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SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN REYNAERT-BEATRIJS 

GROEPSNUMMER: B1212G           GOUW: West-Brabant (Webra) 

WEBSITE: http://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. 
 
VERANTW. UITGEVER: 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 een groot 
verschil: dit jaar trekken ze naar het buitenland. Een heel jaar lang hebben ze zich ingezet om 
centjes te verdienen die ze nu gaan kunnen gebruiken om toffe activiteiten te betalen en lekker 
eten aan te schaffen.  
 
Dat men 6 of 23 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 



	

SPINAAP (Lut Delva)         ( 0472/464527 
SPRINGBOK (Pauline De Vis)       ( 0471/366222 
BRULAAP (Lucas Cucci)       ( 0472/511448 
COSCOROBA (Marthe Cressato)       ( 0475/247168 
* 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.  

 

 

 

 

Om op het veld te geraken gebruiken jullie deze gegevens samen met 
de wegwijzers die ter plaatse zullen hangen:  

 

WANNEER?  

Jullie worden verwacht op dinsdag 24 juli 2018 om 18u00 op het veld. 
Deze geweldige week komt jammer genoeg aan zijn einde op maandag 
30 juli 2018 om 13u00. Als de ouders jullie komen halen zullen er 
hotdogs en drankjes zijn om samen kamp af te sluiten. 

HOE INSCHRIJVEN? 

Als je op kamp wenst te vertrekken, dan moeten de volgende zaken in 
orde zijn: 

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

2. Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven bij 
aankomst op 24 juli 2018 aan de leiding.  

3. Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding 
“kamp 2018 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een 
bijdrage van 85,00 EUR. We ontvangen graag de betaling vóór 3 
juli 2018.  

  

Dag kapoentjes, het groot kamp is er bijna = leukste 
tijd van het jaar! En het thema = de opwarming van 
de aarde. 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:	 
  

Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs  
A l'attention de [naam kind] + [tak] 

André THUNUS 
Rue des Charmilles 10 

 4960 MALMEDY 

Adres: Chemin du Moulin z/n, 4960 MALMEDY 
Coördinaten: 50°27'48.5" N 6°04'33.0"E 



	

SPINAAP (Lut Delva)         ( 0472/464527 
SPRINGBOK (Pauline De Vis)       ( 0471/366222 
BRULAAP (Lucas Cucci)       ( 0472/511448 
COSCOROBA (Marthe Cressato)       ( 0475/247168 
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

Wij raden je ten zeerste aan om mee te komen op kamp, aangezien dit 
een unieke ervaring is. Indien je meekomt, dan vragen we wel dat je heel 
het kamp aanwezig bent. Het is niet tof voor de andere kapoentjes die 
heel het kamp aanwezig zijn dat er kindjes zomaar binnen en buiten 
lopen omwille van x of y redenen. Moet je om een uitzonderlijk geval 
toch vroeger vertrekken of later aankomen, dat neem je contact op met 
de takleiding.   

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 (of andere waterdichte schoenen) en 

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

	

	

	

WAT NEEM IK NIET MEE?  

Ä Elektronische speelgoed  
Ä Mijn mooiste kleren  
Ä Zakmes  
Ä Snoep: “scouts is delen”, snoep wordt in beslag genomen en onder 

alle kapoentjes uitgedeeld. 

	 	

We vragen aan álle ouders om alle kledingstukken te voorziene van een 
NAAM. Het is al meer dan 40 jaar aan een stuk dat ELK kamp afgesloten 

wordt met drie zakken verloren voorwerpen die zogezegd van niemand zijn!  



