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Voorwoord 
 
AANDACHT AANDACHT AANDACHT! (goed nu ik die heb, kan ik jullie het volgende vertellen): 
 
Beste  leden,  ouders  van  leden,  familie  van  leden,  vrienden  en  vriendinnen  van  leden, 
sympathisanten  van  leden  (en uiteraard  van de  scouts) en uiteraard beste medeleiding,… 
Mag ik jullie het volgende aankondigen: 
 
Het voorbije jaar was een uitermate geslaagd jaar!  Heel wat leuke nieuwe mensen, heel wat 
spetterende activiteiten en oh ja, na enkele probleempjes met de zaal voor het groepsfeest, 
een geslaagd groepsfeest.  Maar ook aan dit jaar komt er een einde, snif (niet tegenstaande 
kijken wij allen zeer graag uit naar een volgend fijn scoutsjaar!).  
 
Voor dat wij het jaar officieel afsluiten, gaan wij uiteraard nog op een geweldig kamp: in de 
volgende bladzijden komen jullie (na het vele geduldig en het lange wachten) alles te weten 
over het spetterende Aziatisch GROEPSKAMP 2008!  
Dank zijn ons is een deel van juli weeral opgevuld.  Na het lezen van deze kamptotem zullen 
jullie vol ongeduld staan trappelen tot jullie eindelijk op kamp mogen vertrekken. 
Wij  staan met  de  voltallige  leidingsploeg  helemaal  klaar,  fit  en  paraat,  om  jullie  –  onze 
allerliefste en coolste leden‐ op te vangen en een heel kamp te entertainen. 
Wij kunnen jullie het volgende al zeker mededelen: menig man (en vrouw) zouden uitermate 
jaloers zijn op dit boekje en het kamp dat hierin beschreven wordt!  
 
Een groepskamp… dat wil zeggen iets speciaals… En voor iets speciaals maken wij ook graag 
iets speciaals… Elk lid zal dus ook een T‐shirt krijgen als herinnering aan dit kamp. Wij vragen 
hier wel een extra’tje van 5 € voor. (Dit zit al in de kampprijs verrekend) 
 
Maar  voor  wij  op  kamp  vertrekken,  is  er  traditie  getrouw  nog  onze  jaarlijkse 
ZEEVERGADERING. 
Deze gaat door op zondag 29 juni.  We spreken af om 9u in het Centraal station en zijn om 
18u30  zongebruind  terug op dezelfde plaats.   Breng ook wat  centjes mee om een  ijsje  te 
eten. 
 
Tot slot wil ik nog even klein dankwoordje kwijt:  
Dank  je wel aan onze uitermate goede groepsleider die weer voor een geslaagd  jaar heeft 
gezorgd, maar uiteraard ging dit niet zonder de hele  leidingsploeg die dit jaar toch wel wat 
extra zijn best gedaan heeft om dit groepskamp te kunnen organiseren! 
 
Hopelijk zien we jullie op de zeevergadering en op het kamp. 
En uiteraard verwelkomen wij  jullie volgend  jaar graag weer met weer een nieuwe  resem 
totems, nieuwe leden en ook wat nieuwe leiding! 
 
Een stevige linker, 
Suricata 
 



Wist je dat ze in Azïe soms met stokjes eten?   Wist je dat rijst in Azië een echte lekkernij is? 

 
 

 
 

 
Wist je dat Azië het grootste werelddeel ter 

wereld is? 
 

Dit is een leuk liedje, als jullie dit zingen zal 
je meteen weten wat het thema van dit kamp 
wordt! Zing allemaal maar luidkeels mee: 
 

Klein chineesje - ching, chang, chong.  
Waar ga je naar toe met je ding, dang, dong?  

Ik ga spelen.  
Op mijn xylofoontje.  
Hele mooie wijsjes.  
Ding, dang, dong. 

