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voorwoord
Beste ouders en leden 

Het ergste is voorlopig voorbij, België begint weer mondjesmaat te 
leven en wij activeren ons met de leiding om de laatste puntjes op de 
‘i’ te zetten zodat het kamp kan doorgaan. Sinds eind mei hebben we 
met de leidingsploeg alle aspecten van een kamp overlopen, ge-
toetst aan de veiligheidsvoorschriften i.v.m. het COVID-19 virus en dan 
telkens de knoop doorgehakt of ze wel of niet konden plaatsvin-
den. Goed nieuws is dat het Reynaert-Beatrijskamp dit jaar zonder 
teveel aanpassingen zal kunnen doorgaan. 

Toch zijn er enkele verplichtingen opgelegd door de bevoegde over-
heden die we zorgvuldig uitgewerkt hebben zodat de veiligheid van 
onze leden gegarandeerd kan worden. Zij krijgen alles de dag dat ze 
op het veld aankomen uitgelegd. Als ouder is het belangrijk om een 
mondmasker te dragen bij de aankomst op het veld en anderhalve 
meter afstand te bewaren met de leiding evenals de andere ouders. De 
bagage dient u op een aangeduide plaats te deponeren en u kan dit 
jaar uw kind(eren) niet installeren in de tent. 

Uitgezonderd enkele activiteiten waar leden contact moeten zoeken 
met derden zullen de meeste spelen op een quasi normale manier kun-
nen doorgaan. De hygiëne op het veld is niet anders dan vorige jaren, 
maar de toezicht op het naleven van de hygiënevoorschriften 
wordt wel verstrengd. 
U kan alle maatregelen in verband met COVID-19 op onze website lezen 
door hier te klikken. 

We beleven een speciale tijd, waar we als samenleving letterlijk vallen 
en opstaan. Ook bij de scouts hebben we ons moeten aanpassen, maar 
we staan gelukkig weer paraat voor de tofste tijd van het jaar. Quasi 
alle wolven, jonggivers en givers komen mee op kamp en hebben zich 
reeds ingeschreven. Graag wil ik de overige kapoenen en welpen 
ook aansporen om mee te komen op kamp! Geloof me, 17 jaar ge-
leden werd ik als Welp ook met gemendgde gevoelens op het kampter-
rein afgezet. Het bleek allemaal veel leuker dan verwacht! 

Tot slot is dit mijn laatste voorwoord als leiding en groepsleiding in 
deze scouts. Na vijf jaar groepsleiding, acht jaar leiding en zeventien 
jaar lid van deze scoutsgroep geef ik de fakkel door. Wel blijf ik volgend 
jaar nog even actief op de achtergrond om de volgende groepsleid(st)
ers op het juiste pad te brengen. Maar voor al deze jaren: een dikke 
merci, ‘t was de moeite waard! 

Een stevige linker

- mol

Totem

Groepsnummer
B1212G
District

Brussel
Gouw

West-Brabant (Webra)

Contactgegevens

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

Lokalen

Vogelzanglaan 2
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Reynaert-Beatrijs

@ScoutsReynaertBeatrijs

‘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 vrij-

blijvend is. Met groot plezier en kleine 
daden komen we op voor onze omgev-
ing en voor een kleurrijk Vlaanderen. 
Zo dromen we luidop van gelukkige 

mensen in een rechtvaardige wereld.’

Missie Scouts en Gidsen Vlaanderen

Sociale media

Plaatselijke kleuren

Licht blauw
de hemel; het ideaal; de intelligentie

Grijs
de storm; de woede; het verdriet

Met de steun van

https://reynaert-beatrijs.be/kamp_corona.php
https://facebook.com/ScoutsReynaertBeatrijs/
https://www.instagram.com/scoutsreynaertbeatrijs/
https://reynaert-beatrijs.be 


Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Mus
Sorenza CUCCI
0472/675477

HALLOOOOO ALLERLEUKSTE KAPOENTJES, het kamp is er bijna, dit betekent: 
de leukste tijd van het jaar! We gaan namelijk naar het leukste festival ter wereld: het 
R&B festival!!! Plezier maken, dansen, lachen, spelen en nog veel meer staat zeker op 
de agenda! We zullen proberen om al de verloren tijd in deze 5 dagen te proppen… Zijn 
jullie er klaar voor? Hier volgt de praktische info

Nyala
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Beo

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

 WAAR? 
Gedurende het kamp kunnen 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 + voornaam] - kapoenen

