JULI 2017

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS
GROEPSNUMMER: B1212G

GOUW: West-Brabant (Webra)

WEBSITE: http://reynaert-beatrijs.be

EMAIL: info@reynaert-beatrijs.be

LOKALEN: VOGELZANGLAAN 2, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

PLAATSELIJKE KLEUR: Grijs-blauwe das
LICHT BLAUW: de hemel; het ideaal en de intelligentie.
GRIJS: de storm; de woede; het verdriet, het vertrek en de verveling.

‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven
tuimelen in het leven. De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets
meer. We spelen een spel dat niet luchtledig
is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot
plezier en kleine daden komen we op voor
onze omgeving en voor een kleurrijk
Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in
een rechtvaardige wereld.’
MISSIE SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

Totem is het programmaboekje van Scouts en
Gidsen REYNAERT-BEATRIJS uit Sint-PietersWoluwe. Hierin wordt alle noodzakelijke
informatie gepubliceerd over de vergaderingen
van de komende maand. U vindt er ook
praktische informatie en contactgegevens van
de leidingsploeg.
Verschijnt maandelijks, niet in augustus.
VERANTW. UITGEVER: EDMOND JONCKHEERE

Beste ouders en leden
Nog even de laatste loodjes op het examenblad, herlezen, en… ja klaar. Dat laatste examen
indienen en het lokaal verlaten, precies of je net een marathon hebt uitgelopen. En nu… twee
maanden vakantie vol ontspanning en plezier. Het scoutskamp nadert en tijdens het studeren
keek je er al naar uit, maar de cursus lag open als een herinnering dat er eerst nog gewerkt
moest worden.
Nu kan het aftellen beginnen, nog een weekje slapen en dan vertrekken we. Een dag voor het
kamp kriebelt het al tijdens het maken van je zak. De kast open, de stapel “kamp-tshirts” in je
trekrugzak proppen, nakijken of je zakmes wel mee is. En daar is dé ochtend al. Sommigen
vragen zich af of ze patrouilleleider zullen zijn, anderen kijken vol intrige uit naar het behalen
van hun totem. Voor onze kapoentjes is het dan weer helemaal anders: de zondag aan het lokaal
is zo tof, maar nu vijf dagen en vijf nachten in een tent slapen zorgt dat het enthousiasme
verstoppertje speelt bij het verlaten van papa en mama. Maar wanneer ze dan thuis komen is
er maar één onderwerp waarover er aan tafel gesproken wordt: het kamp. “Mama, op kamp
hebben we dit, of dat gedaan”.
Iedereen herkent deze situaties wel, al verschillen ze naargelang de tak. Een zaak is zeker: het
kamp brengt de jongsten en de ouderen samen op één veld en met één doel: de tofste tijd van
het jaar beleven. Zoals vorig jaar hebben we met de leiding gekozen om op tentenkamp te gaan
en te kamperen tussen de koeien. Deze keer verleggen we onze focus op een van de rotsvaste
pijlers van scouting: de natuur. In elke belofte komt het wel aan bod, maar staan we er genoeg
bij stil dat een kamp ook zijn impact heeft op het milieu? Bijvoorbeeld:
— We vragen aan iedereen om bio afbreekbare zeep mee te nemen. Zich wassen in de
rivier is tof, maar traditionele shampooproducten bevatten chemische stoffen die nefast
zijn voor de fauna en flora.
— We kopen vlees en melk bij lokale boerderijen gelegen op een 20-tal kilometers van het
kampterrein. Hiermee steunen we de plaatselijke nijverheid en verminderen we ons
ecologisch voetafdruk door minder te vervuilen en lange afstanden te vermijden.
— Koken voor één veld in plaats van twee aparte groepen (kapoenen-welpen enerzijds en
jonggivers-givers anderzijds) zorgt voor minder voedselverspilling en gunstigere prijzen
in grootwarenhuizen voor wat betreft hetgeen we niet kunnen kopen bij lokale boeren.
Wat niet veranderd met de jaren heen is de inschrijvingsprocedure. Wij vragen om u voor 3
juli 2017 in te schrijven op http://reynaert-beatrijs.be en het kampgeld te storten. Alle
informatie staat keurig opgesomd voor elke tak. Indien u nog vragen heeft, aarzel niet op ze te
stellen via de verschillende communicatiekanalen!
Een stevige linker
Mol

