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http://www.reynaert-beatrijs.be 

  



 

 

  

Het hoogtepunt van 2014 kondigt zich aan en nee het is niet het WK voetbal of de ronde van 

Frankrijk. Zijn het misschien de examens? Ik dacht van niet! Het kamp natuurlijk! De vraag die nu 

nog op ieders lippen ligt is: wat is het kampthema. Muziek, gemeentearbeiders, het dorp en 

teletijdmachine hebben we de afgelopen jaren al gehad dus die kunnen het al niet zijn. Ik zal jullie 

niet langer in spanning houden. Het kampthema van 2014 is: Sprookjes. Met voor de jonggivers 

en givers specifiek draken en trollen.  

Nodig de gebroeders Grimm maar uit op een gezellige barbecue om alle sprookjes nog is goed op 

te frissen. 

 

Jullie kunnen zich net zoals vorig jaar online inschrijven op onze site www.reynaert-beatrijs.be 

de vervoersregeling zal hier ook terug te vinden zijn. De medische fiche moet af worden gegeven 

bij de aankomst op het kamp zelf. Gelieve dit voor 1 juli gedaan te hebben. 

 

De kapoenen en de welpen slapen in gebouwen en de jonggivers en givers op een veld een 2 tal 

kilometer verder. Het adres dat in de totem staat is dit van de gebouwen (aangezien velden geen 

adressen hebben). Er zal bewegwijzering voorzien worden zodat de jonggivers en givers netjes 

op het kampterrein geraken. 

 

Zoals elk jaar gaan we weer met zijn allen een dagje naar zee. Dit jaar zal dat op zondag 29 juni 

zijn en we spreken af om 09u00 in het Centraal Station. Om 18u30 zullen we daar dan ook 

terug staan. 

  

Wat moet je mee naar zee nemen:  

 Zwembroek/bikini/zwempak  

 Zonnecrème  

 Hoedje of pet tegen de zon  

 Picknick  

 Eventueel een schop, een emmer, …  

 

Hopelijk zien we zoveel mogelijk van jullie op kamp om er een onvergetelijk feest van te maken. 

De hele leidingsploeg staat alvast te popelen van ongeduld. 

 

Stevige linker, 

Jako 

 

Jako (Zeger Boels)          0478/533498 

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

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


 

 

 

  

 

Waar zullen wij plezier beleven? 

 Rue de la Semois 15, 5575 Gedinne  

 

Hoe kunnen papa en mama, opa’s en oma’s, tantes en nonkels en 

vriendjes ons brieven en kaartjes sturen? 

Scouts Reynaert-Beatrijs  

Kapoen + Naam 

Rue de la Semois 15 

 5575 Gedinne 

 

 

 

 

 

 

 

Er was eens heel lang geleden … neen, er is binnen héél héél kort een 

groot scoutskamp voor onze Kapoentjes!  

Tijdens dat kamp zullen zij zich samen met de drie feeën (of zijn het 

de drie biggetjes?) Kameleon, Oryx en Spivo amuseren. Een heleboel 

leuke spelletjes zullen zij spelen, sterke vriendschappen zullen 

ontstaan en van de lekkere maaltijden zal gesmuld worden.  

En ze leefden nog lang en gelukkig… 

 

 



Wanneer zijn wij op kamp? 

Vrijdagavond 24 juli om 18u00 tot woensdag 30 juli om 13u00 

 

Welke documenten moet je invullen om mee op kamp te mogen? 

Inschrijven doe je voor 1 juli 2014 op onze site. Er dienen drie formulieren ingevuld te 

worden:  

- Inschrijvingsformulier (zie website)  

- Vervoersregeling (zie website)  

- Medische fiche: afprinten en aan de leiding geven aan het begin van het kamp 

samen met de SIS-kaart  

  

Hoeveel kost een Kapoenenkamp? 

Wij vragen om 70euro te storten op rekeningnummer BE56 7350 0350 2088 met 

vermelding Naam + Voornaam Kapoenenkamp 2014, eveneens voor 1 juli 2014 

 

 

Wat moet je NIET meenemen op kamp? 

- Geen eten. Zij moeten nog niet gegeten hebben voor ze op kamp vertrekken! 

- Geen elektronische toestellen. 

 



Wat kan zeker niet ontbreken in jouw rugzak? 

- Uniform: MINIMUM de das van onze scouts! 

- Een kleine rugzak om mee te nemen op 1-daagse + drinkbus 

 

- Een matras, een slaapzak, (een kussen/extra deken), slaapkledij en een knuffel 

- Een zaklamp  

- Toiletgerief (onder andere een waskom om ons te wassen in de rivier, een 

washandje, een tandenborstel en tandpasta, zeep, shampoo, …)  

- Handdoeken 

- Zakdoeken 

- Zonnecrème!! En een petje  

- Lange broeken en korte broeken 

 

- T-shirts en truien 

- Voldoende ondergoed en kousen 

- Schoenen: stapschoenen, ‘rivier’schoenen (crocs), regenschoenen (laarzen) en 

een normaal paar schoenen. 