	

SPINAAP (Lut Delva)         ( 0472/464527 
SPRINGBOK (Pauline De Vis)       ( 0471/366222 
BRULAAP (Lucas Cucci)       ( 0472/511448 
COSCOROBA (Marthe Cressato)       ( 0475/247168 
* kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

AANDACHTSPUNTEN 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. 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, …  

— We nodigen alle ouders uit aan de lokalen op woensdag 27 juni 2018 
om 18u00 voor een infomoment waar de takleiding het kamp zal 
voorstellen. Samen met een hapje en een drankje is dit de ideale 
gelegenheid om al uw vragen te stellen. Kan u er niet bijzijn, dan 
staat de leiding te uwer beschikking via de verschillende 
communicatiekanalen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stevige linker 
De kapoenenleiding 



	

CHIL (Arthur Bribosia)       ( 0495/577881 
JACALA (Rob Mortier)        ( 0495/150381 
MARALA (Minne Bezuijen)        ( 0498/194068 
CHIKAI (Félix Bribosia)       ( 0491/228571 
* 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] 

André THUNUS 
Rue des Charmilles 10 

4960 MALMEDY 

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:  

Chemin du Moulin z/n 
4960 MALMEDY 

Coördinaten: 50°27'48.5"N 6°04'33.0"E 

WANNEER? 

Jullie worden verwacht op zaterdag 21 juli 2018 om 10u30 op het veld. 
Ouders mogen hun avonturiers terug ophalen op maandag 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:  
ü Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de 

welkompagina van de website http://reynaert-beatrijs.be  
ü Medische fiche uitprinten, invullen en meegeven bij aankomst op 

21 juli 2018 aan de leiding.  
ü Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding 

“kamp 2018 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een 
bijdrage van 125,00 EUR. We ontvangen graag de betaling voor 3 
juli 2018! 

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

  

Ola Welpjes!  
Zijn jullie klaar voor de beste twee weken van het jaar? 
Ik hoop van wel want de leiding kan niet meer wachten! 
Alles staat klaar om ons zot te amuseren. Verlies geen tijd en maak uw 
zak al klaar, vindt zotte verkleedkledij en verstop al uw snoepjes op rare 
plekken!  
 



	

CHIL (Arthur Bribosia)       ( 0495/577881 
JACALA (Rob Mortier)        ( 0495/150381 
MARALA (Minne Bezuijen)        ( 0498/194068 
CHIKAI (Félix Bribosia)       ( 0491/228571 
* welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

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 klimaatopwarming. 
* 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 IK NIET MEE?  
Ä Zakmes 
Ä Elk vorm van elektronische speelgoed (Nintendo, gsm, 

smartphone, …) 
Ä Je mooiste kleren, juwelen, slecht humeur, … 
Ä Olifanten (behalve als ze blauw zijn), wasmachines, gordijnen, …	

KAMPTHEMA 

Dit jaar is he kampthema een beetje anders. Zoals je weet hebben we vorig 
jaar een lokaal kamp gehouden en gingen we ons eten bij boeren van de regio 
halen. Wel, dit jaar gaan we verder met dit project!  
We gaan dus onnuttig afval zo veel mogelijk vermijden en natuurlijk zal het 
eten van lokale boerderijen komen. Omdat we een ecologische kamp houden, 
is het thema van het kamp ‘Klimaat opwarming’! Het is geen super positief 
thema maar je gaat zien dat we ons hard kunnen amuseren en tegelijkertijd 
ook milieuvriendelijk kunnen zijn!  
Maar op wat trekt klimaat opwarming verkleedkledij? Goeie vraag! Geen idee! 
Alles mag! Wil je een ijsblok zijn? Een jerrycan vol benzine?  Of een ijsbeer? 
Een boom, een boswachter, broccoli, een windmolen, palmolie, … 



	

BALOE (Jan-Baptist Vandeuren)      ( 0470/134339 
KAA (Jef Delva)        ( 0472/346390 
BAGHEERA (Triphon Porcher)       ( 0489/416152 
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)      ( 0488/580323 
BANDAR-LOG (Yanis Zwierzynski)      ( 0497/900086 
* wolven@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] 

André THUNUS 
Rue des Charmilles 12 

4960 MALMEDY 

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: 
 

Chemin du Moulin z/n 
4960 MALMEDY 

Coördinaten: 50°27'48.5"N 6°04'33.0"E 

WANNEER? 

Jullie worden zaterdag 21 juli 2018 om 10u30 verwacht op het veld. 
Ouders kunnen maandag 30 juli 2018 om 13u00 de wolven ophalen die 
met een hotdog een verfrissing klaar zullen staan. 

