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KAPOENEN 
Na aankomst op het Griekse eiland Ozo voor een romantisch etentje bij maanlicht, ontdekken Jason en zijn Helden 

dat hun Gouden Picknickdekentje gestolen is door de slechte koning Aietes. Nu zoeken de Helden dus een stoere 

bemanning om met hen op reis te gaan om het Gouden Picknickdekentje terug te winnen! Bloed, zweet en tranen 

zullen nodig zijn, maar het resultaat kan al tellen. Denk maar aan de hechte banden die andere gelukzoekers eraan over 

houden of al die mensen die het Picknickdekentje plezier zal bezorgen. En net zoals echte avonturiers slapen wij tijdens 

deze missie met zijn allen in een knusse tent. Geen reden dus om aan wal te blijven! Zijn jullie klaar voor deze taak en 

willen jullie graag de Helden helpen? Kom dan mee op ons epische avontuur door het oude Griekenland en maak 

onvergetelijke herinneringen! 

Gezocht: avontuurlijke kapoenen tussen zes en acht jaar die klaar zijn om de Helden bij te staan en zo eeuwig respect 

te verdienen 

Wat: missie met boottochten op zee, fameuze gevechten waarover nog eeuwen gesproken zal worden, hier en daar 

wat magie, maar vooral veel plezier, gezelligheid en vriendschap voor het leven! 

Waar: Chemin de l’étang, Izier, België 

Wanneer: van 5 tot en met 10 juli 
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De doos van Pandora 

KABOUTERS 
 

 

Psssssst goddelijke kabouters, 

Het is de kabouterleiding hier! Deze brief is onze laatste kans om uit een hoop miserie te geraken, dus lees hem goed.  

Het begon allemaal enkele dagen geleden tijdens de kampvoorbereidingen. Louis, Seba en Tim waren de tenten aan het 

controleren op gaten en mankementen toen ze een mysterieus doosje vonden. Hierop stond in sierlijke letters ” De 
doos van Pandora ” geschreven. Onderaan de doos plakte een briefje met een sleuteltje bij. Op dat briefje stond 

een duidelijke boodschap:  

“Als jullie een leuk kamp willen beleven, open deze doos dan niet!” 

Het was een prachtig doosje vol met diamanten en gouden versiersels. En dat was ook Fé en Fouke opgevallen die 

verderop spelmateriaal aan het verzamelen waren. Ze konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en werden als het 

ware naar het doosje toegezogen. “WAAAUUUW” riepen ze bijna in koor. “Wat is dat voor iets moois, doe eens open, 

wie weet zit er wel een schat in!”. Waarop Louis riep “WHAT THE SCHNITZEL, NIET DOEN!!!!!”. Deze noodkreet hadden 

Amber en Lore gehoord en ook zij kwamen nu toegesneld.  

Daar stonden we dan met z’n zevenen, stomverbaasd en met open mond naar het prachtige doosje te staren. 

“Vanwaar komt dit?”, vroeg Lore. “Tijdens de tentencheck hebben we dit doosje samen met een sleuteltje en een 

briefje gevonden”, zei Tim. “Waar wachten we dan op, openen die handel!”, zei Amber. “How nee wacht”, zei Seba, “ 

op het briefje stond een duidelijke boodschap: als jullie een leuk kamp willen beleven, open deze doos dan niet!”. “Wie 

heeft dit hier dan gelegd?”, vroeg Fé zich luidop af. “ Waarschijnlijk één of andere grappenmaker die ons gewoon bang 

wil maken.”, antwoordde Fouke. “Iemand die weet dat wij op kamp vertrekken alleszins.”, voegde Louis nog toe. “Wat 

kan er nu gebeuren door het openen van een doosje?”, zei Lore. “ Ik heb een idee, we doen een stemming en de 

meerderheid wint!”, stelde Amber voor. “Ik stem voor om het doosje te openen, wie nog?”, riep Fouke, terwijl ze haar 

hand in de lucht stak. Al snel gingen ook de handen van Fé, Tim, Lore en Amber de lucht in. Seba en Louis daarentegen 

stemden tegen. “Dit betekent dus een uitkomst van 5 tegen 2. Tijd om die doos dus eindelijk te openen!”, zei Tim 

verheugd.   

