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SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS 

GROEPSNUMMER: B1212G           GOUW: West-Brabant (Webra) 

WEBSITE: https://reynaert-beatrijs.be   EMAIL: info@reynaert-beatrijs.be  

           https://www.facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/  

 

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-Pieters-
Woluwe. 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. 
 
V.U.: EDMOND JONCKHEERE

 



	

	

	

	

Beste ouders  
Beste leden  
 
 
De maand juli is voor elke scouts en gids weer een periode van intens plezier, gezonde 
vermoeidheid, kracht, vriendschap, samenwerking en verbondenheid.  
 
Onze kapoentjes, welpen en wolven leren er omgaan met het van huis weg zijn en worden vijf 
à tien dagen geamuseerd met binnen- en buitenspelen, dagtochten en zoveel meer. De 
jonggivers sjorren zelf hun tafels en bouwen vuren die ze ook gebruiken om er hun eten op te 
koken. Ik kan je verzekeren dat geen maaltijd zo zoet smaakt als een zelfgemaakte na een 
kajaktocht op een rivier of een dagtocht in de Ardennen! Ook voor onze givers is het kamp 
synoniem voor avontuur en plezier maar met het groot verschil dat de grenzen die er verlegd 
worden niet deze van de verbeelding zijn, maar die van de haalbaarheid. Gedurende het jaar 
hebben ze centjes verzameld om er hun gekozen activiteiten mee te financieren. In groep 
ontdekken ze ons Belgiëland op een andere manier dan het klassieke toerisme: kamperen, 
rondtrekken en nog veel meer!  
 
Dat men 6 of 24 jaar oud is: scouting is en blijft een levensstijl. Bij de scouts leer je op een 
speelse, maar ook doordachte wijze voor jezelf en anderen –misschien later wel je beste 
vrienden– in te staan. Je komt er in aanraking met allerlei sporten en activiteiten die je anders 
misschien nooit zou meemaken, en je leert met allerlei mensen op te schieten. Omdat we 
tijdens het kamp een groepsgevoel opbouwen, aanvaarden we niet dat kinderen zomaar een 
deel van het kamp laten vallen omwille van vakantie of andere activiteiten. Wie mee op kamp 
gaat, maakt ook het volledig kamp mee van het begin tot het einde. Het is enkel op deze wijze 
dat je uit de ervaring van het kamp iets kan halen.  
 
Ten slotte was het groepskamp van vorig jaar geslaagd, daarom kozen we opnieuw voor een 
groepskamp. Een groepskamp betekent dat we met z'n allen op één veld verblijven en in tenten 
slapen. Kapoenen, welpen en wolven slapen dan in tenten van 8 of 16 personen terwijl de 
jonggivers de kans krijgen om hun eigen piloti's te bouwen. Voor sommigen gaat dit even 
wennen zijn, maar scouting da's durven!  
 
 
Een stevige linker  
 
Mol  
Groepsleider 
 



 
	

“De eerste dag van het kamp is 
fysiek en organisatorisch 

zwaar. Van een hoop 
materiaal moeten we een 
aangename leefomgeving 

maken”  



	

SPINAAP (Lut Delva)         ( 0472/464527 
SPRINGBOK (Pauline De Vis)       ( 0471/366222 
BEO (Zélie Demyttenaere)       ( 0479/799231 
BRULAAP (Lucas Cucci)       ( 0472/511448 
TAGOEAN (Oscar Bribosia)        ( 0491/292090 
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 
 

	

	

	
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 
A l'attention de [naam kind] + [tak] 

François d’OTREPPE 
Cierreux 15 

6671 BOVIGNY - GOUVY 
 

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: 

Coördinaten van het veld: 50°14'41.8"N 5°55'32.3"E 

WANNEER?   
 

Jullie worden verwacht op woensdag 24 juli 2019 om 18u30 op het veld. 
Ouders mogen hun avonturiers terug ophalen op dinsdag 30 juli 2018 
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:  

Ä Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de 
welkompagina van de website http://reynaert-beatrijs.be 

Ä Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven bij aankomst 
op 24 juli 2019 aan de leiding.  

Ä Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding 
“kamp 2019 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een 
bijdrage van 90,00 EUR. We ontvangen graag de betaling voor 3 
juli 2019!  