INSCHRIJVINGEN 
Als je graag mee op kamp wilt, gelieve het volgende in orde te stellen: 
— Het inschrijvingsformulier op de website http://reynaert-beatrijs.be 

invullen. 
— Medische fiche uitprinten en invullen en afgeven bij aankomst op 

21 juli 2018 aan de leiding 
— Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding 

“kamp 2018 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage 
van 125,00 EUR. We ontvangen graag de betaling voor 3 juli 2018!  

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

  

Dag beste wolven 
Het is eindelijk zo ver, we vertrekken op kamp! 
We hebben twee super leuke weken voor jullie in petto. 
Ga je met ons mee de strijd tegen de opwarming van de aarde aan? 
Zo ja, hier is dan nog wat praktische informatie omtrent het kamp.  
 



	

BALOE (Jan-Baptist Vandeuren)      ( 0470/134339 
KAA (Jef Delva)        ( 0472/346390 
BAGHEERA (Triphon Porcher)       ( 0489/416152 
MOR (Anna-Laura Van der Zwaag)      ( 0488/580323 
BANDAR-LOG (Yanis Zwierzynski)      ( 0497/900086 
* wolven@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 
	

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 klimaatopwarming. 
* 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 kleren die zogezegd van niemand zijn. Bekijk ook zeker 
de stapel verloren kledij voor het verlaten van het kampterrein! 

	
WAT NEEM IK 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, … 
 
AANDACHTSPUNTJES 
— We slapen dit jaar (opnieuw) in tenten. Pak je kleren in plastic zakken 
want anders wordt alles vochtig. Ook gelieve je naam overal op te 
schrijven. 
— Vragen kan u stellen op het infomoment van woensdag 27 juni 2018 
om 18u00 aan de lokalen. Samen met een hapje en een drankje stellen 
we er het kamp voor en kan u even napraten met de leiding. 
 

	



	

LEEUWAAPJE (France Porcher)       ( 0472/201787 
FODI (Edward Van Sumere)        ( 0494/658326 
GRIJS BOKJE (Eva Delville)       ( 0496/697595 
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

	

	

	

	

	
	
	
WAAR?	
Alle post is welkom op het volgende adres:  
 

Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs 
A l'attention de [naam kind] + [tak] 

André THUNUS 
Rue des Charmilles 10 

4960 MALMEDY 

Opgelet! Het bovenstaande adres is dat van de boer. Om op het veld te 
geraken gebruiken jullie onderstaande gegevens samen met de 
wegwijzers die ter plaatse zullen hangen: 

Chemin du Moulin z/n 
4960 MALMEDY 

Coördinaten: 50°27'48.5"N 6°04'33.0"E 

WANNEER?  
Jullie worden verwacht op 18 juli 2018 om 10u30 op het veld. Ouders 
mogen hun zongebruinde jonggivers terug ophalen op 30 juli 2018 om 
13u00, samen met een hotdog en een verfrissing!  

INSCHRIJVING 
Als je op kamp wenst te vertrekken, dan moeten de volgende zaken in 
orde zijn: 
— Online inschrijven via het inschrijvingsformulier op de 

welkompagina van de website http://reynaert-beatrijs.be  
— Medische fiche uitprinten, invullen en afgeven aan de leiding bij 

de aankomst op het veld.  
— Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding 

“kamp 2018 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een 
bijdrage van 185,00 EUR. We ontvangen graag de betaling voor 3 
juli 2018. 

 

Jonggivers! 
Het is weer zo ver: de twee mooiste weken van het jaar zijn aangekomen: 
HET SCOUTSKAMP! We hebben hier het hele jaar naar uitgekeken en 
eindelijk is het daar!  
Dit jaar hebben we wel een heel speciaal thema… Zoals jullie weten 
streven wij, scouts, dag-in-dag-uit naar een betere wereld. We houden van 
onze prachtige planeet, en willen er ook zorg voor dragen. We gaan er dus 
een afval-vrij-kamp van maken, met als thema “opwarming van de aarde”. 
Ik hoor jullie al vragen, welke verkleding moeten we hiervoor meenemen? 
Wees creatief is de boodschap, jullie leiding heeft alvast leuke ideeën!  
 