Fouke nam het sleuteltje en stak deze in het slotje van het prachtige, gouden doosje. Ze draaide een kwart naar rechts 

toen plots het doosje openschoot en een reusachtige, donkere wolk tevoorschijn kwam. Dit voorspelde niet veel goeds… 

“WHAT THE SCHNITZEL” riepen we nu allemaal samen terwijl we naar achter sprongen.  

Er volgde een lange stilte. Niet veel later begon het te hagelen met hagelballen zo dik als een pingpongbal, gevolgd door 

gietende regen en rukwinden tot 120 km/uur. En dit was nog maar het begin van de reeks ellende die het doosje teweeg 

ging brengen… . Tegen de volgende ochtend liep dit onweer eindelijk op zijn einde en konden we verder met de 

kampvoorbereidingen. Althans dat dachten wij… .   



 
V 

We waren nog maar net herbegonnen toen Amber zich slecht begon te voelen. En ja hoor, het duurde niet lang of 

iedereen van ons was ziek. We kregen paarse stippen op heel ons lichaam en begonnen dierengeluiden uit te slaan. “Hoe 

stoppen we ooit deze miserie?”, vroeg Fé. Het was alsof de doos van Pandora deze vraag had gehoord want uit de 

doos kwam een griezelige, lage stem. Deze riep: “Om de vloek te verbreken geef ik de kabouters één kans, kom 

naar scoutskamp en doe een vreugdedans. Waarschuw dus tijdig elk lid of jullie kamp wordt nog erger dan 

dit!” 

Jullie horen het kabouters, we hebben jullie hulp dus echt nodig en verwachten jullie voltallig op scoutskamp!!! 
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Waarom welpen machtiger zijn dan goden 

WELPEN 
 
 

Iedereen heeft het altijd maar over de oude Griekse goden op hun Olympusberg. Vreemd, want het is best een zootje 

ongeregeld. De oude oppergod Zeus is een echte driftkop en bliksemt er bij elke ruzie flink op los. Blind van woede, zeggen 

ze wel eens. En dat kan je hier wel letterlijk nemen, want omdat de machtige Zeus even niet goed heeft opgelet is de 

mens vandaag heerser over de aarde.  Na zijn overwinning tegen de Titanen strafte Zeus elke Titaan, behalve de 

tweelingsbroers Prometheus en Epimetheus, want die hadden met hem mee gevochten. Op die gastjes kan ik 

vertrouwen, dacht Zeus en als beloning mochten de broers de toen nog onbewoonde aarde vullen met allerlei wezentjes. 

Epimetheus, Epi voor de vrienden, was de domste broer. Zonder nadenken deelde hij alle goede eigenschappen uit aan 

de dieren. De aarde werd zo bevolkt met superwezens met superkrachten, denk maar aan de gelukzalige cavia, montere 

spiesbok, taaie nandoe, zorgeloze valk, empathische arasari, loyale bosmuis, spontane sifaka, guitige boomklever en de 

spitsvondige oryx. 

 

Voor de mens, toen nog nietige rozige wezentjes zonder hersens, bleef er geen enkele goede eigenschap meer over. Dat 

kon de slimmere broer Prometheus, Pro voor de vrienden, niet laten gebeuren. Hij bedacht een list om toch een machtig 

wapen voor de mens in handen te krijgen, namelijk het vuur dat zich nog in de godenwereld bevond! De sluwe Titaan 

Pro sloop ’s nachts naar de god van het vuur, Hephaistos, en pikte er een brandende fakkel. Dan gaf hij het vuur aan 

de mensen die in één klap heerser over de aarde werden. Want met vuur kan je alle dieren verjagen, een BBQ aansteken 

en gezellig rond het kampvuur zitten. Echt een godenleventje, niet? 

En zo komt het dat de mens meester werd over het vuur en dus ook over de dieren en de Griekse goden. 