Aloha kapoenen 
Zijn jullie klaar voor de leukste tijd van het jaar? Wij WEL!
We hebben voor jullie de beste week voorbereidt, en deze mogen jullie niet
missen! Even wat praktische informatie:

WAAR?
Gedurende het kamp kunnen jullie ouders/familie/vrienden/… brieven
schrijven op het onderstaand adres. Contact met de leiding is mogelijk
per gsm via de nummers onderaan deze pagina, en enkel in
hoogdringende gevallen!
Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs
T.a.v. Kapoen + [naam kind]
Michel SABLON
Rue du Moulin, 1
5670 MAZÉE
Opgelet: het bovenstaande adres is dat van de boer. Om op het veld te
geraken gebruiken jullie deze gegevens samen met de wegwijzers die ter
plaatse zullen hangen:
Rue du Calvaire, 5670 VIROINVAL
GPS: 50°04’15.4”N; 4°32’29,5”E
WANNEER?
Jullie worden verwacht op maandag 24 juli 2017 om 18u00 op het veld.
Deze geweldige week komt aan zijn einde op zondag 30 juli 2017 om
13u00. Ouders mogen jullie ophalen samen met een hotdog en een
verfrissing!
INSCHRIJVINGEN
Als je op kamp wenst te vertrekken, dan moeten de volgende zaken in
orde zijn:
— Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de homepage van
de website http://reynaert-beatrijs.be
— Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven bij aankomst op 24 juli
2017 aan de leiding.
— Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp
2017 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage van 85,00
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 3 juli 2017!

KAMEEL (Janne Delva)
DIKSNAVELMEES (Minne Bezuijen)
GRIJS BOKJE (Eva Delville)
AGOETI (Félix Bribosia)
BRULAAP (Lucas Cucci)
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0475/298657
 0498/194068
 0496/697595
 0491/228571
 0472/551448

WAT NEEM IK MEE?



















Slaapzak en matje + eventueel een extra deken.
Pyjama en knuffel + eventueel reservepyjama voor de ongelukjes.
Das + uniform (voor zij die er eentje hebben).
Voldoende onderbroeken, sokken en hemdjes.
Voldoende warme kleren, truien en warme broeken
Korte broeken en T-shirts.
Regenjas.
Een T-shirt en korte broek die héél vuil mag worden.
Zwembroek/zwempak + handdoek.
Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, milieuvriendelijke shampoo en
zeep, washandje, zakdoeken, kam, enz.
Zonnecrème + hoedje/petje tegen de zon.
Stapschoenen, laarzen en teenslippers of sandalen.
Kleine rugzak voor op eendaagse + drinkbus.
Zaklamp
Verkleedkledij i.v.m. het kampthema Hawaii.
Leesboek of strip voor een regenachtige dag.
Adres/envelop/postzegel om een brief te schrijven.
Identiteitskaart en medische fiche

We vragen aan álle ouders om de kledingstukken te voorziene van een naam. Het
is al 40 jaar aan een stuk dat ELK kamp afgesloten wordt met drie zakken verloren
voorwerpen die zogezegd van niemand zijn ...!
WAT NEEM IK NIET MEE?
—
—
—
—

Elektronische speelgoed
Mijn mooiste kleren
Zakmes
Snoep: “scouts is delen”, snoep wordt in beslag genomen en onder alle
kapoentjes uitgedeeld.
AANDACHTSPUNTJES EN TIPS VOOR DE OUDERS
— We gaan zoals vorige jaar op kamp op een wei, we slapen dus in tenten
en eten en spelen ofwel in open lucht of in een grote tent. Het is dus
zeer belangrijk dat jullie zeker waterdichte schoenen meenemen en
een zaklamp! Ook plastieken zakken zijn heel handig om je kleren
droog te bewaren.
— Jullie kunnen voor iedere dag een apart zakje maken met daarin proper
ondergoed, sokken, …
— Indien er nog vragen zijn, aarzel niet om de leiding te contacteren via
de verschillende communicatiekanalen.
KAMEEL (Janne Delva)
DIKSNAVELMEES (Minne Bezuijen)
GRIJS BOKJE (Eva Delville)
AGOETI (Félix Bribosia)
BRULAAP (Lucas Cucci)
 kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0475/298657
 0498/194068
 0496/697595
 0491/228571
 0472/551448

