(alleen een tandenborstel, de rest voorzien wij)
- cadeautje dat je gekregen hebt op kerstfeestje

> Wat neem ik niet mee:
- Elektronica: Ipod, mp3, Gameboy,…
- Drugs (de douane kan daar ook niet zo hard mee lachen)
- Alcohol

> Contact
Kaartjes en brieven versturen wordt moeilijk op buitenlands kamp. U
kan altijd een sms sturen naar onze contact-GSM met eventuele
belangrijke berichten.
Iemand van de leiding zal altijd bereikbaar zijn op zijn gsm. Dit voor
eventuele noodgevallen. (Nachtaapje: 0032 479 49 78 39, Oryx: 0032
477 36 47 35, Jako: 0032 478 53 34 98)

Groetjes van de leiding en nog veel succes met de examens!!
A to ani, ale Maďarština Čeština!!

Nachtaapje (Stijn De Vooght)
Oryx (Elisabeth Porcher)
Jako (Zeger Boels)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

givers

Als er nog vragen zijn over het kamp aarzel niet om ons te bellen of te
mailen. Ook een huisbezoek of een afspraak om het kamp nog eens
door te nemen is zeker mogelijk.

 0479/497839
 0477/364735
 0478/533498