 

Buiten uitzonderlijke gevallen tolereren we GEEN deeltijdse deelname 
aan het kamp! Meekomen = heel het kamp 

 

 

Dag kapoentjes, het groot kamp is er bijna = leukste 
tijd van het jaar! En het thema = Amerika. Wij hebben 
al heel wat toffe activiteiten voor jullie in petto en 
hopen dus dat jullie er allemaal bij kunnen zijn! Hier 
volgt alle praktische info: 

 



	

SPINAAP (Lut Delva)         ( 0472/464527 
SPRINGBOK (Pauline De Vis)       ( 0471/366222 
BEO (Zélie Demyttenaere)       ( 0479/799231 
BRULAAP (Lucas Cucci)       ( 0472/511448 
TAGOEAN (Oscar Bribosia)        ( 0491/292090 
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 
 

WAT NEEM JE 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 (of andere waterdichte schoenen) en 

teenslippers of sandalen.  
* Kleine rugzak voor op eendaagse + drinkbus. 
* Zaklamp  
* Verkleedkledij i.v.m. het kampthema Amerika 
* Leesboek of strip voor een regenachtige dag.  
* Adres/envelop/postzegel om een brief te schrijven. 
* Identiteitskaart en medische fiche  

	

Voorzie alle kledingstukken van een naam. Elk jaar sluiten we het kamp af met 
een berg verloren kledij die zogezegd van niemand is. Bekijk ook zeker de stapel 
verloren kledij voor het verlaten van het kampterrein! 

	

WAT NEEM JE NIET MEE?   
 

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

AANDACHTSPUNTJE   
 

— 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. Warme temperaturen en zonnige dagen willen niet zeggen dat 
het ’s ochtends en ’s avonds niet vochtig kan zijn. Een plastiek zak is 
hierbij dus ideaal.  
— Jullie kunnen voor iedere dag een apart zakje maken met daarin 
proper ondergoed, sokken, …  
 

Cowboys en indianen



 
	

“Eendaagse, tweedaagse of 
driedaagse, dat is stappen doorheen 
prachtige landschappen” 



	

CHIL (Arthur Bribosia)       ( 0495/577881 
MARALA (Minne Bezuijen)        ( 0498/194068 
CHIKAI (Félix Bribosia)       ( 0491/228571 
SHERE KHAN (Thomas Debersaques)      ( 0474/398400 
OE (Henri Delville)        ( 0495/106960 
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	

	

 
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 
A l'attention de [naam kind] + [tak] 

François d’OTREPPE 
Cierreux 15 

6671 BOVIGNY - GOUVY 
 

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: 

Coördinaten van het veld: 50°14'41.8"N 5°55'32.3"E 

WANNEER?   
 
Jullie worden verwacht op zondag 21 juli 2019 om 10u30 op het veld. Ouders 
mogen hun avonturiers terug ophalen op dinsdag 30 juli 2018 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:  

Ä Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de 
welkompagina van de website http://reynaert-beatrijs.be 

Ä Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven bij aankomst 
op 21 juli 2019 aan de leiding.  

Ä Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding 
“kamp 2019 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een 
bijdrage van 125,00 EUR. We ontvangen graag de betaling voor 
3 juli 2019!  
 

Buiten uitzonderlijke gevallen tolereren we GEEN deeltijdse deelname 
aan het kamp! Meekomen = heel het kamp! 

 

 

Ola Welpjes!   
Eindelijk is het zo ver, het langverwachte scouts 
kamp! Hier hebben we als welpengroep een jaar naar 
uitgekeken, en er kan nu niets meer mislukken! Haal 
je vertrouwde scouts rugzak van onder het stof en 
begin al maar te pakken! Neem je zotste en 
creatiefste verkleedkledij mee! 



	

CHIL (Arthur Bribosia)       ( 0495/577881 
MARALA (Minne Bezuijen)        ( 0498/194068 
CHIKAI (Félix Bribosia)       ( 0491/228571 
SHERE KHAN (Thomas Debersaques)      ( 0474/398400 
OE (Henri Delville)        ( 0495/106960 
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

WAT NEEM JE 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 3-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 Amerika. 
* 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. Elk jaar sluiten we het kamp af met 
een berg verloren kledij die zogezegd van niemand is. Bekijk ook zeker de stapel 
verloren kledij voor het verlaten van het kampterrein! 

	

WAT NEEM JE NIET MEE?   
 

Ä Zakmes 
Ä Elke vorm van elektronische speelgoed (gsm, iPhone, iPad, …)  
Ä Snoep: wordt in beslag genomen en verdeeld onder alle wolven. 
Ä Je mooiste kleren, juwelen, make-up, slecht humeur, … 

AANDACHTSPUNTJE   
 

— Ons kampthema dit jaar beloofd veel mooie plekken! We gaan 
in 14 dagen door Amerika trekken. Amerika is groot, dus jullie 
brede imaginatie maar de vrije loop! Er zijn zo veel verschillende 
verkleed ideeën rond dit thema dat we ervan uit  gaan dat jullie 
er zeker wel eentje leuk zullen vinden :-) 

 

 

  



 
	

“Een vijver of een meer? We duiken erin” 



	

IKKI (Thomas Van Sumere)       ( 0498/284109 
KAA (Jef Delva)        ( 0472/346390 
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)      ( 0488/580323 
WONTOLLA (Thibaud Moens)       ( 0498/718294 
KIGO (Sorenza Cucci)         ( 0472/675477 
TABAQUI (Willem Debersaques)       ( 0479/378841 
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

 
 
 
 
 
 
 

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 
A l'attention de [naam kind] + [tak] 

François d’OTREPPE 
Cierreux 15 

6671 BOVIGNY - GOUVY 
 

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: 

Coördinaten van het veld: 50°14'41.8"N 5°55'32.3"E 

WANNEER?   
 