Aloha amigo!
Ben je klaar voor de twee beste weken van het jaar?
Ben je klaar om naar Hawaii te vertrekken samen met de beste groep
avonturiers ooit? Ben je klaar om met dolfijnen te zwemmen, om onder
palmbomen te genieten, om beachvolley te spelen samen met Lilo en Stitch
en om te dansen rond het kampvuur? Ja? Dan ben je klaar voor ons
superleuk Hawaiiaans kamp.

WAAR?
Gedurende het kamp kunnen jullie ouders/familie/vrienden/… brieven
schrijven op het onderstaand adres. Contact met de leiding is mogelijk
per gsm via de nummers onderaan deze pagina, en enkel in
hoogdringende gevallen!
Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs
T.a.v. Welp + [naam kind]
Michel SABLON
Rue du Moulin, 1
5670 MAZÉE
Opgelet: het bovenstaande adres is dat van de boer. Om op het veld te
geraken gebruiken jullie deze gegevens samen met de wegwijzers die ter
plaatse zullen hangen:
Rue du Calvaire, 5670 VIROINVAL
GPS: 50°04’15.4”N; 4°32’29,5”E
WANNEER?
Jullie worden verwacht op vrijdag 21 juli 2017 om 10u30 op het veld.
Ouders mogen hun avonturiers terug ophalen op zondag 30 juli 2017
om 13u00 samen met een hotdog en een verfrissing!
INSCHRIJVINGEN
Als je op kamp wenst te vertrekken, dan moeten de volgende zaken in
orde zijn:
— Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de homepage van
de website http://reynaert-beatrijs.be
— Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven bij aankomst op 18 juli
2017 aan de leiding.
— Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp
2017 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage van 125,00
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 3 juli 2017!

BALOE (Jan-Baptist Vandeuren)
CHIL (Arthur Bribosia)
KAA (Jef Delva)
RAKSHA (Pauline De Vis)
RIKKI-TIKKI-TAVI (Annabel Steurs)
KING LOUIE (Edward Van Sumere)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0470/134339
 0495/577881
 0472/346390
 0471/366222
 0470/206725
 0494/658326

WAT NEEM IK MEE?
 Warme slaapzak, pyjama + hoofdkussen en een matje.
 PERFECT UNIFORM: das + groene broek + scoutshemd/scoutstrui met alle
nodige kentekens! (Tip: denk aan het pompen op belofte).
 Proper ondergoed en kousen voor elke dag.
 Warme truien.
 Korte en lange broeken.
 Voldoende T-shirts.
 Comfortabele en waterdichte stapschoenen voor op 2-daagse,
rubberlaarzen en eventueel sandalen om in een rivier te stappen. Droge
en warme voeten zijn belangrijk op kamp.
 Regenjas.
 Zwembroek of zwempak en waskom.
 Toiletgerief:
washandjes,
milieuvriendelijke
zeep/shampoo,
tandenborstel, tandpasta, twee handdoeken, zakdoeken.
 Zonnecrème en hoedje of petje.
 Linnen zak voor de vuile was (in plastiek gaat alles stinken)!
 Verkleding/attributen i.v.m. het kampthema Hawaii.
 Drinkbus min. 0,5L
 Zaklamp (belangrijk op een veld: controleer de batterijen)!
 Schrijfgerief, een strip/boek, adressen en postzegels om eventueel
brieven te schrijven.
 Identiteitskaart af te geven aan de leiding bij aankomst.
Voorzie alle kledingstukken van een naam. Bekijk ook zeker de stapel verloren
kledij voor het verlaten van het kampterrein!
WAT NEEM IK NIET MEE?
—
—
—
—
—