 
En jawel, jullie hebben het goed geraden, het thema van dit jaar wordt 
AZIË!!!!!!!!!!!! 
Als jullie goed zoeken vinden jullie in deze totem enkele weetjes over Azië.   
Zo worden jullie al een beetje echte Azië-kenners ☺ 
 
Dit jaar gaan we op tentenkamp met heeeeeeeel de scoutsgroep!  
(Jullie hoeven hier geen speciale voorbereidingen voor te treffen.) 
 
Hier volgen enkele belangrijke gegevens: 
 
 

Wanneer: Van vrijdag 25 juli tot woensdag 30 juli 
Jullie worden vrijdag om 9 uur aan het lokaal verwacht, om 
daarna door te rijden naar de kampplaats. Jullie kunnen ook 
rechtstreeks naar de kampplaats gaan.  Vermeldt dit duidelijk op 
de vervoerregeling.  Woensdag 30 juli kunnen jullie om 13 uur 
jullie kinderen komen ophalen aan de kampplaats. 
 
Adres:  Scouts Reynaert-Beatrijs Naam kapoen  
  p/a M. Jacquelot-Balle 
  Place Kléber Felleur 9 
  6591 Mâcon 
 
Het is naar dit adres dat de mama's en de papa's een briefje 
en/of kaartje naar hun (en onze;-) kapoen kunnen sturen. 



 
 

Inschrijvingen: Vul de inschrijvingsstrook + medische fiche + vervoersregeling 
(ook invullen al je rechtstreeks rijdt) die jullie achteraan in de totem vinden in en 
stuur deze vóór 5 juli 2008 op naar: 

Karin Melsens 
J. Bassemstraat 55 

1160 Brussel 
 
Kampbijdrage: 65 Euro te storten op 735-0035020-88 met vermelding van de 
naam van de kapoen en kapoenenkamp 2008 eveneens voor 5 juli 
 
Vervoer: Het vervoer gebeurt zoals de voorgaande jaren.  Wij rekenen op 
bereidwillige ouders die jullie naar de kampplaats kunnen voeren. (zie 
vervoersregeling!) 
 
Bagage:  
 luchtmatras (+ ev. een pomp) of veldbed (matras pakt minder plaats in de 

tent…)  
 slaapzak (+ extra dekentje)  
 pyjama en knuffel  
 uniform (das, scoutstrui, ev. groene broek MET NAAM)  
 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 ‘Azië’  
 drinkbus  
 zaklamp 
 Schrijfgerief, een paar strips, adressen voor eventueel een kaartje, 

eventueel heel klein beetje zakgeld (voor postzegels ...)  
 strips/ leesboek  
 SIS-kaart (af te geven aan de leiding begin van het kamp) 

 
 



Serval (Karin Melsens)  karinmelsens@hotmail.com 0499/391.189 
Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 
Dingo (Leutrim Spahija)  leutrim11@hotmail.com  0485/809.998 
Indra Bervoets    indrake_knk@hotmail.com 0494/729.313 494/729.313 

Ik neem niet mee: elektronisch speelgoed, zakmes Ik neem niet mee: elektronisch speelgoed, zakmes 

 
Wist je dat meer dan de helft van alle mensen ter wereld in Azië wonen? 

(Snoep nemen we in beslag en delen we uit aan al de kapoenen) (Snoep nemen we in beslag en delen we uit aan al de kapoenen) 
  
Tips voor de ouders:  Tips voor de ouders:  

1. Jullie kunnen voor elke dag een apart zakje maken, met proper ondergoed, 
sokken, t-shirt, ... in.  

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 boel kleren terugvinden die zogezegd ‘van 
niemand' zijn! 

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 boel kleren terugvinden die zogezegd ‘van 
niemand' zijn! 

  

 
 
Voor meer informatie over het kamp, aarzel niet om het ons te vragen! 
Je kan ons altijd bereiken op onze gsm nummers, op het kamp enkel indien strikt 
noodzakelijk. 