	

LEEUWAAPJE (France Porcher)       ( 0472/201787 
FODI (Edward Van Sumere)        ( 0494/658326 
GRIJS BOKJE (Eva Delville)       ( 0496/697595 
* jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider krijgt zo een mail) 

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, 
(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 klimaatverandering 
* 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. 

WAT NEEM IK NIET MEE? 

— Niemand hoeft een gsm mee te nemen (en al zeker geen 
smartphone!)  

— Snoep: jullie zullen niet verhongeren op dit kamp, geen paniek. We 
voorzien elke dag genoeg (gezond!) eten, afkomstig van lokale 
producenten. 

— We rekenen op jullie om met ons mee te werken om zo minst 
mogelijk afval te produceren dit kamp. Denk er dus aan wanneer je 
je valies maakt, wat kan je vermijden? Pakjes zakdoeken? Neem een 
stoffen zakdoek mee! Een fles water? Pak een drinkbus! Enz. 

Een stevige linker 
De jonggiverleiding 
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DATA    

   WOENSDAG 27 JUNI 2018 
We gaan ervan uit dat de meesten onder jullie klaar zijn met examens 
en dus vrijaf hebben. Moest dat niet zo zijn, vergeet de leiding dan geen 
seintje te geven.  
We krijgen van G.C. KONTAKT de mogelijkheid om een standje uit te 
baten op het minifestival RIDE X RAP in het park van Woluwe dat 
plaatsvindt tussen 12u00 en 22u00. Er werd ons expliciet gevraagd om 
frituur te verkopen (frietjes, frikandel, etc.), en alle winst mogen we zelf 
houden. Als we kunnen frituren op Frietjesavond, dan kunnen we dit nu 
ook J 
Concreet: we spreken om 10u30 af aan de lokalen mét scoutshemd en 
das. Naast de frietketel van de scouts zijn we nog op zoek naar twee 
andere frietketels. Buiten de tent, stoelen, tafels en elektriciteit moeten 
we zelf alles meenemen: we hebben dus mankracht nodig. Het is geen 
verplichting om heel de dag aanwezig te zijn, maar de stand moet 
bemand blijven. Extra informatie volgt later via de groep.  
 

   MAANDAG 02 T.E.M. VRIJDAG 06 JULI 2018 
Zoals reeds gecommuniceerd kunnen we nog wat centjes voor het kamp 
verdienen door mee te helpen afbreken op Couleur Café. Wie zich 
opgegeven heeft om vijf dagen te komen helpen ontvangt een 
combiticket voor het festival zelf. De werkuren gaan van 08u00 t.e.m. 
17u00 met middagpauze, middagmaal en drank voorzien. Extra 
informatie volgt later via de groep.    
 
ZATERDAG 07 JULI 2018 
We spreken af aan de lokalen om 16u30 om het gemeenschappelijk 
materiaal te verdelen (potten, gasvuurtjes, shampoo, eten voor zondag, 
…). Jullie krijgen ook een T-shirt mee dat we hebben laten drukken voor 
het kamp.  
 

   ZONDAG 08 JULI 2018 
Afspraak om 08u00 in de vertrekhal van Brussels-Airport tegenover het 
grote vertrekbord in perfect uniform. Dit zijn de reisgegevens:  

 

FLIGHT SN 2809 – BRUSSELS AIRLINES  
---------------------------------------------------------------- 
DEPARTURE: BRUSSELS, BE (BRUSSELS AIRPORT)  08 JUL 09:30  
ARRIVAL:  PRAGUE, CZ (VACLAV HAVEL)   08 JUL 11:00  
RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (T)   DURATION: 01:30  
BAGGAGE ALLOWANCE: 1PC  
---------------------------------------------------------------- 
MEAL: FOOD AND BEVERAGES FOR PURCHASE NON STOP BRUSSELS TO 
PRAGUE. EQUIPMENT: AIRBUS A319 

We zaten er één jaar op te wachten, maar hier is hij er: de kamptotem. 
Een jaar lang hebben jullie tijdens geldacties jullie best gedaan om 
zoveel mogelijk te verkopen. Een jaar lang hebben wij zitten plannen 
en nadenken over wat we allemaal zouden kunnen doen op kamp. Een 
tipje van de sluier kom je in deze editie van de Totem te weten!  
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   DINSDAG 24 JULI 2018 
Onze vlucht landt om 20u05 te Brussels-Airport. We spreken af 
tegenover de uitgangspoort van de bagagezaal, vanwaar jullie naar huis 
mogen. Ouders raadplegen best de website van Brussels-Airport om 
op de hoogte te blijven van eventuele vertragingen! De leiding kan 
onmogelijk iedereen individueel verwittigen.  