 

Toch nog een waarschuwing: de jaloerse Zeus heeft Prometheus serieus gestraft voor de roof van het vuur. Hij bond 

Pro vast en elke dag kwam een reuzenarend in zijn lever pikken. Dus jullie zijn gewaarschuwd: waag het niet om ons 

vuur te stelen! Probeer in de plaats daarvan het dierenrijk te vergezellen en word echte welpen! 
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JONGGIDSEN 
Wij nodigen jullie uit over 3 dagen en 4 nachten, wanneer de zon hoog aan de hemel staat, en de druiven rijp zijn voor 

de pluk, voor ons trouwfeest. Eros heeft ons beloond voor onze daden met onze liefde voor elkaar. We zijn nog nooit 

zo gelukkig geweest als nu en willen jullie ook laten meegenieten van het geluk dat diep in ons zit. Hopelijk kunnen jullie 

er allemaal bij zijn, graag jullie antwoord terug sturen met Hermes. Veel verliefde en feestelijke groetjes van Hephaistos 

en Aphrodite” Ares kon zijn ogen niet geloven toen hij de brief opende die Hermes hem zojuist had gebracht. Ze gaan 

dan toch trouwen? Hij dacht nochtans dat hij Aphrodite ervan had kunnen overtuigen dat hij de ware voor haar was. 

Hij was toch de god van de oorlog. Hephaistos was slechts de god van de smeedkunst, wat een belachelijke god is dat 

toch, dacht Ares terwijl hij zijn toga aan deed om naar buiten te gaan. Onderweg naar het huis van Aphrodite dacht 

Ares verder na over de leuke momenten die ze samen hadden beleefd. Ze hadden zich verstopt in de tuinen van Dionysos 

en de lekkerste wijn gedronken. Samen hadden ze naar de sterren gekeken en bedacht welk sterrenbeeld van hun was. 

Ares klopte met drie harde bonken op de deur van Aphrodite. Hij hoorde gestommel en even later ging de deur open, 

maar Aphrodite deed niet open. Het was zijn broer Hephaistos, die helemaal niets wist van de affaire tussen zijn broer 

en zijn toekomstige vrouw. “Wat doe jij hier”, vroeg Hephaistos. Ares kreeg een droge mond en het voelde alsof hij geen 

woorden meer kon vormen. Ondertussen hadden ook Zeus en Hera de uitnodiging voor de trouw van hun zoon 

ontvangen. Blijdschap verwarmde de kille sfeer die tussen hun hing sinds dat Hera er was achtergekomen dat Zeus haar 

voor de zoveelste keer had bedrogen. Nooit meer zou ze Zeus vertrouwen en van haar zelfvertrouwen bleef er ook 

niet veel meer over. Ze was een verbitterde vrouw geworden die haar woede op de minnaressen van Zeus uitte. De 

vorige keer dat Hera te weten kwam dat Zeus een kind had met een prinses, stuurde ze slangen naar de wieg van de 

baby om de baby te doden. Zeus doorbrak haar gedachtengang toen hij Hera voorstelde om ook zijn broer Poseidon 

en zijn zus Demeter op de hoogte te brengen van het heugelijke nieuws dat hun eerstgeborenen zoon eindelijk zou 

trouwen. Zeus dacht altijd dat zijn sterke, knappe zoon Ares de eerste zou zijn om in het huwelijksbootje te stappen. 

Poseidon woonde in een huisje dat uitkeek op de grote oceaan. Poseidon was een gek geval, alles in zijn huis was blauw, 

maar dan ook echt alles, van handdoeken tot borden toe. Naast Poseidon stond een kleiner huisje, waarin Demeter 

woonde. De helft van het jaar woonde Demeter haar dochter bij haar, de andere helft van het jaar woonde ze bij 

Hades in de onderwereld. In het half jaar dat haar dochter niet bij haar was, was Demeter een hoopje ellende. Ze kwam 

niet uit bed en huilde de hele dag. Gelukkig dat haar dochter nu bij haar woonde, zodat ze het heugelijke nieuws konden 

vertellen. Toen Hera en Zeus aankwamen bij de woonplaats van Zeus zijn broer en zus, hing er een gekke sfeer. Beide 

deuren stonden wagenwijd open. Poseidon zijn blauwe gordijnen wapperde in de zachte zomerwind. Vanuit Demeter haar 

huis klonk een gigantisch huilgeluid. Hoe het verder gaat met de personages uit het verhaaltje komen jullie te weten op 

kamp! Veel groetjes van jullie jonggidsen leiding.  
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JONGVERKENNERS 
Beste almachtige jongverkenners,  

