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Beste totemlezers,  

Het einde van het schooljaar is weer in zicht en de grote vakantie komt dichter bij. Dat is 
uitstekend nieuws want in de vakantie gaan we zoals altijd allemaal samen op scoutskamp! Dit 
jaar moeten diegene onder jullie met een goed geheugen zich niet eens af te vragen hoe de 
kamplocatie eruit zal zien. De welpen en de kapoenen zitten namelijk in hetzelfde gebouw als de 
welpen in 2011 en de jonggivers en givers twee velden verder van het veld van toen. Hopelijk 
wordt het een blij weerzien. Wat wel uiteraard anders zal zijn is het kampthema. De kapoenen en 
welpen gaan er een beestige en grappige bedoeling van want hun thema is het circus. De 
jonggivers en givers gooien het over een heel andere boeg namelijk de Tour de France. Wie gaat 
naar huis met de gele trui? Wie wordt er gepakt met doping? Kom het vooral zelf ontdekken.  

Voor de welpen is er nog een belangrijke mededeling: Het gebouw is pas beschikbaar om 14 uur. 
Dus dit jaar verwachten we jullie pas om 14u30 ter plaatse. 

Hoe inschrijven? Het inschrijvingsformulier staat op onze website http://reynaert-beatrijs.be De 
vervoersregeling zit hier ook bij. Gelieve dit te doen voor 3 juli.De medische fiche staat in het 
tabblad totem en moet aan het begin van het kamp samen met de simkaart aan de leiding worden 
afgegeven. De inschrijving wordt pas bevestigd met het storten van het kampgeld. 

Om de vakantie goed in te zetten gaan we op zondag 28 juni op zeevergadering. We spreken af 
om 09u00 in het centraal station en zullen daar rond 18u30 terug zijn. Wat neem je allemaal 
mee:  

* Zwembroek/bikini/zwempak 
* Zonnecrème 
* Hoedje of pet tegen de zon 
* Picknick (voorzie genoeg drank bij een warme dag!) 
* Eventueel een schop, een emmer, …, om op strand te spelen. 
 
Een stevige linker,  
Jako 
 

Jako (Zeger Boels) 

 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail) 

http://reynaert-beatrijs.be/
mailto:groepsleiding@reynaert-beatrijs.be


 

 

  

Waar? (Brieven zijn altijd welkom!) 

Kapoen [naam kind] (vb: Kapoen Emma Debersaques) 

Salle Paroissiale d’Opont 

Rue De Beth 8 

6852 Opont (Paliseul) 

 

Wanneer? 

We verwachten jullie op 24 juli 2015 aan de kampplaats om 18u30. 

Het kamp is spijtig genoeg al gedaan op 30 juli 2015 om 13u00. Dan worden 

jullie terug opgehaald door de ouders.  

 

Contact 

De leiding is gedurende het kamp te bereiken op de Gsm-nummers die u dit blad 

kan vinden. Uiteraard is dit enkel in geval van hoogdringendheid. 

 

Kampbijdrage 

Dit leuke kamp kost 70 EUR per kind en dient gestort te worden op 

rekeningnummer BE56 7350 0350 2088 voor 3 juli 2015 met vermelding 

Naam + Voornaam Kapoenenkamp 2015. 

 

Inschrijvingen 

Om uw kind in te schrijven dient u 2 formulieren in te vullen: 

- Inschrijvingsformulier en vervoersregeling online op de site  

- Medische fiche af te printen op de site, in te vullen en mee te brengen op 24 juli 

2015 naar het kamp  

 

Deze documenten zijn zéér belangrijk voor de leiding! 

 

Thema 

Dit jaar gaan we op kamp in het thema CIRCUS.  

Vergeet jullie verkleedkledij dus zeker niet.  

Neem jullie clownsneus maar mee en oefen  

jullie act alvast. We maken er een spetterende show van! 

Dag aller-aller-allerliefste kapoenen! 

Zijn jullie klaar voor de L-E-U-K-S-T-E tijd van het jaar? Wij in elk 

geval wel! 

Maak jullie alvast klaar voor de geweldigste week van de zomer… 

Even wat praktische informatie: 
 



 

 

  

Kameel (Janne Delva)               0475/298657 

Kolibrie (Arthur Bribosia)        0495/577811 

Schroefhoorngeit (Emma Debersaques)      0470/072635 

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

Wat neem ik mee? 