Jullie worden verwacht op zondag 21 juli 2019 om 10u30 op het veld. 
Ouders mogen hun avonturiers terug ophalen op dinsdag 30 juli 2018 
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:  

Ä Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de 
welkompagina van de website http://reynaert-beatrijs.be 

Ä Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven bij aankomst 
op 21 juli 2019 aan de leiding.  

Ä Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding 
“kamp 2019 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een 
bijdrage van 125,00 EUR. We ontvangen graag de betaling voor 
3 juli 2019!  

 

Buiten uitzonderlijke gevallen tolereren we GEEN deeltijdse deelname 
aan het kamp! Meekomen = heel het kamp! 
 
 
 
 

Heeeey Wolven, 
Jullie geduld wordt beloond, want geloof het of 
niet maar we vertrekken met z’n allen op kamp!!! 
Dit jaar maken we een grote trektocht door de 
Verenigde Staten van Amerika. Verkleed je dus in 
iets of iemand typisch Amerikaans en dan gaan we 
samen dit enorm land verkennen. 
Hieronder vinden jullie alle praktische informatie 
omtrent het kamp. 



	

IKKI (Thomas Van Sumere)       ( 0498/284109 
KAA (Jef Delva)        ( 0472/346390 
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)      ( 0488/580323 
WONTOLLA (Thibaud Moens)       ( 0498/718294 
KIGO (Sorenza Cucci)         ( 0472/675477 
TABAQUI (Willem Debersaques)       ( 0479/378841 
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

WAT NEEM JE 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 3-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 Amerika. 
* 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. Elk jaar sluiten we het kamp 
af met een berg verloren kledij die zogezegd van niemand is. Bekijk ook 
zeker de stapel verloren kledij voor het verlaten van het kampterrein! 

 

WAT NEEM JE NIET MEE?   
 

Ä Zakmes 
Ä Elke vorm van elektronische speelgoed (gsm, iPhone, iPad, …)  
Ä Snoep: wordt in beslag genomen en verdeeld onder alle wolven. 
Ä Je mooiste kleren, juwelen, make-up, slecht humeur, … 

 

AANDACHTSPUNTJE   
 

— We slapen dit jaar (opnieuw) in tenten. Pak je kleren in plastiek 
zakken want anders wordt alles vochtig. Ook gelieve je naam 
overal op te schrijven. 

 



 
	

“Scouting, da’s ook spelen in de donker” 



	

MOL (Edmond Jonckheere)       ( 0471/176720 
MARMOT (Jan-Baptist Vandeuren)      ( 0470/134339 
GRIJS BOKJE (Eva Delville)       ( 0496/697595 
SITTA (Emma Wijers)        ( 0497/333741 
KAKETOE (Illias Clerin)       ( 0471/340193 
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	 	
	 	 	

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 
A l'attention de [naam kind] + [tak] 

François d’OTREPPE 
Cierreux 15 

6671 BOVIGNY - GOUVY 
 

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: 

Coördinaten van het veld: 50°14'41.8"N 5°55'32.3"E 

WANNEER?   
 
Jullie worden verwacht op donderdag 18 juli 2019 om 10u30 op het veld. 
Ouders mogen hun jonggivers terug ophalen op dinsdag 30 juli 2018 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:  

Ä Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de welkompagina 
van de website http://reynaert-beatrijs.be 

Ä Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven bij aankomst op 18 
juli 2019 aan de leiding.  

Ä Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding 
“kamp 2019 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage 
van 185,00 EUR. We ontvangen graag de betaling voor 3 juli 2019!  

 

Buiten uitzonderlijke gevallen tolereren we GEEN deeltijdse deelname aan het 
kamp! Meekomen = heel het kamp. 

 

 

 

 

Eerst en vooral een grote proficiat aan de patrouille 
van Rivierdolfijn die erin slaagde om 32 likes te 
verzamelen voor zijn constructie. De liftbon gaat 
jullie kant dus uit J Meer informatie over de liftbon 
wordt op kamp meegedeeld.  



	

MOL (Edmond Jonckheere)       ( 0471/176720 
MARMOT (Jan-Baptist Vandeuren)      ( 0470/134339 
GRIJS BOKJE (Eva Delville)       ( 0496/697595 
SITTA (Emma Wijers)        ( 0497/333741 
KAKETOE (Illias Clerin)       ( 0471/340193 
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

WAT NEEM JE 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, 
(stoffen) 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 Amerika  
* 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. 

