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Totem



voorwoord
Beste ouders en leden

De zomer hangt in de lucht en stap voor stap krijgen we steeds meer vrijheid 
om van te genieten. De meerderheid van de leidingsploeg bijt nog even op 
hun tanden voor de laatste examens en dan kan de zomer echt beginnen. 
Volgens onze scoutstraditie vertrekken we met de hele scoutsbende de 15e 
op kamp! 

We kunnen er niet om heen, COVID-19 speelt nog een rol in onze maatschap-
pij. Ook dit jaar  zullen er enkele extra maatregelen & hygiënevoorschriften 
gelden, die onder het toeziend oog van de leiding nageleefd zullen worden. 
Ook dit jaar is het de bedoeling dat zowel bij aankomst als bij vertrek de oud-
ers een mondmasker dragen en de bagage afzetten op de aangeduide plaats. 
Het is niet bedoeling dat u zelf uw kind installeert in de tent. De leiding zal 
ervoor zorgen dat iedereen warm en comfortabel ligt. De overige maatregelen 
die we zullen hanteren kunt u hier terugvinden.

Of het nu je éérste of je 13e  scoutskamp wordt, iedereen zal de kans krijgen 
om zich ontzettend hard te amuseren en nieuwe en leerrijke ervaringen op 
te doen. Het scoutskamp is vaak voor iedereen een moment waar je de kans 
krijgt om jezelf te zijn, te leren werken in groep en op een verantwoordelijke 
manier met de natuur om te gaan.

Onze kapoentjes, welpen en wolven zullen leren omgaan met weg zijn van 
huis. Dankzij de leiding kunnen ze uren lang genieten van buitenspeel-plezier, 
dagtochten, avonturen in de natuur en nog zo veel meer! 
De jongivers zijn de eerste paar dagen bezig met het opbouwen van hun ei-
gen slaapplek, ze sjorren hun tafels & hudo die ze doorheen het kamp zullen 
gebruiken en maken een plek waar ze zelf zullen leren koken met behulp van 
de leiding. Ook als giver krijg je de kans om verantwoordelijk te zijn en verder 
zelfstandig worden. 

Je hoort het dus goed, geen reden om thuis te blijven! Voor de personen die 
nog niet zijn ingeschreven, schrijf je zo snel mogelijk in via het inschrijvings-
formulier. Specifieke informatie over wat je moet meenemen & waar je moet 
zijn vind je in deze kamptotem. 

Tot slot wens ik jullie allemaal een fijne zomer toe en we hopen jullie allemaal 
te zien op kamp!

Groetjes

- kauw

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


Beo
Sorenza CUCCI
0472/675477

Maki
Loïc CARBONNELLE

0471/483634

PIIIoouuuCCHHHH.. Hallo aardbewoner, een erg belangrijke missie staat ons te wa-
chten tijdens dit ongelofelijk kamp. Stap jij mee in mijn teletijdmachine richting de jaren 
50 tot en met 00? Durf je mee te komen? Ben jij ook zo benieuwd naar ons verleden en 
naar alle gekke dingen die er toen gebeurden? Laat ons dan niet meer langer wachten! 
Hieronder vind je alle praktische info…  

Labrador
Sara GENNOTTE
0477/542991

Mus

kapoenen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

WAAR?

Gedurende het kamp kunnen ouders/familie/vrienden/… brieven schrijven 
naar 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 

Pascal HUBERTY
Rue Warempage 42, 6983 LA ROCHE-EN-ARDENNE

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°07’06.7”N 5°38’52.8”E

WANNEER?
Jullie worden verwacht op zaterdag 24 juli 2021 om 18u00 op het veld. 
Ouders mogen hun kapoen terug ophalen op vrijdag 30 juli 2021 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 vertrekken, moeten volgende zaken in orde gebracht
worden:
• Online inschrijven via het formulier op de website (tabblad Kamp 2021)
• Medische fiche afdrukken, invullen en meegeven aan de leiding bij
aankomst op het veld op 24 juli 2021.
• Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp
2021 [naam kind]”. Voor het kamp vragen we een een bijdrage van 85,00 
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 03 juli 2021!