 

FLIGHT SN 2812 – BRUSSELS AIRLINES  
---------------------------------------------------------------- 
DEPARTURE: PRAGUE, CZ (VACLAV HAVEL)  24 JUL 18:35  
ARRIVAL:  BRUSSELS, BE (BRUSSELS AIRPORT) 24 JUL 20:05  
RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (T)   DURATION: 01:30  
BAGGAGE ALLOWANCE: 1PC  
---------------------------------------------------------------- 
MEAL: FOOD AND BEVERAGES FOR PURCHASE NON STOP PRAGUE TO 
BRUSSELS. EQUIPMENT: AIRBUS A319 

    

   DINSDAG 31 JULI 2018 
Zoals elk jaar rekenen we op de helpende handen van de givers om de 
vrachtwagen mee uit te laden aan de lokalen. Dit zal wellicht in de 
namiddag plaatsvinden, meer info over het uur wordt tijdens de dag zelf 
gecommuniceerd.  

   WOENSDAG 01 AUGUSTUS 2018	
De givers geboren in het jaar 2001 worden om 16u00 verwacht in het 
Warandepark voor de leidingsverdeling. Ook al wil je volgend jaar geen 
leiding worden, toch nodigen we je graag uit voor een gezellige 
namiddag en avond.  

FORMALITEITEN  

I. OUDERLIJKE TOESTEMMING OM NAAR HET BUITENLAND TE GAAN laten 
officialiseren in het gemeentehuis van je domicilieadres. Zonder dit 
document mag je als minderjarige de Belgische grenzen niet uit.  

II. IDENTITEITSKAART met werkende chip. Deze bewaar je tijdens het kamp 
op een veilige plaats.  

III. MEDISCHE FICHE op de site afprinten en meegeven de dag van het vertrek.  
IV. EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD, samen met je ID op een veilige 

plaats bewaren.  
FINANCIEEL ASPECT  

In de maand december 2017 ontvingen we ter bevestiging van de 
deelname aan het kamp het bedrag van 177,03 EUR voor het 
vliegtuigticket.  
 
Voor het verblijf en het vervoer tijdens het kamp vragen we het bedrag 
van 125,00 EUR. Mogen we iedereen vriendelijk verzoeken dat bedrag 
te storten op BE74 7350 1524 0607 met vermelding “kamp [naam kind]” 
tegen ten laatste 30 juni 2018. 
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Uiteraard proberen we de prijs van het kamp zo laag mogelijk te houden, 
zodat geld voor niemand een barrière kan zijn om aan scouting te doen. 
Dit is haalbaar dankzij de geldacties die de givers dit jaar georganiseerd 
hebben. Samen hebben ze 3305,25 EUR kunnen verzamelen, een mooi 
bedrag om het eten, de activiteiten en andere extraatjes te betalen.   
 
Ter informatie een vergelijking met andere jaren:  

 Grieken-
land 
2007 

Zweden 
2009 

Portugal 
2011 

Hongarije 
2013 

Slovenië 
2016 

Tsjechië 
2018 

# dagen 17 dagen 17 dagen 11 dagen 13 dagen 14 dagen 17 dagen 
Kost 
transport 

Vliegtuig 
135 EUR 

Minibusjes 
- 

Vliegtuig 
120 EUR 

Vliegtuig 
150 EUR 

Vliegtuig 
220 EUR 

Vliegtuig 
177 EUR 

Kost 
kamp 100 EUR 350 EUR 150 EUR 150 EUR 120 EUR 125 EUR 

Kost 
kamp/dag 5,88 EUR 20,58 EUR 13,63 EUR 11,53 EUR 8,57 EUR 7,35 EUR 

 

BENODIGDHEDEN 
Je mag één trekrugzak meenemen af te geven aan de check-in + een 
kleine handbagage die je bij jezelf neemt op het vliegtuig.  
 