Daniel AHN
Wirtzfelder straße 41, 4750 BÜTCHENBACH

Opgelet: het bovenstaande adres is dat van de boer. Om op het veld te ger-
aken gebruiken jullie deze gegevens samen met de wegwijzers die ter plaatse 
zullen hangen:

  Coördinaten kapoenenveld: 50°26’38.3” N 6°16’31.7” E

 WANNEER? 
Jullie worden verwacht op vrijdag 24 juli 2020 om 18u30 op het veld. Oud-
ers mogen hun jonggivers terug ophalen op donderdag 30 juli 2020 om 
12u30 samen met een hotdog en een verfrissing! 
--> Pro memorie: meekomen = heel het kamp lang! 

       COVID-19: ouders dragen een mondmasker bij het betreden van het veld 
en houden anderhalve meter afstand met de leiding. Bagage wordt afgezet 
op de aangeduide plaats.   

 INSCHRIJVINGEN? 
Als je op kamp wenst te vertekken, moeten volgende zaken in orde gebracht 
worden: 
• Online inschrijven via het formulier op de website (tabblad Kamp 2020)
• Medische fiche afdrukken, invullen en meegeven aan de leiding bij 

aankomst op het veld op 24 juli 2020. 
• Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp 

2020 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage van 85,00 
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 03 juli 2020!

       COVID-19: kom enkel mee op kamp indien je de vijf dagen voor de start-
dag geen ziektesymptomen vertoonde. Meer informatie.

mailto:kapoenen%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://goo.gl/maps/b5JtyCzm6Fn8iasm6
https://reynaert-beatrijs.be/src/docs/Medische_fiche.pdf
https://reynaert-beatrijs.be/kamp_corona.php


Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Mus
Sorenza CUCCI
0472/675477

Nyala
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Beo

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

 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 hééél vuil mag worden.
 � Een witte T-shirt die kapot mag.
 � 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 festival!
 � Leesboek of strip voor een regenachtige dag.
 � Adres/envelop/postzegel om een brief te schrijven.
 � Identiteitskaart en medische fiche.

 �        COVID-19: Een herbuikbare mondmasker.

 WAT NEEM JE NIET MEE? 
 7 Zakmes
 7 Elke vorm van elektronische speelgoed (gsm, iPhone, iPad, …)
 7 Snoep: wordt in beslag genomen en verdeeld onder alle kapoentjes.
 7 Je mooiste kleren, juwelen, make-up, slecht humeur, …

 AANDACHTSPUNTJES 
• We gaan zoals vorige jaar op kamp op een veld, 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, …

• 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!

mailto:kapoenen%40reynaert-beatrijs.be?subject=


Marala
Minne BEZUIJEN

0498/194068

Raksha
Pauline DE VIS
0471/366222

Rama
Amira CRESSATO

0468/231043

Marala Baloe
Jan-Baptist VANDEUREN

0470/134339

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

HALLOOOOO ALLERLEUKSTE KAPOENTJES, het kamp is er bijna, dit betekent: 
de leukste tijd van het jaar! We gaan namelijk naar het leukste festival ter wereld: het 
R&B festival!!! Plezier maken, dansen, lachen, spelen en nog veel meer staat zeker op 
de agenda! We zullen proberen om al de verloren tijd in deze 5 dagen te proppen… Zijn 
jullie er klaar voor? Hier volgt de praktische info

 WAAR? 
Gedurende het kamp kunnen 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 + voornaam] - welpen

Daniel AHN
Wirtzfelder straße 41, 4750 BÜTCHENBACH

Opgelet: het bovenstaande adres is dat van de boer. Om op het veld te ger-
aken gebruiken jullie deze gegevens samen met de wegwijzers die ter plaatse 
zullen hangen:

  Coördinaten kapoenenveld: 50°26’38.3” N 6°16’31.7” E

 WANNEER? 
Jullie worden verwacht op dinsdag 21 juli 2020 om 10u30 op het veld. 
Ouders mogen hun jonggivers terug ophalen op donderdag 30 juli 2020 
om 12u30 samen met een hotdog en een verfrissing! 
--> Pro memorie: meekomen = heel het kamp lang! 

       COVID-19: ouders dragen een mondmasker bij het betreden van het veld 
en houden anderhalve meter afstand met de leiding. Bagage wordt afgezet 
op de aangeduide plaats.   