Zakmes
Elke vorm van elektronische speelgoed (gsm, iPhone, iPad, Nitendo,…)
Snoep: wordt in beslag genomen en verdeeld onder alle welpen.
Je mooiste kleren, juwelen, make-up, slecht humeur, …
Huisdieren, boormachines, salontafels, gasfornuizen, rekenmachines, ...
AANDACHTSPUNTJES

— We slapen dit jaar (opnieuw) in tenten. Pak je kleren in plastic zakken
want anders wordt alles vochtig.
— Vragen kan u stellen via de welgekende communicatiekanalen.
BALOE (Jan-Baptist Vandeuren)
CHIL (Arthur Bribosia)
KAA (Jef Delva)
RAKSHA (Pauline De Vis)
RIKKI-TIKKI-TAVI (Annabel Steurs)
KING LOUIE (Edward Van Sumere)
 welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0470/134339
 0495/577881
 0472/346390
 0471/366222
 0470/206725
 0494/658326

Aloha Jonggivers!
Wees allemaal klaar voor de mooiste twee weken van het jaar: het
scoutskamp! Dit jaar gaan we samen naar het idyllisch eiland Hawaii dus
haal je kleurrijkste bloemetjeskransen en strooien hoedjes uit de kast, of
neem je surfplank mee!

WAAR?
Gedurende het kamp kunnen jullie ouders/familie/vrienden/… brieven
schrijven op het onderstaand adres. Contact met de leiding is mogelijk
per gsm via de nummers onderaan deze pagina, en enkel in
hoogdringende gevallen!
Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs
T.a.v. Jonggiver + [naam kind]
Michel SABLON
Rue du Moulin, 1
5670 MAZÉE
Opgelet: het bovenstaande adres is dat van de boer. Om op het veld te
geraken gebruiken jullie deze gegevens samen met de wegwijzers die ter
plaatse zullen hangen:
Rue du Calvaire, 5670 VIROINVAL
GPS: 50°04’15.4”N; 4°32’29,5”E
WANNEER?
Jullie worden verwacht op dinsdag 18 juli 2017 om 10u30 op het veld.
Ouders mogen hun zongebruinde Jonggivers terug ophalen op zondag
30 juli 2017 om 13u00 samen met een hotdog en een verfrissing!
INSCHRIJVINGEN
Als je op kamp wenst te vertrekken, dan moeten de volgende zaken in
orde zijn:
— Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de homepage van
de website http://reynaert-beatrijs.be
— Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven bij aankomst op 18 juli
2017 aan de leiding.
— Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp
2017 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage van 185,00
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 3 juli 2017!

SPINAAP (Lut Delva)
RAAF (Triphon Porcher)
Rob Mortier
SIFAKA (Nico Zwierzynski)
LEEUWAAPJE (France Porcher)
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0472/464527
 0489/416152
 0495/150381
 0495/471716
 0472/201787

WAT NEEM IK MEE?
In een trekrugzak steek je de volgende zaken:
 Warme slaapzak, pyjama en een matje.
 PERFECT UNIFORM: das + groene broek + scoutshemd met alle nodige
kentekens! (Tip: denk aan het pompen op belofte)
 Wasgerief: washandje, milieuvriendelijke/ecologische zeep en shampoo
(denk: harde zeep), tandenborstel, tandpasta, handdoek, zakdoeken,
zonnecrème en hoedje of petje!
 Set kleren die kapot mogen gaan (trui, t-shirt, broek, onderbroek,
sokken)
 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 of sandalen.
 Regenjas
 Zwembroek of bikini en zwembril
 Verkleding/attributen i.v.m. het kampthema Hawaii.
 Drinkbus min. 0,5L
 Zaklamp en zakmes (zeer belangrijk op een veld).
 Tuinhandschoenen om te sjorren (helpt tegen splinters en andere
verwondingen).
 Twee tot drie oude keukenhanddoeken (als je patrouille er geen heeft
kunnen jullie niet afwassen en eten jullie uit vuile borden).
 Materiaal om brieven te schrijven als je dat wenst.
 Identiteitskaart af te geven aan de leiding bij aankomst.
Zelfs Jonggivers verliezen hun kledij. Voorzie alle kledingstukken van een naam.
Bekijk ook zeker de stapel verloren kledij voor het verlaten van het kampterrein!
WAT NEEM IK NIET MEE?
— Buiten de patrouilleleiders (PL’s) hoeft niemand een GSM/smartphone
mee te nemen. PL’s voorzienen ook een oplader (voor gebruik op 3daagse).
— Make-up, kostbare merkkledij, juwelen en andere zaken om er schoon
uit te zien: 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 het dan met je patrouille!
SPINAAP (Lut Delva)
RAAF (Triphon Porcher)
Rob Mortier
SIFAKA (Nico Zwierzynski)
LEEUWAAPJE (France Porcher)
 jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0472/464527
 0489/416152
 0495/150381
 0495/471716
 0472/201787