Jullie geliefde leiding hier! Vooraleer jullie starten met het lezen van deze ingewikkelde brief raden we jullie ten zeerste 

aan om jullie gameconsoles alvast even weg te leggen en naar te buiten gaan (zeer belangrijk!). Jullie hebben vast wel 

eens gehoord van de Minotaurus. Wel, deze is door de overvolle ziekenhuizen uit het ziekenhuis ontslagen en is nu op 

vrije voeten aan het ronddwalen in ons ò zo mooie Belgen landje. Nu is er echter maar één klein probleem: de Minotaurus 

is niet zo een vriendelijk schepsel! Zo was dwalfie vorige week weer aan zijn draadloze 

autofrigozonnepanelenbatterijcleopatrauitlaatklep aan het werken toen hij langs achter werd aangevallen door een 

groot dier. Op dat moment wist Dwalfie nog niet dat het ging om de Minotaurus, maar na wat grondig onderzoek 

van onze veehouders Corneel en Mattijs kwamen we er al snel achter dat het ging om een stierachtige met het lichaam 

van een man: de Minotaurus dus!  

 

 

 

 

 

 

 



 
IX 

 

Hopelijk begrijpen jullie nu ook de reden dat jullie naar buiten moesten en niet in huis mochten blijven! Een huis lijkt te 

sterk op een doolhof, net hetgene waar de Minotaurus het beste gedijt. Hier sta je dus ten dode opgeschreven…  

Dus bij deze doen we een oproep aan alle knappe en stoere binken van de jongverkenners om ons te helpen dit 

COLOSALE BEEST DER GODEN  te vangen en terug te brengen naar het ziekenhuis waar deze superverspreider en 

moordenaar thuis hoort. Als jullie de ernst van de situatie nog niet moesten doorhebben, ga je na dit gelezen te hebben 

hopelijk van gedacht veranderd zijn! Lore was over het ding tussen Corneel en Mattijs aan het dagdromen in de 

bibliotheek van Tienen tintelende stad toen ze een onverwachts telefoontje kreeg van Sidd. Ze nam de telefoon op en 

Sidd riep volledig in paniek dat hij zijn trein had gemist en dus met de bus kwam. Hiervoor moest hij door het 

levensgevaarlijke Minotaurus gebied rijden. Lore barstte in tranen uit na dit hartverscheurende nieuws en begon alle 

boeken op de grond te gooien. Lars had dit allemaal overhoord en kwam al snel met het magnifieke idee om Sidd op te 

halen met de auto van zijn vader. Sindsdien zijn Lars en Sidd nooit meer teruggezien. De enige persoon die hun nog had 

gezien was Hanne maar haar trauma is zo groot dat ze nog amper mensen durft aan te kijken en hier al zeker niet 

over durft te spreken… 

Wij hopen bij deze dat jullie dit zeer serieus nemen en allemaal mee gaan op kamp om dit probleem te bestrijden en de 

verloren leiding levend en wel terug te brengen naar ons veilige met liefde overgoten kampterrein. 

Groet af.  
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GIVERS 
BREAKING: 
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Penelope nog steeds aan het naaien na 15jaar droogte, komt Odysseus 

ooit nog terug of wint een ander hare gade?? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

We zijn ondertussen dag 265 van jaar 15 na 

het vertrek van onze koning Odysseus van 

Ithaka. Penelope trok ondertussen al 5.475 

keer hare tent aan diggelen, een tent aan de 

welke ze zo ijverig den ganzere dag aan had 

genaaid. Verbouwereerde Penelope:  

“zolang mijnen teddybeer, Odysseus niet 

terugkomt van dienen onnozelen oorlog om 

dat houten paard blijf ik elke dag opnieuw 

een tent maken, hopend dat hij thuiskomt 

naar zijn vrouw in zijn nederig stulpje.” 

Volgens de laatste ontwikkelingen zouden 

verscheidene strijders getracht hebben 

Penelope haar hand te veroveren, dit zonder 

succes. Een buurtbewoner, Robskebopos 

oykos, reageert: “elke dag hetzelfde naaien en 
scheuren, scheuren en naaien. En dan 

s’anderendaags, plots 4 venten allemaal met 

een attentie, voor de deur van Penelope.”  