In je trekrugzak zit het volgend in:  
* Eén paar stapschoenen en één paar teenslippers/sandalen 
* Lichte slaapzak en matje 
* Perfect uniform (das-hemd-groene broek-kentekens in orde) 
* Ondergoed voor zeven dagen 
* Drinkbus van 1L (leeg bij vertrek) 
* Zakmes en zaklamp 
* Gamel, bestek en beker (zet je naam erop) 
* Keukenhanddoek 
* Maximum vier T-shirts (incl. Tsjechië T-shirt die je krijgt) 
* Maximum één lange broek 
* Maximum twee shorts 
* Maximum twee truien (één dikke en één lichte OF twee lichte) 
* Zwemgerief (bikini/zwemshort/…) 
* Badhanddoek en zonnebril 
* Toiletgerief (enkel tandenborstel, kam e.d.). Shampoo, 

tandpasta, zonnecrème, muggenspray, … is gemeenschappelijk 
voor iedereen en wordt verdeeld op 7 juli aan de lokalen. 

* Zakgeld (moest je iets willen meenemen uit Tsjechië/Slowakije of 
een extraatje willen tijdens het kamp). 

Opgelet:  (1) Hierin zit inbegrepen wat je de dag zelf aanhebt.  
(2) We kunnen onderweg kleren wassen, je hoeft dus enkel kledij 

mee te nemen voor maximum één volle week.  
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(3)  Wij zorgen voor een EHBO-koffer. Voor persoonlijke medicatie 
zorg je zelf.  

(4)  Je trekrugzak mag niet zwaarder zijn dan 10kg. Er moet nog 2kg 
aan gemeenschappelijk materiaal bij. 

 
In je handbagage zit het volgend in:  
* Persoonlijke voorwerpen zoals portefeuille, gsm, … 
* Andere zaken die je nodig zou hebben 
Opgelet:  
(1)  In je handbagage mogen geen vloeistoffen (flessen water, 

parfum, lenzenproducten, …) en geen pasta’s (choco, yoghurts, 
gel/wax, …) zitten. Is dat wel het geval, dan wordt dit aan de 
veiligheidscontrole uit je zak genomen en weggesmeten. 

(2)  Je zakmes MOET in je trekrugzak zitten! Dit wordt beschouwd 
al een wapen, en zal je bijgevolg ook moeten afgeven.  

 
OVERIGE 

Wat neem ik niet mee?  
* Smartphones: je mag een gsm meenemen (type Nokia 3310), 

andere toestellen om op internet te gaan of muziek te beluisteren 
heb je niet nodig. In bepaalde campings kan je een computer 
gebruiken om iets te verzenden naar huis!  

* Luidsprekers 
* Alcohol  
* Drugs: de douane kan daar ook niet mee lachen!  
* Make-up (we vertrekken op scoutskamp, niet naar Ibiza…)  

Uitzondering: Er mag muziek geluisterd worden tijdens het kamp. Jullie 
spreken onderling af dat er maar één luidspreker meegaat op kamp, en 
één smartphone/iPod met alle muziek die jullie willen beluisteren 
tijdens het kamp. Wij willen geen sfeerbrekers zijn, maar als iedereen op 
zijn smartphone zit, is er ook geen sfeer meer! 
 
→ Contact met de leiding tijdens het kamp is mogelijk via de 

onderstaande nummers en enkel in hoogdringende gevallen. 
Brieven e.d. zijn niet mogelijk op een buitenlands kamp.  

→ Meer informatie over het kamp krijgt u op woensdag 27 juni 2018 
aan de lokalen tijdens de infosessie/receptie  

→ De medische fiche, European Health Insurance Card en 
ouderlijke toestemming dien je af te geven aan de leiding bij 
aankomst aan de luchthaven.  

 

 

Een stevige linker 
De giverleiding die er stiekem héél veel goesting in heeft J 



	