 
 

Het Japans (=de taal die ze in Japan spreken, Japan is een eiland in Azië) heeft zelfs enkele 
woorden vanuit het Nederlands overgenomen! Zo heb je ‘konpasu’ wat kompas betekent en ‘masu’ 

wat mast betekent en zelfs het woord ‘rugzak’ is overgenomen en wordt in het Japans: 
‘rukkusakku’ (allemaal woordjes die we vaak gebruiken op scoutskamp) 

 

mailto:ikke_kwinten@hotmail.com
mailto:alexisjanssens@hotmail.com
mailto:anneleendevooght@hotmail.com
mailto:indrake_knk@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Dag beste welpjes,  
Waar gaan we dit jaar naartoe???  
We vertrekken naar Azië, het verre Oosten. 
Zoveel uitvindingen komen van daar, zonder dat we er echt 
iets over weten.  
We gaan op ontdekkingsreis.  Leren hoe de Chinezen inkt 
gebruikten en het buskruit uitvonden.  Zien hoe de 
machtige Japanse Samurai’s vochten en de grote Daymo’s thee dronken.  De 
Koreaanse vechtsporten, Taekwondo, ervaren, leren leven zoals een echte 
Boeddhist en nog veel meer.  
We gaan dit jaar samen met de jonggivers en de kapoenen op kamp.  Iedereen 
gaat in tenten slapen.  Maar geen zorgen.  Het is goed geregeld en al de 
voorzorgen zijn genomen opdat je niet ziek zou worden. Toch verwachten we dat 
je dit jaar extra je best doet om je zak te maken.  Een lijst met benodigdheden 
volgt onderaan de pagina. 
Zorg dat je alles mee hebt, en vooral warme kleding, een goeie pyjama, goede 
stapschoenen en je STOKJES om te eten.  
Ching, Chang, Chong en Cheng verwachten jullie om samen met jullie dit grote 
avontuur te beleven.  Schrik niet als je toekomt, de mensen zien er daar een 
beetje anders uit, gespleten ogen, gele huid, ietsje kleiner, … maar ze zijn heel 
tof, dus kom talrijk en wees niet bang voor de grote reis die jullie te wachten 
staat. 
 
WAAR / BRIEVEN: Scouts Reynaert-Beatrijs Naam Welp 
    p/a M. Jacquelot-Balle 
    Place Kléber Felleur 9 
    6591 Mâcon 
 
VERTREK: maandag 21 juli 2008 om 10u aan het lokaal 
 
TERUG: woensdag 30 juli 2008 om 14u30 staan we terug aan het lokaal of om 
13u ter plaatse 
 

We rekenen op de ouders om ons naar de kampplaats te brengen en om de 
welpen weer terug te brengen. Gelieve daarom zeker de bijlage i.v.m. de 
vervoersregeling in te vullen. 
 
KAMPBIJDRAGE: 115 euro per kind te storten op rekeningnummer 735-
0035020-88 met de vermelding NAAM+VOORNAAM Welpenkamp 2008 
 
FORMULIEREN: 

1. Medische fiche 
Volledig invullen en opsturen vóór 10 juli 2007. Let vooral op de 
tetanusvaccinatie en wees duidelijk over eventueel te nemen medicatie 
(hoeveelheid, uur, ...)  Hiermee (of met andere probleempjes) kan u ook altijd 
bij de leiding terecht. 



2. Inschrijvingsformulier 
Gelieve deze vóór 10 juli 2007 op te sturen. Dit vergemakkelijkt de 
voorbereiding van het kamp. 
 

3. Vervoersregeling 
Invullen of je zelf kan rijden of je vervoer nodig hebt. 
 
Alle formulieren voor de welpen mogen opgestuurd worden naar:  
Nicolas Janssens 
Marmotlaan 76 
1970 Wezembeek-Oppem 
 
WAT BRENG IK MEE? 
 