Bronnen melden dat het ging om de Quintus 

Stiéëêènlé, Woutel Vlierops, Margrete Ichtus, 
en Hänselein von Hannesen van het verre 

Germanium. De laatste drie brachten haar 

wierook, goud en mirre. Een reactie van 

Margrete: “ dachten wij dat we een ster 

moesten volgen naar een stalleken voor Jozef 

en Maria, blijken we toch niet 800 jaar te vroeg 
zeker, da zijn hier toch geen doeningen”. 

Verdere reactie bleef uit.  

Quintus Stiéëêènlé daarentegen had een 

serenade op het exotische instrument den 

doedelzak geschreven, naar verluidt smeet 

Penelope bij aanvang meteen een bak 
pikketten naar zijn hoofd.  

 
 

De rechter bovenbuur en buurvrouw Maxzeus en Hemma wensten nog toe te voegen dat ze al ettelijke 

keren getracht te hebben Penelope in therapie te krijgen maar zelfs communicatieadviseur Connor 

Rousseau kreeg haar niet overhaald, helaas.  

 

Ook wij blijven in spanning afwachten naar volgende ontwikkelingen.  

 
LEES VOLGENDE WEEK DEN OLYMPUS VOOR HET VERVOLG VAN DEZE SAGA.* 
 

*of lees gewoon de Odyssee hihi. 
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FOURAGE 
Wie zijn ze, wat doen ze?  

Iedereen kent ze wel, de fourage. Deze doldwaze bende kan je wel eens zien op een scoutsweekend of tijdens het kamp, 

maar wie zijn ze en wat drijft hen? Kom het hieronder te weten! 

Kan zomaar iedereen fourage zijn?  
Ja, iedereen kan fourier worden, maar je moet vooral een connectie hebben met leiding in de scouts. Een doorsnee 

fourage team bestaat voornamelijk uit oud-leiding en vrienden van de leiding. Deze bengels moeten aan een hele resem 

criteria voldoen voordat ze in aanmerking komen om fourier genoemd te mogen worden.  

Ik kan koken, ik word fourier!  
Zo werkt het niet helemaal, naast de wonderlijke kookkunsten van onze fouriers moeten ze aan nog andere 

verschillende testen onderworpen worden. Het toch niet onbelangrijke is dat er minstens 1 fourier met een rijbewijs (en 

liefst eigen auto) zou moeten bij zitten in het fourage team. Indien je dit al hebt zullen de andere voorwaarden gelukkig 

niet zo zwaar doorwegen voor jou. Een andere belangrijke factor is de omgang met de leden, ben je een kei met 

kinderen (plagen als het moet, verzorgen als ze een pijntje hebben, meespelen tijdens spelletjes...) dan kan het goed zijn 

dat je een topfourier in spe bent.  

Die fouriers doen precies nooit iets!  
Ook al lijkt het soms dat de fouriers enkel chillen, het tegendeel is waar. Als fourier moet je verschillende zaken doen 

buiten het zicht van de leden. Er bestaat ook een groot onderscheid tussen de fouriers op groot kamp (jonggivers en 

givers) en de fouriers op klein kamp (kapoenen en kawellen). Op groot kamp moeten de fouriers voor iedereen inkopen 

doen, dit wilt dus zeggen ‘s ochtends vroeg brood gaan halen en overdag naar de winkel gaan om de rest van het eten 

te gaan kopen. Deze fouriers maken op verschillende momenten ook nog eens eten voor de leden (denk maar aan de 

soep na de fietstocht van de givers, spaghetti, kittekat...). De Fouriers van klein kamp daarentegen moeten ook nog 

eens het eten klaarmaken voor de kapoenen en kawellen. Dat is omdat klein kamp ook met minder leden is en deze 

zelf hun potje nog niet goed kunnen koken. Na dit gelezen te hebben zul je dus wel inzien dat fourier zijn niet zomaar 

een gegeven is, maar een roeping. Deze vriendelijk bende verdient daarom na elk kamp ook weer een applaus en een 

heleboel respect van zowel de leiding als de leden! Als jij ook zo benieuwd bent naar de fourage van dit kamp... dan moet 

je gewoon mee op kamp gaan en je zal ze zeker eens tegenkomen!  
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ALGEMENE INFO 
PLANNING 
WANNEER? WAT? HOELAAT? WAAR? WIE? 