 

Voorzie alle kledingstukken van een naam. Elk jaar sluiten we het kamp af met 
een berg verloren kledij die zogezegd van niemand is. Bekijk ook zeker de stapel 
verloren kledij voor het verlaten van het kampterrein. 

WAT NEEM JE NIET MEE?   
 

Ä Elke vorm van elektronische toestellen (zie uitzondering hieronder) 
Ä Snoep: wordt in beslag genomen en verdeeld onder alle welpen. 
Ä Je mooiste kleren, juwelen, make-up, slecht humeur, … 

AANDACHTSPUNTJE   
 

— Enkel de patrouille- en hulppatrouilleleiders mogen een gsm (lees: 
geen smartphone) meenemen om tijdens de driedaagse te gebruiken. 
Vergeet je lader ook niet mee te nemen! Andere toestellen worden in 
beslag genomen.  



 
	

“Het kamp sluiten we af met een groot 
kampvuur” 
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	 	 	 WAT? 
We stellen u voor, een nieuw concept: “Het wisselkamp”! Van de 
woorden “wisselen”: “het ene geven voor het andere”, en kamp… ja dat 
moet ik jullie niet uitleggen.	 Zoals jullie wel weten is België een heel 
divers land, met een prachtig strand dat zich uitstrekt over maar liefst 
67km, en aan de andere kant van het land bergtoppen tot wel 694 
meters hoog! En wij gaan verder op ontdekking in dit veel verbergende 
koninkrijk.  
 

	 	 	 WANNEER? 
Concreet: we verwachten jullie op maandag 15 juli 2019 aan de 
scoutslokalen, het uur wordt later nog meegedeeld (maar in de ochtend). 
Daar gaan we eerst helpen met de camion in te laden, vooraleer wij zelf 
ook op kamp vertrekken. 
Jullie mogen opgehaald worden op dinsdag 30 juli 2019, op het 
kampterrein, om 13u00.  
à De coördinaten van het kampterrein zijn de volgende:  
50°14'41.8"N 5°55'32.3"E 
à Brieven mogen gestuurd worden naar:  

Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs 
t.a.v. [naam kind] 

Monsieur François d'Otreppe 
Cierreux 15 

6671 BOVIGNY-GOUVY 
 
WAT MAG DAT KOSTEN? 
We vragen jullie 100 EUR te storten op de rekenning BE74 7350 1524 
0607 met mededeling “kamp [naam kind], en dit ten laatste op 30 juni 
2019. Zo zijn we zeker dat alle kosten bedekt worden! 
 

	 	 	 WAT HEB IK NODIG? 
LEES DIT ZEER AANDACHTIG! 
 
Jullie moeten elk 2 zakken voorbereiden. De ene hebben jullie mee de 
eerste week van ons kamp (van 15 juli tem 23 juli 2019); de andere zak 
geven jullie mee met de camion bij het inladen, en zullen jullie terug te 
zien krijgen op 23 juli 2019, aangezien we die dag op het kampterrein 
aankomen.  

  

Beste Givers, 
Het is zo ver ! We vertrekken op kamp ! Bij deze wat 
meer uitleg over het verloop van het kamp, en vooral 
wat jullie (al dan niet) moeten meebrengen. 
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ZAK 1: 
Deze zak moet je zelf kunnen dragen. Let dus goed op dat hij niet te 
zwaar is! Hierin steek je de nodige kledij/handdoeken/tandenborstel/… 
Wat hier zeker en vast in moet: 

* Zwemgerief 
* Gamel 
* Bestek 
* Zakmes 
* Eén keukenhanddoek 
* Slaapzak 
* Matje 
* Perfect scoutsuniform 

 
Hou het beperkt! Het is niet de bedoeling dat je overbodige spullen 
meeneemt: 5 t-shirts, één short, één broek, één trui en voldoende 
ondergoed zouden in principe zeker genoeg moeten zijn. Indien 
absoluut nodig is het ook altijd mogelijk om ergens een paar kleren te 
gaan wassen! 
 
ZAK 2: 
Deze zak zullen jullie dus terugvinden na een eerste weekje kamp. Hier 
mag je wat meer gerief in proppen, maar overdrijf ook niet. Het moet 
nog mee kunnen in de camion! Leg er dus misschien een extra trui, 
short, een paar t-shirts en extra ondergoed in. 
 
 
Bij deze denk ik dat ik alle nodige informatie gegeven heb. Als er nog 
vragen zijn, aarzel niet om mij te contacteren!  
 
Ik kijk er naar uit, jullie hopelijk ook! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes 
 
Leeuwaapje  



	