- 1 picknick voor de eerste dag, zaterdag bij de aankomst 
- PERFECT UNIFORM: das + donkergroene korte broek + donkergroene trui 

of beige hemd 
- Luchtmatras + pomp (of matje) 
- Warme slaapzak + pyjama + deken 
- 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 + handdoek 
- Verkleding en attributen i.v.m. het kampthema (Azië) 
- Kruik (drinkbus voor de staptocht) 
- Zaklamp 
- Schrijfgerief, een paar strips, adressen voor eventueel een kaartje, 

eventueel heel klein beetje zakgeld (voor 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 DAS !!! (elk jaar na het kamp vinden we wel een 
hoop dingen die 'zogezegd' van niemand zijn) 
 
Zakmes, snoep, radio, computerspelletjes, GSM, mp3-speler, juwelen en 
beautycase 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: 
 

Akela (Nicolas Janssens)  nicolas-janssens@hotmail.com 0478/392.688 
tim.jacob86@gmail.com  0472/607.292 King Louis (Tim Jacob)  

Baloe (Emily Bouché)  emily_bouche@hotmail.com 0496/674.389 
Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 0499/439.316 

mailto:anneleendevooght@hotmail.com
mailto:anneleendevooght@hotmail.com


 
 
 

 
Dag allerliefste jonggivertjes! 
Op dit moment is jullie leiding druk aan het blokken maar als 
dat voorbij is, is het tijd om een jonggiverkampje ineen te 
boksen! En daar hebben we uiteraard zeer veel zin in ☺. 
Vergeet niet naar de allerlaatste vergadering (de jaarlijkse 
zeedag!) te komen!  
En dan nu de uitleg voor het kamp: 

 
Plaats 
Scouts Reynaert‐Beatrijs + Naam Jonggiver 
p/a M. Jacquelot‐Balle  
Place Kléber Falleur 9 
6591 Macon 
(naar dit adres mogen jullie mama, papa, oma, opa,vriendjes en 
vriendinnetjes brieven opsturen en zo kunnen wij zien wie van jullie het populairst is ☺ ) 
 
 
Datum 
We vertrekken vrijdag 18 juli om 9.30u aan het lokaal of we staan om 11.30u op het veld  
Jullie mama en papa mogen jullie terug komen afhalen woensdag 30 juli om 13 u op het veld 
of om 14.30u aan het lokaal. Zie ook op het einde van de totem voor de vervoersregeling. 
 
Thema 
Azië, laat jullie verbeelding maar werken en breng iets origineels mee. Ook willen we jullie 

waarschuwen dat we waarschijnlijk veel rijst gaan eten dus hou hier de 
dagen voor het kamp rekening mee!  
Wie zich niets kan voorstellen bij Azië, denkt dan maar aan de Chinese 
muur, Olympische spelen (zeer Aziatisch ☺),… maar ook aan 
overstromingen, moessonregens, aardbevingen.  En als je hier nog geen 
beeld bij hebt gevormd, kijk dan desnoods eens naar Mulan! 
 

Prijs 
Officieel inschrijven voor het kamp moet vóór 5 juli; waarbij € 170  moet worden gestort op 
rekeningnr. 735−0081655−66 met vermelding van naam + scoutskamp 2008 
 
 
Wat neem je mee:  
* Pérféct uniform !  
* goeie trekrugzak ! met daarin:  
* matras, slaapzak, slaapkledij  
* zaklamp, kruik, zakmes  
* toiletgerief, handdoek, zonnecrème,...  

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.backtrackers.nl/Zuidoost%2520Azie.gif&imgrefurl=http://www.backtrackers.nl/Phuket.html&h=300&w=313&sz=64&hl=nl&start=33&sig2=J-FRcQ2ZpuzCENf8OPrROQ&um=1&tbnid=BTVBFtZfuHYrCM:&tbnh=112&tbnw=117&ei=7YE9SI_4A4-owgH2tvnGAQ&prev=/images%3Fq%3Dazie%26start%3D18%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN�


* lange broeken  
* korte broeken  
* T‐shirts  
* truien  
* Dikke warme trui  
* Voldoende ondergoed, kousen  
* Schoenen : stapschoenen! stapsandalen, regenschoenen 
(laarzen?!),...  
* regenjas, pet of hoedje  
* Zwemgerief  
* verkleedkledij  
* 2 oude keukenhanddoeken  
* picknick voor de eerste middag 
 
Wat neem je niet mee 
* Snoep 
* Gsm  
* Elektronica zoals gameboy; mp3‐spelers 
 
 
Inschrijvingsformulier + vervoersregeling + medische fiche die jullie achteraan de totem 
vinden moeten jullie opsturen voor 5 juli naar: 
 
Eline De Vooght 
G. Merjaylaan 32 
1160 Oudergem 
 
 
 
Indien jullie nog vragen hebben aarzel dan niet om ons te contacteren! 
 