     COVID-19: kom enkel mee op kamp indien je drie dagen voorafgaand aan 
het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoonde. Meer informatie

mailto:kapoenen%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://goo.gl/maps/viQAUW197N7tnzG67
https://reynaert-beatrijs.be/src/docs/Medische_fiche.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders


Beo
Sorenza CUCCI
0472/675477

Maki
Loïc CARBONNELLE

0471/483634

Labrador
Sara GENNOTTE
0477/542991

Mus

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 teletijdmachine 50s-80s!
 � Leesboek of strip voor een regenachtige dag.
 � Adres/omslag/postzegel om een brief te schrijven. 
 � Identiteitskaart en medische fiche.

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=


Mang
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Rama
Amira CRESSATO

0468/231043

Rama Ikki
Hind DE DECKER

0468/156748

welpen@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Dag welpjes! Het is bijna zover, nog eventjes en dan vertrekken we met z’n allen op 
scoutskamp! 10 dagen volle pret, jullie hebben geen idee wat jullie te wachten staat... 
Natuurlijk is het belangrijk om goed voorbereid te zijn, lees daarom de praktische info 
minstens 2 keer! Vergeet geen kleren mee te nemen die vuil mogen worden. Tot dan!

WAAR?

Gedurende het kamp kunnen ouders/familie/vrienden/… brieven schrijven 
naar 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 

Pascal HUBERTY
Rue Warempage 42, 6983 LA ROCHE-EN-ARDENNE

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 welpenveld: 50°07’06.7”N 5°38’52.8”E

WANNEER?
Jullie worden verwacht op woensdag 21 juli 2021 om 10u30 op het veld. 
Ouders mogen hun welp terug ophalen op vrijdag 30 juli 2021 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 vertrekken, moeten volgende zaken in orde gebracht
worden:
• Online inschrijven via het formulier op de website (tabblad Kamp 2021)
• Medische fiche afdrukken, invullen en meegeven aan de leiding bij
aankomst op het veld op 21 juli 2021.
• Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp
2021 [naam kind]”. Voor het kamp vragen we een een bijdrage van 130,00 
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 03 juli 2021!

     COVID-19: kom enkel mee op kamp indien je drie dagen voorafgaand aan 
het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoonde. Meer informatie

mailto:welpen%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://goo.gl/maps/viQAUW197N7tnzG67
https://reynaert-beatrijs.be/src/docs/Medische_fiche.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders


Mang
Rosa BEZUIJEN
0468/233674

Rama
Amira CRESSATO

0468/231043

Rama Ikki
Hind DE DECKER

0468/156748

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, 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 teletijdsmachine 50s-80s.
 � 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.

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

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


Kaa
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

Jacala
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Oe
Henri DELVILLE
0495/106960

Oe

Beste Wolven, jullie hebben lang gewacht op dit kamp, maar binnen enkele weken gaat 
het gebeuren ! We dompelen onszelf voor 10 dagen onder in de jaren 70’s-80’s. De 
70’s staan bekend om hun discofeestjes en de 80’s is dan weer heel herkenbaar dankzij 
de heldere kleuren van de kleding. Er bestaan genoeg iconische films, liedjes, publieke 
figuren… uit die periode om inspiratie op te doen voor jullie verkleedkleren. Indien jul-
lie mega leuke verkleedkledij meenemen staat jullie misschien een verassing te wachten. 
Tot snel!

WAAR?

Gedurende het kamp kunnen ouders/familie/vrienden/… brieven schrijven 
naar 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 

Pascal HUBERTY
Rue Warempage 42, 6983 LA ROCHE-EN-ARDENNE

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 wolvenveld: 50°07’06.7”N 5°38’52.8”E

WANNEER?
Jullie worden verwacht op woensdag 21 juli 2021 om 10u30 op het veld. 
Ouders mogen hun wolf terug ophalen op vrijdag 30 juli 2021 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 vertrekken, moeten volgende zaken in orde gebracht
worden:
• Online inschrijven via het formulier op de website (tabblad Kamp 2021)
• Medische fiche afdrukken, invullen en meegeven aan de leiding bij
aankomst op het veld op 21 juli 2021.
• Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp
2021 [naam kind]”. Voor het kamp vragen we een een bijdrage van 130,00 
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 03 juli 2021!