 



- Een regenjas 

 

- Een linnenzak zodat je vuile onderbroeken niet beginnen te stinken! 

- Zwemgerief (want we wassen ons allemaal samen in de rivier) 

- Notitieboekje, strips, leesboeken, adressenboekje, postzegels, briefpapier en 

schrijfgerief. We schrijven zeker een briefje naar huis! 

- Identiteitskaart, medische fiche en SIS-kaart 

- En tenslotte… VERKLEEDKLEDIJ !! Rarara, wat is het thema? 

  

Het thema van het kamp? 

Het Kapoenenkamp 2014 wordt het allermooiste sprookje dat ooit heeft bestaan! Het 

kamp zal gebaseerd zijn op dit fantastische thema. Vergeet jullie dan ook niet te 

verkleden als grote boze wolf, Roodkapje, Sneeuwwitje, één van de zeven dwergen, een 

biggetje, Assepoester, Hans, Grietje, Klein duimpje, Repelsteeltje ENZOVOORT!  

 

Laatste tips? 

1) Jullie kunnen voor iedere dag een apart zakje maken met proper ondergoed, 

sokken, t-shirt, broek ... in.  

2) Zet op alle kledingstukken de naam van uw Kapoen! 

 

Hebben we er zin in? 

Ja, we hebben er zin in!!!!!!!!!! We kunnen niet wachten . 

 

  
Spivo (Laura van Ham)        0499/195833 

Oryx (Elisabeth Porcher)        0477/364735 

Kameleon (Lara Roose)        0494/359390 

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

mailto:kapoenen@reynaert-beatrijs.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Allerliefste kapoentjes, (excuseer) welpen, 

Scouts zijn is meer dan elke zondag van 14u tot 17u30 naar de 

vergadering komen. Het ook naar een weekend gaan. Maar 2 

dagen zijn snel voorbij. Daarom bestaat er een XXL versie van een 

weekend, namelijk 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 welp) 

Rue de la Semois 15 

5575 GEDINNE 

 

(2) Wanneer? 

Jullie worden op 21 juli 2014 om 10u30 verwacht in Gedinne; ouders mogen jullie 

terug meenemen om 30 juli 2014 om 13u00 samen met een hot-dog.  

 

(3) Hoe in Gedinne geraken?  

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

zal dan exact voor het gebouw aankomen. 49°57'51.0" N 4°55'46.5"E 

- Bij problemen voor vervoer kunt u gerust mailen naar de leiding.  

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

aanwijzen. 

 

(4) Thema 

Het thema van dit kamp is sprookjes. Gebruik je creativiteit bij het kiezen van je 

verkleedkledij. Tip: de beste verkleding wint extra casino geld!  

 

(5) 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 

21/07/14. 

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

“Kamp welpen 2014 + naam kind” voor 1 juli. Uw inschrijving is bevestigd 

na storting.  

 



(6) Wat neem ik mee? 

 

 Picknick voor de eerste dag 

 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 (sprookjes)  

 Drinkbus min. 1l 

 Een klein rugzakje voor tweedaagse  

 Zaklamp  

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

postzegels + balpen 

 SIS-kaart (af te geven aan de leiding bij het aankomst)   

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!  

(7) Wat neem ik NIET mee? 

 

 Zakmes 

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

mp3-speler, mp4-speler, …) 

 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!   

Akela (Edmond Jonckheere)         0470/763485 

Rama (Paul Moyaert)          0471/465275 

Ikki (Thomas Van Sumere)        0498/284109 

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


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

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeeey  Jonggivers! 

 

JA JA JA HIER IS HIJ WEER! De kamptotem! Deze zomer gaan we op 
avontuur in Gedinne, net aan de grens met Frankrijk. Aangezien er veel 
wilde dieren zijn in die streek is ons kampthema Draken en Trollen. Je mag 
je dus verkleden in je favoriete beest, fictief of niet :) 
 

 

 
Datum: 

 

Jullie worden verwacht 18 juli om 10 uur op het kampterrein. 

Na 13 vermoeiende en super plezante dagen komen jullie ouders jullie  

30 juli om 13 uur op dezelfde plaats terug afhalen.  

 

 
 

Adres: 

Dit is het adres om brieven naar te sturen.  

 

Scouts Reynaert Beatrijs 
naam+jonggiver  
Rue De La Semois 15 
5575 Gedinne 
 

Bovenstaand adres is de kampplaats van de welpen. Het terrein bevindt zich 

ongeveer 2 km verder. Wees maar gerust er zullen pijlen hangen naar de 

kampplaats. 