 
Een stevige linker, 
Jullie uitermate gemotiveerde leiding ☺ 
 

Dafra (Sebastien Marion)  bastien.marion@gmail.com 0477/382.225 
elinedevooght@hotmail.com 0486/839.076 Sika (Eline De Vooght)  
roosje007@hotmail.com  0497/020.852 Patrijs (Rozemien De Troch) 

Kiang (Jan Callaert)  jan_c_@hotmail.com  0485/938.477 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.chinapage.com/mulan13c.jpg&imgrefurl=http://www.chinapage.com/mulan.html&h=641&w=325&sz=31&hl=nl&start=63&sig2=mfpeks0ZFikPof-jcz0PRQ&um=1&tbnid=7Qvfn8-RQyW_IM:&tbnh=137&tbnw=69&ei=m389SK_hG4qOwQHK3I3HAQ&prev=/images%3Fq%3Dmulan%26start%3D54%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN�
mailto:elinedevooght@hotmail.com
mailto:roosje007@hotmail.com
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ΓΙςΕΡΣ 

ΓΙςΕΡΣ  ΧΗΙΝΕΖΕΝ ΕΝ ΤΑΙΩΑΝΕΖΕΝ− ΑΛΛΕΡΗΑΝΔΕΝ? 
 ςΕΡΕΝΙΓ Υ! ΜΑΓ ΙΚ ϑΥΛΛΙΕ ςΟΛΓΕΝΔΕ  
ΜΕΔΕΔΕΛΙΝΓ ΑΑΝΚΟΝΔΙΓΕΝ: ϑΥΛΛΙΕ 
ΕΝ ΝΙΕΜΑΝΔ ΑΝΔΕΡΣ ΖΙϑΝ ΔΕ ΩΑΡΕ ΥΙΤςΕΡΚΟΡΕΝΕΝ  
Ε ΜΟΓΕΝ ΔΕΕΛΝΕΜΕΝ ΑΑΝ ΗΕΤ ΟςΕΡΩΕΛΔΙΓΕΝΔΕ 
 ΑΖΙΑΤΙΣΧΗ ΓΙςΕΡΚΑΜΠ 2008. ΛΑΤΕΝ ΩΕ ΔΙΤ 
 ΒΙΝΝΕΝΣΚΡΙΝΓ ΗΟΥΔΕΝ ΟΜ ΟΝΓΕΛΥΚΚΕΝ ΜΕΤ  
ΑΛΟΕΡΣΕ ΒΥΙΤΕΝΣΤΑΑΝΔΕΡΣ ΤΕ ςΕΡΜΙϑΔΕΝ!! 
 
Jullie willen een veltaling? Laat mij mij even excuselen want ik, lieve Aziaat, kan de llllll 
niet zo goed uitspleken: 
 
Givels –Chinezen en Taiwanezen - allelhanden, velenig u! 
Mag ik jullie volgende mededeling aankondigen: 
Jullie, en niemand andels, zijn de wale uitvelkolenen te mogen deelnemen aan het 
ovelweldigende AZIATISCH GIVELKAMP 2008. Laten we deze binnenskling houden om 
ongelukken met jaloelse buitenstaandels te velmijden! 
 
Zoals jullie ondeltussen al weten spalen we nu centjes ovel 2 jaal om dan 1 x op de 2 jaal 
een buitenlands kamp te doen. Wat niet wil zeggen dat wij el geen geweldig kamp van 
gaan maken in La Belgique en van de gespaalde centjes van dit jaal geen gebluik gaan 
maken! Om jullie al walm te maken enkele voolploeveltjes: 
 
Bossen, weiden en livielen doolkluisen, 
Fietstochten doolheen en naal de Aldennen,  
tussenstops in Waver, Houyet, Lessive, 
Macon, Lac de l’eau d’heure  
vlottentocht lacen,  
palcouls hoog in de lucht (zondel 
beveiliging??? Wat zegt die lale en zotte  
leiding nu?), 
kajakken op de Lesse,  
zeep (en nog zoveel andele soolten) 
gevechtjes,  
nachtspelen, …  
 

Zet jullie zakken dus al maal klaal, want het gaat beslist een folmitastische 
week wolden! 
 