15 juni Deadline kampgeld / / Iedereen  

26 juni Afleveren van: 
• Bagage 
• Pot choco (jonggivers) 
• Pot confituur (givers) 
• 2 keukenhanddoeken 
• Sponsje 
• Medische fiche, als die nog 

niet afgegeven zou zijn 
• 3-aderig sjorkoord 
• eventueel handgel 

14u-20u Scoutsterrein  Givers en 
jonggivers 

26 juni Balken inladen in camion en 
Fietscontrole (streng):  

• voor- en achterlicht 
• bandenspanning 
• remmen 
• … 

14u-20u Scoutsterrein  Givers  

1 juli Givers vertrekken met de fiets naar 
het kampterrein. Meeneemlijst 
fietstocht achteraan in kampboekje 

8u Kerkplein  Givers  

3 juli Jonggivers vertrekken met de trein 
op kamp 
Verantwoordelijke jonggidsen: 
Leider Lotte: 0474 19 33 46 
Verantwoordelijke jongverkenners: 
Leider Mattijs: 0471 94 13 06 

Wordt nog 
medegedeeld 
(richtuur: 9u) 

Station Vertrijk Jonggivers  

4 juli Kawellen vertrekken met de bus op 
kamp 

9u30 
Bus vertrekt om 
10u 

Parking Gemeentelijke 
Basisschool (zie precieze 
regeling onderaan) 

Kawellen 

5 juli Kapoenen vertrekken met de bus op 
kamp 

9u30 
Bus vertrekt om 
10u 

Parking Gemeentelijke 
Basisschool 

Kapoenen 

10 juli Kapoenen en kawellen ophalen op het 
kampterrein 

Zie precieze 
regeling 
onderaan 

Kampterrein (Durbuy) Kapoenen en 
kawellen 
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15 juli Jonggivers komen met de trein aan 
in Vertrijk 

Wordt nog 
medegedeeld 
(Richtuur: 13u in 
Vertrijk) 

Station Vertrijk Jonggivers 

15 juli Givers komen met de fiets naar huis Uur afhankelijk 
van de 
fietstocht 

Scoutsterrein Givers 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE KLEIN KAMP 
VERTREK KAWELLEN 

Voor de kawellen (kabouters en welpen) begint het kamp op 4 juli. De bus vertrekt om 10u aan de GBB (Gemeentelijke 

Basisschool Boutersem). Verzamelen doen we om 9u30. Voor het afzetten van de kawellen zal er een drive-in systeem 

zijn (hierover wordt nog gecommuniceerd) zodat er voldoende afstand bewaard kan worden tussen de ouders en de 

leiding. Ook vragen we de ouders om een mondmasker te dragen bij het afzetten. 

Opgelet: de welpen verzamelen aan de bibliotheek en de kabouters verzamelen op de parking van de school, dit om de 

bubbels zo veel mogelijk gescheiden te houden. 

VERTREK KAPOENEN 

De kapoenen verzamelen op 5 juli om 9u30 aan de GBB (Gemeentelijke Basisschool Boutersem) en rijden dan met de 

bus (vertrek om 10u) samen met enkele leiders naar de kampplaats. Voor het afzetten van de kapoenen zal er een 

drive-in systeem (hierover wordt nog gecommuniceerd) zijn zodat er voldoende afstand bewaard kan worden tussen 

de ouders en de leiding. Ook vragen we de ouders om een mondmasker te dragen bij het afzetten. 

EXTRA: vergeet niet om naar het toilet te gaan voor je vertrekt, want op de bus gaat het niet meer! 

OPHAAL KAPOEWELLEN 

Op 10 juli zit het kamp erop en mag je je lid komen ophalen.  

Concreet: 

• kapoenen worden opgehaald tussen 10u en 10u30, broers en zussen bij de kawellen mogen dan ook al mee. 

• De welpen worden tussen 10u30 en 11u opgehaald. Zussen bij de kabouters mogen dan ook al mee. 