Hier is dé ô zo verwachte kamptotem
— Voor de derde jaars givers is dit het laatste kamp als lid…
Geniet er een laatste maal van!
— Voor de tweede jaars givers: spannend… een adjectief!
— Voor de eerste jaars givers: misschien al wat verhaaltjes
gehoord van de rest? Nu beleven jullie het ook.

WANNEER?
VRIJDAG 14 JULI 2017
Als leiding hebben we zeker helpende handjes nodig. Daarom vragen wij
aan de givers die zich bereid voelen, een handje toe te steken bij het
inladen van de vrachtwagens. Beschouw het als een gunst naar de scouts
toe, of als een gratis fitnessbeurt  Afspraak om 08u00 aan de lokalen.
ZATERDAG 15 JULI 2017
We spreken af om 10u00 aan de lokalen voor het startsignaal van het
kamp. Jullie zakken worden nagekeken op overbodig en/of verboden
spullen en het gemeenschappelijk materiaal wordt verdeeld.
ZONDAG 30 JULI 2017
Het kamp zit erop om 13u00. Jullie ouders worden vriendelijk gevraagd
jullie op te halen op het veld in Nismes samen met een hotdog en een
verfrissing.
>> Adres: Rue du Calvaire, 5670 VIROINVAL
>> GPS: 50°04'15.4"N 4°32'29.5"E
We houden jullie op de hoogte in de loop van de namiddag om de
vrachtwagen te helpen uitladen (rond 17u30 – 18u00 meestal).
MAANDAG 31 JULI 2017
Coscoroba, Ibis en Caracara worden om 16u00 verwacht aan de grote
fontein van het Warandepark in Brussel (metro Park) voor de
leidingsverdeling. Ook al wens je geen (actieve) leiding te worden het
komende scoutsjaar, toch nodigen we jullie graag uit voor een gezellige
namiddag en avond.
WAAR?
— Tussen 15 en 25 juli 2017 trekken we door België rond met de trein.
Ook slapen we drie nachten in drie verschillende landen, nl. Frankrijk,
Duitsland en Groothertogdom Luxemburg. Meestal verblijven we in
campings met warm water en elektriciteit, maar er zal ook nog op z’n
oude wijze gekampeerd worden bij boeren of op bivakplaatsen.
— De laatste vijf dagen van het kamp verblijven we op het veld van de
kapoenen, welpen en jonggivers waar we het iets rustiger zullen houden,
zonder dat het minder tof wordt 

MOL (Edmond Jonckheere)
STEKELVARKEN (Thomas Van Sumere)
FLICKA (Thibaud Moens)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0471/176720
 0498/284109
 0498/718294

FORMALITEITEN
I.

II.
III.
IV.

OUDERLIJKE TOESTEMMING OM NAAR HET BUITENLAND TE GAAN laten
officialiseren in het gemeentehuis van je domicilieadres. In
tegenstelling tot wat dit jaar per mail verstuurd is geweest zijn
we verplicht dit te vragen zelfs al verblijven we in een naburig
land.
IDENTITEITSKAART met werkende chip. Deze bewaar je tijdens het
kamp op een veilige plaats.
MEDISCHE FICHE op de site afprinten en meegeven de dag van het
vertrek.
EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD, samen met je ID op een
veilige plaats bewaren.