Ons kamp zal bestaan uit een londtochtje dool een deel van België, met hiel 
een daal al een wat langele tussenstop. Om jullie spoltieve geesten gelust 
te stellen… We gaan niet heel België londfietsen!  We beginnen wel met een 
fietstochtje… Het thema van het gloot gloepskamp is… 

tllllllll(tlommelgeloffel) : Azië! 
 

 



• FOLMULIELEN: 
 

1. Medische fiche 
Volledig invullen en opstulen vóól 5 juli 2008.  Let voolal op de tetanusvaccinatie en wees 
duidelijk ovel eventueel te nemen medicatie (hoeveelheid, uul, ...) Hielmee (of met 
andele plobleempjes) kan u ook altijd bij de leiding telecht. 
 

2. Inschlijvingsfolmuliel 
Gelieve deze vóól 5 juli 2008 op te stulen. Dit velgemakkelijkt de voolbeleiding van het 
kamp. 
 

Adres:  Tonoli Cajsa 
Prinsenbeemdlaan 8 
1860 Meise 

 
 

3. Velvoellegeling  
Begin: Wij velwachten jullie allemaal goed uitgeslapen en met een flis en goed humeul 
én met de fiets aan onze lokalen op Vlijdag 18 juli om 09uul.  

 
Bleng TWEE valiezen/(tlek)lugzakken mee: 1 waal je enkel klelen insteekt vool de 
laatste 6 dagen, en 1 waal je al de lest in steekt (plobeel deze laatste toch zo klein 
mogelijk te houden) en een klein zakje of lugzakje waar je je lunchpacket en drank 

in kan steken tijdens de fietstocht. 
 
Einde: het kamp eindigt vool ons op woensdag 30 juli om 13u (en vool Sp!vo al op 
29 juli… snif snif). Hielvool lekenen we weel op een aantal beleidwillige oudels die jullie 
komen ophalen op het kamptellein. (uitelaald zal jullie fiets hiel ook staan, gelieve 
hielmee lekening te houden).  
 

Adres:  M. Jacquelot-Balle 
Place Klébert Falleur 9 
6591 Macon 

 
• Kampbijdlage: € 180  pel Givel te stolten op lekeningnummel 735-0152406-07 

met de velmelding ‘NAAM+VOORNAAM Givelkamp 2008’ 
 
• Contactpelsonen: de leiding is op het kamp te beleiken op de nummels op het 

einde van de kamptotem. 
 
 

• Wat hebben jullie hiel allemaal vool nodig? 
 
- Een FIETS die volledig in olde is (+ fietshelm indien je el één 
hebt) 
- een goed slot zodat de stoutelikken je fiets niet plobelen te 
stelen 
- picknick vool de eelste dag + een grote drinkbus goed gevuld. 
- IDENTITEITSKAALT 
- SIS-kaalt (af te geven aan de leiding bij het veltlek) 
- Je scoutsunifolm 
- Een tleklugzak (indien mogelijk) met hielin: 
- Een vuilniszak 
- Slaapzak 
- Licht slaapmatje 
- Zakmes  
- Pastic bold/ gamel, bestek, bekel 