• De kabouters worden opgehaald tussen 11u en 11u30 

Ook bij het afhalen wordt er gevraagd om een mondmasker te dragen. Als u ergens te vroeg bent of nog geen teken 

krijgt van een leider om uit te stappen vragen wij u vriendelijk om in uw auto te blijven zitten zodat het voor ons 

overzichtelijk en veilig blijft. 
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KAMPLEIDING 
Heb je een probleem, een vraag, een opmerking of een compliment rond het kamp? Je kan terecht bij onze 

sympathieke kampleiding of bij de groepsleiding: 

Klein kamp: 

• Robin Huysse (kapoenen):    0488 21 62 22 

• Sebastian Sprengers (kabouters):   0470 85 83 33 

• Wout Verstreken (welpen):    0484 86 43 31 

Groot kamp: 

• Hanne Van Keyenberg (jongverkenners): 0477 31 90 90 

• Sam Dewallef (jongverkenners):   0499 11 99 60 

• Emma Ceulemans (givers):    0491 29 47 54 

Groepsleiding: 

• Margot De Gols:     0493 14 32 71 

• Tobe Schoenmakers:     0497 94 57 34 

BETALING 
De kampprijs bedraagt voor 

• Givers: €165 

• Jonggidsen en jongverkenners: €150 

• Kabouters en Welpen: €110 

• Kapoenen: €100 

De overschrijving dient te gebeuren VOOR 15 JUNI. Wanneer er later wordt betaald, bedraagt de kampprijs €15 meer. 

Er is ook een familiekorting: 3de of meerdere kind €10 korting. Wanneer de kostprijs een drempel zou vormen, mag u 

altijd een mailtje sturen naar groepsleiding@scoutsboutersem.be, we zoeken dan een gepaste oplossing.  

De overschrijving dient te gebeuren op volgend rekeningnummer (op naam van scouts Boutersem):  

 BE63 7310 4647 6008 met volgende vermelding: 

OLYMPUS - “TAK” – ‘NAAM KIND‘ 

Bijvoorbeeld:  OLYMPUS - VERKENNERS - STEVEN TIJPELS 

 

Natuurlijk was dit jaar ook nog steeds een scoutsjaar gevuld met corona en hebben we doorheen het jaar minder centjes 

kunnen ophalen met onze geldactiviteiten. Vrije bijdrages zijn dus zeker welkom (maar zijn uiteraard niet verplicht). 
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MAG IK MEE OP KAMP? 
Uiteraard! Mits volgende voorwaarden: 

• Als je geen drugs alcohol of dergelijke mee neemt op kamp. Wanneer dit overschreden wordt kan dit leiden 

tot een interne procedure met een schorsing tot gevolg. De ouders worden steeds op de hoogte gesteld bij 

een voorval. 

BEZOEKDAG 
Omwille van ons allen bekende redenenen zal er dit jaar tot onze grote spijt geen bezoekdag plaatsvinden. Het is dus 

aan te raden dat uw kroost wat meer kleren meeneemt dan normaal. Misschien is dit wel de gelegenheid om 

communicatie per brief terug populair te maken? 

FIETSTOCHT GIVERS 
De gidsen en verkenners gaan samen op fietstocht. Ze vertrekken op 1 juli om 8u00 vanop het kerkplein. Meenemen: 

hemd en sjaaltje, helm VERPLICHT, fluovest, stevig lunchpakket, band en plakspul, drinkbus, portefeuille met eventueel 

wat zakgeld, toiletgerief, goei benen en een fiets in goede staat. Tips voor een lunchpakket: veel boterhammen (met 

lekkers ertussen), bananen, noten, rozijnen, chocolade, cola, water,... Beter te veel dan te weinig.  

Ervaringstip: beter bagage in fietszakken dan op de rug. 

 

KAMPADRES 
Naar dit adres kan u brieven sturen (TAV Scouts Boutersem en “naam kind”) naar uw kind: 

Chemin de l’étang 6941 Durbuy 
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MEENEEMLIJST KLEIN KAMP 
• Dikke slaapzak: beter te dik dan te dun  

• Matje/opblaasmatras of veldbed 

• Pyjama en knuffel 

• Scoutsuniform (hemd en sjaaltje aandoen bij vertrek, kapoenen enkel sjaaltje) 

• Voldoende ondergoed 

• Voldoende kousen 

• Schoenen: laarzen, stapschoenen, sandalen en gewone schoenen 

• Warme kledij: truien, jas, dekentje (voorzie iets warms om in te slapen want we slapen in tenten) 

• Regenkledij: regenjas of poncho, voldoende plastieken zakken voor in de schoenen, regenbroek,... 