 Slaapzak (+ eventueel een extra dekentje) 

 Pyjama en knuffel (+ eventueel reservepyjama voor ongelukjes) 

 Das (verplicht!) + scoutsuniform (voor diegene die er eentje hebbe) 

 Voldoende onderbroeken, sokken, hemdjes 

 Voldoende warme kleren: truien, lange broek 

 Korte broeken, T-shirts 

 Een extra T-shirt en short die heel vuil mogen worden 

 Regenjas 

 Zwembroek/zwempak + handdoek 

 Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje, zakdoeken, kam, enz. 

 Waskom (dit is aan te raden!) 

 Zonnecrème + hoedje of petje tegen de zon 

 Goede schoenen: stapschoenen + laarzen + sandalen/slippers 

 Kleine rugzak om te stappen + drinkbus 

 Zaklamp 

 Verkleedkledij i.v.m. het thema ‘Circus’ 

 Leesboek/strips/… 

 Adres en postzegels om brieven te sturen 

 Identiteitskaart (vervang de sis-kaart) en medische fiche (af te geven aan de leiding bij 

aankomst) 

 

Wat neem ik niet mee? 

× Elektronisch speelgoed  

× Mijn mooiste kleren  

× Zakmes 

× “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. Op die manier is het zowel voor uw kind als voor ons makkelijker en handiger om na te 

gaan of ze inderdaad elke dag vers ondergoed aan hebben. 

 

- Het is heel belangrijk dat in ALLE kleren de naam +voornaam van de kapoen vermeld staan. 

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 er nog vragen of problemen zijn, bent u altijd welkom om te bellen naar de leiding of te 

mailen naar kapoenen@reynaert-beatrijs.be. Wij hopen alle kapoentjes te zien op kamp en 

kunnen nu al niet wachten! 

 

Een stevige linker, 

De kapoenenleiding 

mailto:kapoenen@reynaert-beatrijs.be
mailto:kapoenen@reynaert-beatrijs.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zijn jullie er klaar voor welpen? Want na een heel jaar 

wachten is het eindelijk zover…. 

Het groot kamp is aangebroken. Ik hoop dat jullie er zin in 

hebben want de leiding staat al te popelen. Dit jaar is het 

kampthema: Circus. Dan gaan we samen de show te stelen met al 

onze truckjes. Door de leeuwen te temmen, een trapezium act, 

een clowns act,… 

Kom dus zeker en neem je goede humeur mee. 

Zondag 28 juni 2015 
 

Zoals elk jaar gaan we een dagje naar zee op de laatste zondag van juni. We 

verwachten jullie om 09u00 stipt in de grote hal van Brussel-Centraal. We zijn 

terug rond 18u30 op dezelfde plaats. Wat neem je mee voor een fijne dag? 

 Zwembroek/bikini/zwempak  

 Zonnecrème en hoedje of pet tegen de zon  

 Picknick (voorzie genoeg water als het een warme dag is!) 

 Eventueel een schop, een emmer, … 

 
Over het kamp… 

(1) Waar? 

Gedurende het kamp kunnen jullie ouders/familie/vrienden/… brieven schrijven op 

het onderstaand adres. Contact met de leiding is mogelijk per GSM, enkel in 

hoogdringende gevallen!  

Scouts Reynaert-Beatrijs – Welp (Naam; voornaam) 

Rue de Beth 8 

6852 OPONT (Paliseul) 

 

(2) Wanneer? 

Jullie worden op 21 juli 2015 om 14u30 verwacht aan de parochiezaal/salle 

paroissiale d’Opont (zie adres hierboven); ouders mogen jullie terug ophalen op 30 

juli 2015 om 13u00 samen met een hot-dog en een verfrissing. 
 

(3) Hoe in Opont geraken?  

-  Ouders die een GPS gebruiken kunnen de volgende coördinaten intikken. U zal   

dan exact voor het gebouw aankomen 49°93’6747” N, 5°12’1007” E 

-  Gelieve de vervoersregeling in te vullen bij het inschrijven. Bij moeilijkheden zal 

de leiding een oplossing vinden zodat u zoon/dochter toch tijdig mee kan!  

-  In en rond Opont zullen wegwijzers hangen die de weg naar het gebouw 

verduidelijken.  
 