- Zaklamp - Zaklamp 
- Keukenhanddoek  - Keukenhanddoek  
- Linnen zak  - Linnen zak  
- Zonneclème, zonneblil, hoofddeksel... - Zonneclème, zonneblil, hoofddeksel... 
- Legenjas, poncho of cape  - Legenjas, poncho of cape  
- voldoende ondelgoed - voldoende ondelgoed 
- pyjama - pyjama 
- T-shilts - T-shilts 
- lange bloeken (1 lichte en 1 walme) - lange bloeken (1 lichte en 1 walme) 
- sholts - sholts 
- een walme tlui - een walme tlui 
- Maximum 2 lichte tluien - Maximum 2 lichte tluien 
 Zolg elvool dat je al je tluien ovel elkaal aan kunt doen als het nodig is.  Zolg elvool dat je al je tluien ovel elkaal aan kunt doen als het nodig is. 
- Zwempak !!! - Zwempak !!! 
- Badhanddoek - Badhanddoek 
- Schoenen waalmee je kan fietsen/ londlopen.  - Schoenen waalmee je kan fietsen/ londlopen.  
- Sandalen of watelschoenen!! - Sandalen of watelschoenen!! 
- Toiletgelief (tandenbolstel, tandpasta, zeep, shampoo) - Toiletgelief (tandenbolstel, tandpasta, zeep, shampoo) 
- een iglotent (of een andele tent) indien je el één hebt - een iglotent (of een andele tent) indien je el één hebt 
- eventueel wat zakgeld om eens iets extla te kunnen kopen - eventueel wat zakgeld om eens iets extla te kunnen kopen 

  
  
 Wij zolgen vool een EHBO. Enkel indien je eigen medicatie nodig hebt 
bleng je deze zelf mee. 
 Wij zolgen vool een EHBO. Enkel indien je eigen medicatie nodig hebt 
bleng je deze zelf mee. 
  
  

• Wat neem ik NIET mee• Wat neem ik NIET mee: 
 
- Dlugs 
- Alcohol 
- Elektlonica: walkman, mp3, game boy... 
 
- gsm: mag, maal die geven jullie bij het begin van het kamp af aan jullie leiding… Jullie 
zullen deze legelmatig telug klijgen om de mama en de papa gelust te stellen of het 
vliendje of vliendinnetje te kunnen beleiken.  
- snoep: Lievel geen snoep in jullie zakken, als jullie el toch hebben delen wij die heel 
glaag uit aan iedeleen op gelegende tijdstippen.  
 
Ziezo, indien jullie nog vlagen hebben mogen jullie ons altijd contactelen op 
ondelstaande e-mail adlessen en/of telefoonnummels.  
 

我们然后将看见您  
(tot dan!) 
Wij zijn el al helemaal klaal vool en zitten vol ongeduld te wachten op jullie, 
Jullie ovelgemotiveelde leiding, 
 
Adelaal, Haflingel & Sulicata 
 
 
 

Haflinger (Laurence Baeten) floch16@hotmail.com  0485/562.384 
Suricata (Cajsa Tonoli)  cajsa_tonoli@hotmail.com 0474/486.444 
Adelaar (Sarah Melsens)  sarah_melsens@hotmail.com 0494/212.508 .508 
  

mailto:floch16@hotmail.com
mailto:ikke_kwinten@hotmail.com


Inschrijvingsstrook 
 
 
Deze inschrijvingsstrook dient samen met de medische fiche en vervoersregeling opgestuurd 
te worden naar de takleider. Indien u twee kinderen in dezelfde tak heeft, is één 
inschrijvingsstrook voldoende. U vermeldt gewoon beiden hun naam. Indien u kinderen in 
verschillende takken heeft, moet u de inschrijvingsstrook naar de verschillende takleiders 
sturen. 
 
 
Ik ,…………………………………….. schrijf mijn zoon / dochter ……………………… 
 
         ………………………… 
 
O kapoen 
O welp 
O jonggiver 
O giver 
 
 
in voor het kamp in juli.  
 
 
 
 
 
Ik ,…………………………………….. schrijf mijn zoon / dochter ……………………… 
 
         ………………………… 
 
O kapoen 
O welp 
O jonggiver 
O giver 
 
 
 
in voor het kamp in juli.  
 



Indien u reeds onderling heeft afgesproken om andere leden mee te nemen, 
zouden wij dit graag weten. Gelieve dit dus ook te vermelden op de 
vervoersregeling. 
 