 INSCHRIJVINGEN? 
Als je op kamp wenst te vertekken, moeten volgende zaken in orde gebracht 
worden: 
• Online inschrijven via het formulier op de website (tabblad Kamp 2020)
• Medische fiche afdrukken, invullen en meegeven aan de leiding bij 

aankomst op het veld op 21 juli 2020. 
• Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp 

2020 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage van 125,00 
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 03 juli 2020!

       COVID-19: kom enkel mee op kamp indien je de vijf dagen voor de start-
dag geen ziektesymptomen vertoonde. Meer informatie.

mailto:welpen%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://goo.gl/maps/b5JtyCzm6Fn8iasm6
https://reynaert-beatrijs.be/src/docs/Medische_fiche.pdf
https://reynaert-beatrijs.be/kamp_corona.php


Marala
Minne BEZUIJEN

0498/194068

Raksha
Pauline DE VIS
0471/366222

Rama
Amira CRESSATO

0468/231043

Marala Baloe
Jan-Baptist VANDEUREN

0470/134339

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

 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 2-daagse, rubber-

laarzen 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, tandenbors-

tel, 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 festival.
 � 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 en medische fiche af te geven aan de leiding bij aankomst.
 � Vuile kleren voor “vuile dag”.
 � Een witte shirt die kapot mag.

 �        COVID-19: Een herbuikbare mondmasker.

 WAT NEEM JE NIET MEE? 
 7 Zakmes
 7 Elke vorm van elektronische speelgoed (gsm, iPhone, iPad, …)
 7 Snoep: wordt in beslag genomen en verdeeld onder de leiding.
 7 Je mooiste kleren, juwelen, make-up, slecht humeur, …

 AANDACHTSPUNTJES 
• 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!

• 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, …

mailto:welpen%40reynaert-beatrijs.be?subject=


Kaa
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

Jacala
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Beste festivalgangersss,
Wie is er klaar om helemaal los te gaan op het ultieme R&B festival?! Na een lange tijd 
wachten mogen we elkaar eindelijk terug zien. We kijken er alvast naar uit! Aangezien 
de festivals niet doorgaan deze zomer hebben wij voor een oplossing gezorgd. Het
veld en de leiding zullen helemaal in het festival thema versierd en verkleed zijn, nu jullie 
nog! Neem vooral losse kleren mee of specificeer je in een bepaalde muziekstijl zoals 
reggae, hip-hop, klassiek,…
 WAAR? 
Gedurende het kamp kunnen 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 + voornaam] - wolven

Daniel AHN
Wirtzfelder straße 41, 4750 BÜTCHENBACH

Opgelet: het bovenstaande adres is dat van de boer. Om op het veld te ger-
aken gebruiken jullie deze gegevens samen met de wegwijzers die ter plaatse 
zullen hangen:

  Coördinaten kapoenenveld: 50°26’38.3” N 6°16’31.7” E

 WANNEER? 
Jullie worden verwacht op dinsdag 21 juli 2020 om 10u30 op het veld. 
Ouders mogen hun jonggivers terug ophalen op donderdag 30 juli 2020 
om 12u30 samen met een hotdog en een verfrissing! 
--> Pro memorie: meekomen = heel het kamp lang! 

       COVID-19: ouders dragen een mondmasker bij het betreden van het veld 
en houden anderhalve meter afstand met de leiding. Bagage wordt afgezet 
op de aangeduide plaats.   

 INSCHRIJVINGEN? 
Als je op kamp wenst te vertekken, moeten volgende zaken in orde gebracht 
worden: 
• Online inschrijven via het formulier op de website (tabblad Kamp 2020)
• Medische fiche afdrukken, invullen en meegeven aan de leiding bij 

aankomst op het veld op 21 juli 2020. 
• Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp 

2020 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage van 125,00 
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 03 juli 2020!

       COVID-19: kom enkel mee op kamp indien je de vijf dagen voor de start-
dag geen ziektesymptomen vertoonde. Meer informatie.

Tabaqui
Willem DEBERSAQUES

0479/378841

Oe
Henri DELVILLE
0495/106960

Oe

mailto:wolven%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://goo.gl/maps/b5JtyCzm6Fn8iasm6
https://reynaert-beatrijs.be/src/docs/Medische_fiche.pdf
https://reynaert-beatrijs.be/kamp_corona.php


Kaa
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

Tabaqui
Willem DEBERSAQUES

0479/378841

Jacala
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

Oe
Henri DELVILLE
0495/106960

Oe

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

 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, rubber-

laarzen 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, tandenbors-

tel, 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 festival.
 � 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 en medische fiche af te geven aan de leiding bij aankomst.
 � Vuile kleren voor “vuile dag”.
 � Een witte shirt die kapot mag.