(4) Inschrijvingen 

Om uw kind in te schrijven: 

- Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de site. 

- Medische fiche op de site uitprinten, invullen en MEEBRENGEN op 

21/07/15. 

- Op rekening BE56 7350 0350 2088, 120 EUR storten met vermelding 

“Kamp welpen 2015 + naam kind” voor 3 juli. Uw inschrijving is bevestigd 

na storting.  

 



(5) Wat neem ik mee? 

 

 PERFECT UNIFORM: das + donkergroene korte broek + scoutstrui of hemd  

 Matrasbeschermer (er zijn matrassen ter plekke) 

 Warme slaapzak + pyjama + hoofdkussen  

 Wasgerief: washandjes, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, 2 handdoeken, 

zakdoeken  

 Waskom  

 Zonnecrème en hoedje of petje!  

 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), laarzen en eventueel sandalen om 

in een rivier te stappen  

 Regenjas  

 Zwembroek of zwempak  

 Verkleding en attributen i.v.m. het kampthema (circus)  

 Drinkbus min. 0,5L 

 Een klein rugzakje voor tweedaagse  

 Zaklamp  

 Schrijfgerief, een paar strips, adressen voor eventueel een kaartje te versturen en 

postzegels + balpen 

 Identiteitskaart af te geven aan de leiding bij aankomst; vervangt de sis-kaart!  

Voorzie ELK kledingstuk van een naam. Elk jaar na het kamp vinden we een 

BERG kledingstukken die zogezegd van niemand zijn …   

Bekijk zeker de stapel verloren kledij voor het verlaten van het kamp!  

(6) Wat neem ik NIET mee? 

 

 Zakmes 

 Elke vorm van elektronisch speelgoed (GSM, iPhone, iPad, iPod, PSP, Nitendo DS, 

mp3-speler, mp4-speler, …) 

 Snoep: mag je altijd meenemen, maar vergeet het nooit: SCOUTS IS DELEN! 

Snoep wordt in beslag genomen en onder alle welpen verdeeld. 

 Je mooiste kledij, juwelen, makeup, … 

 Huisdieren, boormachines, brandblussers, salontafels, gasfornuizen, 

rekenmachines, … 

Stevige linker en tot op kamp!   

Ikki (Thomas Van Sumere)             0498/284109  

Baloe (Jan-Baptist Vandeuren)        0470/134339 

Bagheera (Triphon Porcher)        0498/416152 

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

 

mailto:welpen@reynaert-beatrijs.be


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommeke, tommeke, tommeke wat doe je nu? Klinkt misschien 
bekend voor een groot aantal onder jullie, de anderen MOETEN 
dit gezien hebben voor ze op kamp vertrekken (klik hier; kijk 
vanaf 3.01). >> je krijgt daar een toets over bij aankomst  
Ondertussen heb je wellicht door dat het kampthema van dit jaar 
de Tour de France is. Jammer genoeg fietsen we zelf niet, maar 
we dompelen ons zeker in de sfeer van de tour met allerlei 
activiteiten die je niet meteen zou verwachten…  

*** OVER HET KAMP *** 

1| Waar gaat het door?  

We verwachten jullie zo talrijk mogelijk op 18 juli 2015 rond 10u30 in Paliseul. 

Jullie mogen terug naar huis op 30 juli 2015 om 13u00, samen met een hotdog 

en een verfrissing voor jullie ouders en jullie zelf natuurlijk.  

 

2| Hoe geraak ik op het veld? 

 Het veld heeft geen exact adres, bijgevolg zal de weg naar het veld 

aangeduid worden met wegwijzers (zie hierboven) vanaf de gemeente 

Paliseul.  

 We rekenen dus op de ouders om de jonggivers te brengen en af te halen. 

Bij moeilijkheden neemt u gerust contact op met de leiding zodat u 

zoon/dochter zeker mee kan!  

3| Brieven en contact? 

Brieven en kaartjes mogen jullie gerust sturen naar het volgend adres. Contact 

met de leiding is mogelijk per gsm, enkel in hoogdringende gevallen!  

Scouts Reynaert-Beatrijs – Jonggiver (Naam; voornaam) 

Rue René Hanchir 10 

6850 MERNI (Paliseul) 

4| Inschrijvingen 

Om mee te kunnen op kamp moeten de volgende zaken geregeld worden: 

- Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de site. 