 
 
 

VERVOERSREGELING Kapoenen 
 
Ouders van: ...................................................................................... (naam kapoen) 
 
Heen 
 

 Kunnen hun kind en ...... andere kapoenen + bagage: 
 Op vrijdag 25 juli om 9u van aan het lokaal naar de kampplaats brengen. 
 

 Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt. 
 
Terug 

Kunnen hun kind en ..... andere kapoenen + bagage: 
 Op woensdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal 

 terugbrengen. 
 

 Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt. 
 
 
 

VERVOERSREGELING Welpen 
 
Ouders van: ...................................................................................... (naam welp) 
 
Heen 

 Kunnen hun kind en ...... andere welpen + bagage: 
 Op maandag 21 juli om 10u van aan het lokaal naar de kampplaats brengen. 
 

 Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt. 
 
Terug 

Kunnen hun kind en ..... andere welpen + bagage: 
 Op woensdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal 

 terugbrengen. 
 

 Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt. 
 
 



 
 

VERVOERSREGELING Jonggivers 
 
Ouders van: ...................................................................................... (naam jonggiver) 
 
Heen 

 Kunnen hun kind en ...... andere jonggivers + bagage: 
 Op vrijdag 18 juli om 9u30 van aan het lokaal naar de kampplaats brengen. 
 

 Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt. 
 
Terug 

Kunnen hun kind en ..... andere jonggivers + bagage: 
 Op woensdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal 

 terugbrengen. 
 

 Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt. 
 
 
 
 

VERVOERSREGELING Givers 
 
Ouders van: ...................................................................................... (naam giver) 
 
Heen 
 

Vertrekken vrijdag 18 juli om 9u aan het lokaal. 
 
Terug 

Kunnen hun kind en ..... andere givers + bagage: 
 Op woensdag 30 juli om 13u van aan de kampplaats naar het lokaal 

 terugbrengen. 
 

 Heeft geen vervoer en heeft graag dat dit geregeld wordt. 
 
 
 
 
 
 
 



Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt

vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de takleiding van uw kind.

Werkjaar :…………………………………………… Tak : ……………………………………………………………………

Naam : ………………………………………………. Voornaam : …………………………………………………………

Geboortedatum : …./…./……………………. Telefoon : ……………./……………………………………………

Adres :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

• Indien u afwezig bent tijdens de periode van het kamp, gelieve dan uw voorlopig adres te

noteren of het adres van een andere persoon die bereikbaar is (grootouders, familie,………)

Naam : ………………………………………… Telefoon : ……………./……………………………………………

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Naam en telefoonnummer van uw huisarts :

Naam : ………………………………………… Telefoon : ……………./……………………………………………

• Mag uw zoon/dochter deelnemen aan normale scoutsactiviteiten?

Sport O ja O nee ……………………………………………………………….

Spel O ja O nee ……………………………………………………………….

Tochten O ja O nee ……………………………………………………………….

Zwemmen O ja O nee ……………………………………………………………….

• Zijn er punten waarmee de leiding rekening moet houden?

(vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, gevoelig voor zon, …….)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Zijn er ziekten te melden?

(astma, suikerziekte, huidaandoeningen, hooikoorts, epilepsie, hartaandoening, ….)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Is uw kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen?

Zo ja, welke?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Moet uw kind bepaalde geneesmiddelen nemen? Zo ja, welke? In welke dosering?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Werd uw kind ingeënt tegen klem (tetanus)? In welk jaar?

O ja O nee Wanneer : ……………………………………………………………………….

• Andere inlichtingen of opmerkingen :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Als er nog iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind tussen de invuldatum van deze fiche en
het begin van het kamp, dan vragen wij uitdrukkelijk dit telefonisch of bij vertrek mee te delen.
Bedankt, de leidingsploeg.

Voeg hierbij 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds + SIS kaart meebrengen bij vertrek!

 Medische fiche



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/winkel/product.asp?supcat=1&cat=7&producti�
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=2&cat=22&productid�
http://www.hopper.be/winkel/product.asp?supcat=1&cat=10&productid�
http://www.hopper.be/
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