 �        COVID-19: Een herbuikbare mondmasker.

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

 AANDACHTSPUNTJES 
• We slapen dit jaar opnieuw in tenten, neem dus alles mee in plastieken 

zakken anders wordt alles vochtig. Ook is het best als je op elk kleding-
stuk je naam schrijft.

• We zouden liefst hebben dat jullie éénpersoons luchtmatrassen meene-
men aangezien de veldbedjes heel veel plaats innemen. Als dit echt niet 
anders kan is dan mag je een veldbed meenemen, maar slaap je aan een 
uiteinde in de tent. 

mailto:wolven%40reynaert-beatrijs.be?subject=


Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

De afgelopen maanden waren voor niemand leuk. We hebben elkaar niet kunnen zien, 
geen groepsweekend, groepsfeest en andere toffe vergaderingen die we voorzien had-
den. Maar kijk: het kamp staat voor de deur, we zijn al heel erg blij om op kamp te mogen 
vertrekken. 
Dit jaar wordt het iets anders dan de gewone jonggiverkampen, maar daarom niet mind-
er tof. Om te beginnen zijn we alleen op een veld met onze tak, en daarnaast moeten 
jullie geen zak dragen op driedaagse , ... De rest ontdek je op kamp ;) 

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Flicka
Thibaud MOENS

0498/718294

Mol
Edmond JONCKHEERE

0471/176720

Mol Brulaap
Lucas CUCCI
0472/511448

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

 WAAR? 
Gedurende het kamp kunnen 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 + voornaam] - jonggivers

Daniel AHN
Wirtzfelder straße 41, 4750 BÜTCHENBACH

Opgelet: het bovenstaande adres is dat van de boer. Om op het veld te ger-
aken gebruiken jullie deze gegevens samen met de wegwijzers die ter plaatse 
zullen hangen:

  Coördinaten jonggiverveld: 50°26’26.3’’ N 6°16’42.9’’ E

 WANNEER? 
Jullie worden verwacht op zaterdag 18 juli 2020 om 10u30 op het veld. 
Ouders mogen hun jonggivers terug ophalen op donderdag 30 juli 2020 
om 13u00 samen met een hotdog en een verfrissing! 
--> Pro memorie: meekomen = heel het kamp lang! 

       COVID-19: ouders dragen een mondmasker bij het betreden van het veld 
en houden anderhalve meter afstand met de leiding. Bagage wordt afgezet 
op de aangeduide plaats.   

 INSCHRIJVINGEN? 
Als je op kamp wenst te vertekken, moeten volgende zaken in orde gebracht 
worden: 
• Online inschrijven via het formulier op de website (tabblad Kamp 2020)
• Medische fiche afdrukken, invullen en meegeven aan de leiding bij 

aankomst op het veld op 18 juli 2020. 
• Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp 

2020 [naam kind]”. Voor dit tof kamp vragen we een bijdrage van 185,00 
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 03 juli 2020!

       COVID-19: kom enkel mee op kamp indien je de vijf dagen voor de start-
dag geen ziektesymptomen vertoonde. Meer informatie.

mailto:jonggivers%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://goo.gl/maps/UJUxAhmEzq2BXx1H8
https://reynaert-beatrijs.be/src/docs/Medische_fiche.pdf
https://reynaert-beatrijs.be/kamp_corona.php


Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Flicka
Thibaud MOENS

0498/718294

Mol
Edmond JONCKHEERE

0471/176720

Mol Brulaap
Lucas CUCCI
0472/511448

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

 WAT NEEM JE MEE? 
In je trekrugzak steek je de volgende zaken: 

 � Warme slaapzak, pyjama en een matje.
 � Perfect uniform: das + groene broek + scoutshemd met alle nodige 

kentekens. Indien je kentekens mist, mail de leiding, we sturen ze per 
post op! 