- Medische fiche op de site uitprinten, invullen en MEEBRENGEN op 

18/07/15. 

- Op rekening BE07 7350 0816 5566, 180 EUR storten met vermelding 

“Kamp jonggivers 2015 + “naam kind” voor 3 juli. Uw inschrijving is 

bevestigd na storting.  

Zondag 28 juni 2015 
 

Zoals elk jaar gaan we een dagje naar zee op de laatste zondag van juni. We 

verwachten jullie om 09u00 stipt in de grote hal van Brussel-Centraal. We zijn 

terug rond 18u30 op dezelfde plaats. Wat neem je mee voor een fijne dag? 

 Zwembroek/bikini/zwempak  

 Zonnecrème en hoedje of pet tegen de zon  

 Picknick (voorzie genoeg water als het een warme dag is!) 

 Eventueel een schop, een emmer, … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y6dWQQgrQl4


5| Wat heb ik allemaal nodig? 

 

 PERFECT UNIFORM: das + donkergroene korte broek + scoutshemd met alle 

nodige kentekens! (denk aan het pompen om belofte ) 

 Warme slaapzak, mat en pyjama  

 Wasgerief: washandjes, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, 2 handdoeken, 

zakdoeken, zonnecrème en hoedje of petje!  

 Enkele kleren die kapot mogen gaan!  

 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 3-daagse), extra paar schoenen en 

teenslippers 

 Regenjas  

 Zwembroek of bikini  

 Verkleding/attributen i.v.m. het kampthema (Tour de France >> geen fietsen)  

 Drinkbus min. 0,5L 

 Trekrugzak voor op 3-daagse 

 Zaklamp en zakmes 

 Tuinhandschoenen om te sjorren (helpt tegen splinters en andere verwondingen) 

 2 oude keukenhanddoeken 

 Materiaal om brieven te schrijven als je dat wenst 

 Identiteitskaart af te geven aan de leiding bij aankomst; vervangt de sis-kaart!  

Zelfs bij de jonggivers verliezen de kindjes hun kledij. Bijgevolg raden we aan 

om toch kledingsstukken te voorzien van een naam! Bekijk zeker de stapel 

verloren kledij voor het verlaten van het kamp!  

6| Wat heb ik niet nodig? 

Alles wat niet op de lijst hierboven stond heb je in principe niet nodig. Maar voor jullie zullen 

we dit puntje extra behandelen zodat er geen geschil ontstaat op de 18e juli  

 Buiten de patrouilleleiders (PL’s) hoeft niemand een GSM/smartphone mee te nemen. 

PL’s voorzien ook een oplader (voor gebruik op 3-daagse) 

 Make-up, kostbare merkkledij, juwelen en andere zaken om er schoon uit te zijn: we 

gaan op scoutskamp en het thema is niet Barbie… 

 Alcohol en sigaretten: is bij de wet verboden onder de 16 jaar, hier dus ook! 

 Snoep: beslis je dat toch mee te nemen, deel dan met je patrouille!  

 Graffiti stiften/spuitbussen, explosieven (petards), rookbommen, survival kits, … 

gebruik je gezond verstand!  

Zijn er nog vragen: aarzel niet en neem contact op met de leiding! 

  
Mol (Edmond Jonckheere)                        0470/763485 

Picus (Constantin Porcher)        0474/784877 

Flicka (Thibaud Moens)        0498/718294 

Spinaap (Lut Delva)         0472/464527 

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

mailto:jonggivers@reynaert-beatrijs.be


 

 

 

 

  

De eerste etappe start op 15 juli 2015. Om 09u30 worden jullie allemaal 

verwacht aan de lokalen om de vrachtwagen mee te helpen inladen. Nadien 

vertrekken we met de fiets richting de Ardennen. Je fiets neem je dus best mee 

op die dag!  

Bij aankomst in Mèrni gaat het kamp uiteraard door op het veld waar de 

jonggivers verblijven.  

Op 30 juli 2015 zal dit kamp eindigen, om 13u00 worden jullie weer opgehaald 

door jullie lieve oudertjes, samen met een hot-dog en een verfrissing. Jullie 

fietsen moeten jullie op die dag zelf terug meenemen naar Brussel! Indien 

het onmogelijk is om hem in Brussel te krijgen, laat dan tijdig aan de leiding weten 

zodat we een plaatsje in de vrachtwagen over houden. Deze is namelijk al bijna 

overladen!  