• Mooi weer kledij: t-shirts, shorts, pet of hoed,... 

• Toiletgerief: zonnecreme, muggenmelk, tandenborstel, tandpasta, kam, washandjes, handdoeken, douchegel 

en shampoo (enkel van het merk ecovert of een andere ecovriendelijke oplossing, anders kan je je niet wassen 

in de natuur) 

• Persoonlijke medicatie (vergeet dit niet te vermelden in de medische fiche) 

• Zwemkledij: zwemzak, zwemshort, bikini, badhanddoek... 

• Bestek en gamel/bord (voor de kawellen is een gamel aangeraden) 

• Drinkbus 

• Zaklamp 

• Linnen zakje voor vuile (maar geen natte) kledij 

• VERKLEEDKLEDIJ IN THEMA (vb toga) 

• Extra: strips, spelletjes  

ABSOLUUT VERBODEN: 

• Snoep 

OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID: 

• Gsm, iPod, mp3...  

Wanneer een gsm of iPod storend optreedt mag de leiding die gedurende heel het kamp afpakken. De scouts is niet 

aansprakelijk voor ongevallen en schade voor uw kind zijn/haar eigen gsm/iPod/... . Wanneer er een lid met een gsm 

naar huis belt met klachten zouden we graag hebben dat de ouders of het lid dat ook aan iemand van de leiding 

meldt. Als je ongerust bent over je kind, aarzel dan niet om de kampleiding te bellen. 
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MEENEEMLIJST GROOT KAMP 
• Dikke slaapzak: beter te dik dan te dun  

• Matje/opblaasmatras of veldbed (zeker een matje meenemen voor de 2-daagse)  

• Pyjama en knuffel ;)  

• Scoutsuniform (hemd en sjaaltje aandoen bij vertrek) 

• Voldoende ondergoed 

• Voldoende kousen 

• Schoenen: laarzen, stapschoenen, sandalen en gewone schoenen 

• Warme kledij: truien, jas, … 

• Regenkledij: regenjas of poncho, voldoende plastieken zakken voor in de schoenen, regenbroek,... 

• Mooi weer kledij: t-shirts, shorts, pet of hoed,... 

• Toiletgerief: scheermiddel, zonnecreme, muggenmelk, tandenborstel, roldeo, tandpasta, kam, washandjes, 

handdoeken, maandverband of tampons, douchegel en shampoo (enkel van het merk ecovert of een andere 

ecovriendelijke oplossing, anders kan je je niet wassen in de natuur) 

• Persoonlijke medicatie (vergeet dit niet te vermelden in de medische fiche) 

• Zwemkledij: zwemzak, zwemshort, bikini, badhanddoek,... 

• Bestek en gamel 

• Rol toiletpapier 

• Zaklamp 

• Drinkbus 

• Extra rugzak (30 tot 40 liter) voor de 2-daagse (jonggivers en givers) 

• Linnen zakje voor vuile (maar geen natte) kledij 

• VERKLEEDKLEDIJ IN THEMA (vb toga) 

• MONDMASKER 

• Extra: strips, spelletjes, zakgeld voor op de 2-daagse (overdrijf niet)  

ABSOLUUT VERBODEN: 

• Alcoholische dranken 

• Drugs 

• Tabak (toegelaten voor givers die aangegeven hebben te roken en waarvan de ouders expliciet toestemming 

hebben gegeven aan de leiding)  

• Snoep 

• Natte doekjes (zeker niet voor de gidsen) dit is niet eco-vriendelijk. 

OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID: 

• Gsm, iPod, mp3...  

Wanneer een gsm of iPod storend optreedt mag de leiding die gedurende heel het kamp afpakken. De scouts is niet 

aansprakelijk voor ongevallen en schade voor uw kind zijn/haar eigen gsm/iPod/... . Wanneer er een lid met een gsm 

naar huis belt met klachten zouden we graag hebben dat de ouders of het lid dat ook aan iemand van de leiding 

meldt. Als je ongerust bent over je kind, aarzel dan niet om de kampleiding te bellen. 
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TOT OP KAMP! 
MOGE DE GODEN AAN UW ZIJDE STAAN 