 � Wasgerief: washandje, milieuvriendelijke/ecologische zeep en shampoo 
(denk: harde zeep), tandenborstel, tandpasta, handdoek, zakdoeken, zon-
necrème 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 festival
 � Drinkbus min. 0,5L
 � Zaklamp en zakmes (zeer belangrijk op een veld).
 � Tuinhandschoenen om te sjorren (helpt tegen splinters en andere ver-

wondingen).
 � 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 en medische fiche af te geven aan de leiding 

 �        COVID-19: Een herbuikbare mondmasker

 WAT NEEM JE NIET MEE? 
 7 Elke vorm van elektronische toestellen (zie uitzondering hieronder)
 7 Snoep: wordt in beslag genomen en verdeeld onder alle jonggivers.
 7 Je mooiste kleren, juwelen, make-up, slecht humeur, …

 PATROUILLE- EN HULPPATROUILLELEIDERS (PL & HPL) 
Ben je PL of HPL, dan kan mag je een gsm (met lader) meenemen op kamp. 
Deze geef je in het begin van het kamp aan de leiding af. Onder een gsm 
verstaan we  een klassieke gsm (type Nokia 3310) en geen smartphone. 

--> Door Google Maps te gebruiken tijdens een staptocht leer je niets over 
het kaartlezen, stap je meer dan door je gezond verstand te gebruiken en 
blijf je op grote banen waar 90 km/u gereden wordt. Bovendien is de bat-
terij meteen leeg. Daarom neem je geen smartphone! 
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Marthe CRESSATO
0475/247168

Ibis
Anna-Laura VAN DER ZWAAG

0488/580323

Beste givers, desondanks al de veranderingen maken wij er dit jaar weer een super leuk 
kamp van!

Grijs Bokje
Eva DELVILLE

0496/697595

Coscoroba

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

 WAAR? 
Wij vertrekken met de fiets op kamp! We zullen elke nacht op hetzelfde veld 
verblijven maar plannen wel daguitstappen en leuke activiteiten.
Gedurende het kamp kunnen 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.
[naam + voornaam] - givers

Chemin du Vieux Comté 6, 7740 PECQ

 WANNEER? 
We verwachten jullie op vrijdag 17 juli 2020 om 08u00 aan de lokalen (Vo-
gelzanglaan 2, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE). Daar kunnen jullie je zak inladen 
in de auto die met de spullen naar het veld rijdt. 
We vertrekken daarna met de fiets naar de kamploctaie. Het is belangrijk 
dat je fiets dus in orde is!
Jullie mogen opgehaald worden op donderdag 30 juli 2020, op het kamp-
terrein, om 12u00.

 INSCHRIJVINGEN? 
Als je op kamp wenst te vertekken, moeten volgende zaken in orde gebracht 
worden: 
• Medische fiche afdrukken, invullen en meegeven aan de leiding bij 

aankomst aan de lokalen op 17 juli 2020. 
• Het al eerder door jullie gestorde bedrag (110 EUR) om de vliegtuigtickets 

mee te betalen zien wij als het kampgeld. Er moet dus niets meer worden 
betaald.

       COVID-19: kom enkel mee op kamp indien je de vijf dagen voor de start-
dag geen ziektesymptomen vertoonde. Meer informatie.

 WAT NEEM JE MEE?
We zullen jullie zakken naar de kamplocatie vervoeren met de auto zodat ze 
jullie niet verhinderen tijdens het fietsen. Let wel op dat je zak niet te groot 
is, zodat alles in de wagen past. 
Neem een kleine rugzak met water, lunchpakket en eventuele snacks mee. 
Zorg ook voor een mondmasker, helm, fietsslot en een fluohesje! (de scouts 
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Marthe CRESSATO
0475/247168

Ibis
Anna-Laura VAN DER ZWAAG

0488/580323

Grijs Bokje
Eva DELVILLE

0496/697595

Coscoroba

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

heeft fluohesjes moest je er geen thuis hebben liggen). Ook je identiteits-
kaart is belangrijk om mee te nemen. 
Wat moet er in je grote zak:

 � Zwemgerief
 � Handdoek
 � Gamel
 � Bestek
 � Zakmes
 � Eén keukenhanddoek
 � Slaapzak
 � Matje
 � Perfect scoutsuniform
 � Voldoende t-shirts, truien, lange en korte broeken,...
 � Regenjas
 � Wandelschoenen 
 � Toiletgerief 

 �        COVID-19: Mondmaskers

--> Jullie mogen jullie gsm meenemen op de voorwaarde dat die niet rede-
loos naar boven wordt gehaald gedurende het kamp.

--> Bekijk zeker de onderstaande link om goed voorbereid te zijn over de 
maatreglen in verband met corona op kamp: https://reynaert-beatrijs.be/
kamp_corona.php

Als er nog vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren! Wij kijken er alvast 
naar uit, jullie hopelijk ook!
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