 

Inschrijven: 

 
Net als vorig jaar kan er via onze site worden ingeschreven. Doe dit liefst 
voor 1 juli 2014. 
 
- Inschrijvingsformulier (zie website)  
- Vervoersregeling (zie website)  
- Medische fiche: afprinten en aan de leiding geven aan het begin van  
het kamp samen met de SIS-kaart  
 
 

 

http://reynaert-beatrijs.be/pages/index.php


 

   Prijs : 
 

Een bijdrage van 180€ moet ook worden gestort voor 1 juli op dit 
 rekeningnummer: BE07 7350 0816 5566  

Met vermelding naam+voornaam kamp 2014. 

    
   Wat neem je mee :  

 

1. perfect uniform 
2. picknick voor de eerste dag 
3. een goede trekrugzak (voor 3-daagse) 
4. werkhandschoenen (zeer handig tijdens opbouw) 
5. slaapzak, matras, slaapkledij  
6. zaklamp!  
7. kruik  
8. zakmes  
9. toiletgrief (zonnecrème)  
10. handdoek  
11. lange & korte broeken  
12. T-shirts voor elke dag 
13. truien  
14. dikke warme trui  
15. voldoende ondergoed & kousen  
16. schoenen: stapschoenen, stapsandalen, regenschoenen, laarzen 

kan altijd handig zijn,…  
17. regenjas, pet/hoedje  
18. zwemgerief  
19. 2 oude keukenhanddoeken  
20. verkleedkledij 

 

Wat laat je thuis 
 

Gsm, snoep, mp3, ipod, etc. Je weet zelf wat de leiding niet zal 
toestaan. 

 
 
Wij zijn er alvast klaar voor, dus bereid je tot een zot 
kamp! Studeer goed, en rust genoeg tijdens de 
eerste twee weken van de vakantie, want het wordt 
een druk kamp! 

 

 

 

 Jako (Zeger Boels)          0478/533498 

Picus (Constantin Porcher)        0474/784877 

Marmot (Jan-Baptist Vandeuren)       0470/134339 

Flicka (Thibaud Moens)        0498/718294 

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

 

mailto:jonggivers@reynaert-beatrijs.be


 

 

 

 

  *** WANNEER? *** 

Jullie zijn allemaal welkom op 15/07/2014 om de vrachtwagen in te laden. Het 

uur volgt nog… 

 

Het kamp begint vrijdag 18/07/2014. Afspraak om 10u00 in Gedinne. Breng een 

picknick mee, je zult hem nodig hebben!  

 

Op woensdag 30/07/2014 zit het kamp erop. Om 13u00 worden jullie vriendelijk 

verzocht opgehaald te worden in Gedinne. Jullie zijn allen welkom donderdag 

31/07/2014 om te helpen met de vrachtwagen leeg te halen. 

 

*** WAAR? *** 

We verblijven op hetzelfde veld als onze jonggivertjes. Ophalen, afhalen en 

briefjes sturen kan naar:  

Scouts Reynaert-Beatrijs + naam giver 

Rue de la Semois 15 

5575 GEDINNE 

 

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

 Uiteraard je goed humeur!  

 Identiteitskaart (ID) 

 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 (jullie zijn oud genoeg om de juiste kleren mee te brengen) 

 zwemgerief 

 Slaapzak  

 Licht slaapmatje  

 Zakmes  

 bord/gamel, bestek, beker  

 verkleedkledij: thema TROLLEN EN DRAKEN 

 

Hallo! 

Hier zijn we dan! De finale totem van het jaar. De meest gelezen, 

meest besproken totem van het jaar. Hier vinden jullie alle info 

voor de tofste twee weken van de vakantie! 

Ook ons thema wordt onthuld!  

Voor sommigen wat gemakkelijker om zich in te kleden in het 

thema dan anderen… 

 



 

 

 

 

  

Nachtaapje (Stijn De Vooght)       0479/497839 

Gazelle (Peter Degryse)        0497/250872 

Mustang (Amaury Moens)        0476/579451 

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

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

 GSM. Deze wordt afgenomen door de leiding vanaf we er één opmerken…  

 (geen Snapchat op kamp, indien dit moeilijk te begrijpen valt moet je 

misschien wat minderen…) 

 

*** PRAKTISCH? *** 

De inschrijving komt online, schrijf jullie hier allen op in voor 1 juli! Ook de 

medische fiche vinden jullie online, vul deze in en neem die mee op kamp. 

Prijskaartje van het kamp bedraagt €180. Stort dit op rekeningnummer: BE74 

7350 1524 0607 met vermelding Naam + Voornaam kamp Givers 2014. 

 

*** NOG VRAGEN? *** 

Mail ons gerust, bellen mag ook altijd  

 

mailto:givers@reynaert-beatrijs.be


 

 

 