     COVID-19: kom enkel mee op kamp indien je drie dagen voorafgaand aan 
het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoonde. Meer informatie

mailto:wolven%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://goo.gl/maps/viQAUW197N7tnzG67
https://reynaert-beatrijs.be/src/docs/Medische_fiche.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders


Kaa
Oscar BRIBOSIA

0491/292090

Jacala
Kato VANCOMPERNOLLE

0495/771656

wolven@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Oe
Henri DELVILLE
0495/106960

Oe

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, 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 70s-80s.
 � 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.

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

• We slapen dit jaar opnieuw in tenten, neem dus alles mee in plastieken-
zakken anders wordt alles vochtig. 

• 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. 

• 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 kamp-
terrein!

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


Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Sitta

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Spiesbok
Willem DEBERSAQUES

0479/378841

~ Oerkreet van Tarzan klinkt in de verte ~ Jaja Jonggivers de leukste twee weken van het 
jaar zijn weer aangebroken! Terug de natuur in, kampvuren maken, mega coole spellen 
spelen, vliegen op het tapijt van Aldin (waarom niet ☺), …  En wie weet word je dit jaar 
ook nog hopeloos verliefd op Belle (pas op want het Beest kan nogal jaloers zijn…). Ko-
rtom reden genoeg om mee te komen op kamp! Hieronder vind je de nodige informatie 
voor het kamp. Indien de stress toeslaat tijdens het inpakken van je koffer, vergeet dan 
niet Hakuna Matata!   
P.S.: als je na het lezen van dit tekstje nog steeds niet doorhebt wat het kampthema is 
wordt het tijd dat je je klassiekers nog is inhaalt…

WAAR?

Gedurende het kamp kunnen ouders/familie/vrienden/… brieven schrijven 
naar 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 

Pascal HUBERTY
Rue Warempage 42, 6983 LA ROCHE-EN-ARDENNE

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°06’38.4”N  5°38’47.7”E

WANNEER?
Jullie worden verwacht op zondag 18 juli 2021 om 10u30 op het veld. 
Ouders mogen hun jonggiver terug ophalen op vrijdag 30 juli 2021 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 vertrekken, moeten volgende zaken in orde gebracht
worden:
• Online inschrijven via het formulier op de website (tabblad Kamp 2021)
• Medische fiche afdrukken, invullen en meegeven aan de leiding bij
aankomst op het veld op 18 juli 2021.
• Het kampgeld storten op BE25 4292 1139 9182 met vermelding “kamp
2021 [naam kind]”. Voor het kamp vragen we een een bijdrage van 190,00 
EUR. We ontvangen graag de betaling voor 03 juli 2021!

     COVID-19: kom enkel mee op kamp indien je drie dagen voorafgaand aan 
het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoonde. Meer informatie

mailto:jonggivers%40reynaert-beatrijs.be?subject=
https://goo.gl/maps/A2UPb4mXN9zwp4TF8
https://reynaert-beatrijs.be/src/docs/Medische_fiche.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders


Sitta
Emma WIJERS
0497/333741

Kauw
Thomas DEBERSAQUES

0474/398400

Sitta

jonggivers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

Beo
Zélie DEMYTTENAERE

0479/799231

Spiesbok
Willem DEBERSAQUES

0479/378841

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 kentek-

ens. 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 teen-

slippers of sandalen.
 � Regenjas
 � Zwembroek of bikini en zwembril
 � Verkleding/attributen i.v.m. het kampthema Disney
 � Drinkbus min. 0,5L
 � Zaklamp en zakmes (zeer belangrijk op een veld).
 � Tuinhandschoenen om te sjorren (helpt tegen splinters en andere verwon-

dingen).
 � 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 + 3 wegwerp mondmaskers

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 batterij 
meteen leeg. Daarom neem je geen smartphone! 
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Kaketoe
Illias CLERIN
0471/340193

Marthe CRESSATO
0475/247168

Grijs Bokje
Eva DELVILLE

0496/697595

Coscoroba

givers@reynaert-beatrijs.beMail de leiding: 

De Givers vertrekken dit jaar op buitenlandskamp. Corona zorgt voor 
een aantal onzekerheden waardoor er nog geen kamptotem kan worden 
opgesteld. Alle communicatie omtrent het kamp verloop via mail 
door de giverleiding. 
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