FINANCIEEL ASPECT
— Alle givers hebben reeds bevestigd mee te komen op het kamp,
inschrijven is dus niet nodig.
— Dit kamp van vijftien dagen kost 190,00 EUR te storten voor 3 juli
2017 op rekening BE74 7350 1524 0607 met vermelding “Kamp 2017 –
[naam/totem]”.

BENODIGDHEDEN
Hieronder staat de lijst van wat jullie mee moeten hebben. Beslis je om
meer mee te nemen, dan is dit volledig jouw verantwoordelijkheid. Hou
in je achterhoofd dat je plaats nodig zal hebben voor gemeenschappelijk
materiaal (tentonderdelen, eten, …) en dat je je zak zelf moet dragen.















Een paar stapschoenen en een paar teenslippers/stapsandalen.
Slaapzak en matje.
Perfect uniform (das – hemd – groene broek – kentekens in orde).
Voldoende ondergoed.
Drinkbus.
Zakmes en zaklamp.
Gamel, bestek en beker voorzien van je naam/totem.
Keukenhanddoek.
Voldoende T-shirts.
Een lange broek.
Twee korte broeken.
Twee truien.
Zwemgerief (bikini/zwemshort/…) + badhanddoek.
Zonnebril.

MOL (Edmond Jonckheere)
STEKELVARKEN (Thomas Van Sumere)
FLICKA (Thibaud Moens)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0471/176720
 0498/284109
 0498/718294






Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, milieuvriendelijke shampoo, …).
Persoonlijke MOBIB-kaart en MIVB-abonnement.
Kaarten of andere bezigheden voor op de trein.
Zakgeld indien je een extraatje wenst te kopen.
Opgelet:

(1) Hierin zit inbegrepen wat je de dag zelf aanhebt.
(2) De leiding zorgt zelf voor een EHBO-koffer.
Persoonlijke medicatie neem je zelf mee.
(3) In je trekrugzak moet nog gemeenschappelijk
materiaal bij dat je aan de lokalen zal krijgen.

OVERIGE
Wat neem ik niet mee?
— Alcohol.
— Drugs.
— Make-up en dure merkkledij.
— Andere zaken die niet thuishoren op een scoutskamp.
Wat mag je meenemen onder bepaalde voorwaarden?
— Een draagbare luidspreker, voor zolang je hem niet op de trein of op
andere ongepaste locaties/tijdstippen gebruikt.
— Een smartphone, voor zolang je niet de verslaafde puber uithangt
die er geen minuut zonder kan. ’s Avonds een berichtje sturen is
geen probleem, overdag zitten chatten leidt tot inbeslagneming.
Wat moet je absoluut meenemen?
— Afgeven bij het vertrek aan de leiding: medische fiche en ouderlijke
toestemming om naar het buitenland te reizen.
— Een persoonlijke MOBIB-kaart van de NMBS, of één van een
andere provider (TEC/De Lijn/MIVB) dat je heb laten registreren
aan een NMBS-loket (waar je foto en naam op staan). Daarop laden
wij in het station je GO-unlimited abonnement op van de NMBS,
dewelke je één maand ongelimiteerd treinreizen verschaft. Na het
kamp kan je nog tot 14 augustus met de trein door België reizen.
— Identiteitskaart en European Health Insurance Card, die je in je
portefeuille steekt.

CONTACT
Tijdens het kamp kan u de leiding contacteren op de onderstaande
nummers. Huisbezoek en/of inkijken van de kampplanning is mogelijk
vanaf eind juni omwille van de examenperiode.
MOL (Edmond Jonckheere)
STEKELVARKEN (Thomas Van Sumere)
FLICKA (Thibaud Moens)
 givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0471/176720
 0498/284109
 0498/718294

Voel je het al kriebelen bij het inkijken van deze kamptotem? Hieronder vind
je enkele foto’s van het veld waar kapoenen, welpen en jonggivers zullen
verblijven. De foto’s werden begin september getrokken toen we met enkele
leiders het veld zijn gaan bezoeken.

MOL (Edmond Jonckheere)
 groepsleiding@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail)

 0471/176720