*** WAAR? *** 

We verblijven op hetzelfde veld als onze jonggivertjes, briefjes sturen kan naar:  

Scouts Reynaert-Beatrijs + naam giver 

Rue René Hanchir 10 

6850 MERNI (Paliseul) 

*** OP HET VELD GERAKEN *** 

Het veld heeft geen exact adres, bijgevolg zal de weg naar het veld aangeduid 

worden met wegwijzers (zie hieronder) vanaf het station van Paliseul (Place de 

la Gare 1, 6850 Paliseul // 49°89’5200” N, 5°11’9146” E) waar een leiding zal 

staan.  

 

*** HOE INSCHRIJVEN *** 

Om mee te kunnen op kamp moeten volgende zaken in orde zijn: 

- Inschrijvingsformulier invullen op de site 

- Vervoersregeling invullen op de site (heenreis is met de fiets) 

- Medische fiche invullen en afdrukken van de site, meegeven aan de leiding 

op de dag van het vertrek samen met een kopie van je identiteitskaart.  

 

*** KOSTPRIJS *** 

De kostprijs van dit kamp bedraagt 180 EUR, te storten op BE74 7350 1524 

0607 EUR met vermelding “naam+voornaam kamp 2015” voor 3 juli 2015. Na 

het storten in de inschrijving bevestigd. 

HALLO IEDEREEN !!!  

AANDACHT, AANDACHT DE TOUR DE FRANCE GAAT BEGINNEN. 

We gaan dit jaar zoals jullie al reeds weten, beginnen met een 

driedaagse fietstocht van de scoutslokalen tot het kampterrein in 

Paliseul. Het wordt teen tocht vol plezier en avontuur. Wie van jullie 

wordt de nieuwe Contador en gaat de gele trui in de wacht slepen of 

de coole bolletjestrui SPANNING ALOM ! 

 



 

 

 

 

  

Gazelle (Peter Degryse)               0497/250872 

Bever (Henri Porcher)         0474/784875 

Yak (Paul Moyaert)         0477/368945 

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

 

*** IK GA OP SCOUTSKAMP EN NEEM MEE in een klein rugzakje (FIETSTOCHT) *** 

 Uiteraard je goed humeur!  

 Identiteitskaart (vervangt de sis-kaart)  

 Je scoutsuniform zodat we hiermee kunnen pronken over de straten!  

 Een vuilniszak (waarin je al je kleren kan stoppen bij hevig regenweer  

zodat deze niet nat worden)  

 Kleren voor 3 dagen (jullie zijn oud genoeg om de juiste kleren mee te brengen) 

 Slaapzak en licht slaapmatje (geen matras) 

 Zakmes, zaklamp en drinkbus 

 bord/gamel en bestek 

 sportieve schoenen (heb je aan bij het vertrek) 

 Twee reserve binnenbanden 

 Fiets en helm (je laat je fiets controleren voor het vertrek bij een 

fietsenmaker) 

 

*** IK GA OP SCOUTSKAMP EN NEEM MEE in een trekrugzak (KAMP) *** 

 Kleren voor de andere 12 dagen (jullie zijn oud genoeg om de juiste kleren mee te 

brengen) 

 Twee oude keukenhanddoeken 

 Zwemgerief, handdoek 

 Verkleedkledij ivm met Tour de France (je fiets telt niet mee ) 

 Stapschoenen en teenslippers 

 

*** IK GA OP SCOUTSKAMP EN NEEM NIET MEE … *** 

 Alcohol 

 Sigaretten 

 Drugs 

 Waterpijp (chicha) 

 Een bal 

 Make up, schoonheidsproducten, crèmekes voor handen, voeten, gezicht, … 

 Andere dingen die niet thuishoren op een scoutskamp! Gebruik je gezond verstand. 

 

*** NOG VRAGEN? *** 

Mail ons gerust, bellen mag ook altijd  

 

OPGELET 

1) Vergeet zeevergadering niet op 28 juni 2015. Zie voorwoord! 

2) Jullie worden ook nog vriendelijk gevraagd om de camion te helpen uitladen 

op 31 juli 2015 aan de lokalen. De precieze uren krijgen jullie nog 

meegedeeld!  

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be


 

 

 


