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VoorwooRd 
 
Zoals elk jaar gaan wij eind juli een bezoekje brengen aan onze 

landgenoten in het zuiden van het land, maar dit jaar veranderde de 

koers toch iets meer naar het oosten. We komen terecht 50°23'16.4"N 

6°17'42.7"E. Voor zij die enkele tips nodig hebben : onze Base Camp 

ligt op 268 km van ons scoutslokaal, op 4.2 km van de Duitse grens, op 

2452 km van het Rode Plein in Moskou, maar dat doet er eigenlijk niet 

toe. Of wel? 

 

Gezien we ons zo dicht tegen de Duitse grens gaan begeven kan het nuttig 

zijn om naast het gebruikelijke Frans ook das Deutsche Vokabular iets 

beter onder der Knitsel te krijgen. Haal alvast je Minigrammatik, 

Wörterbuch en Liste der Verben uit de bib, de bestofte schoolboekendoos 

van je moeder of vader, of natuurlijk gewoon van het wereldwijde web.  

 

Sedert enkele maanden wordt ons kampterrein bedreigd door vijandige 

troepen. We begeven ons dus op gevaarlijke grond. Bereid je voor op 

dagenlange tochten, nachtelijke patrouilles en voor nieuwe kadetten het 

moment waarop ze hun geuzentitel of de beter bekende Totemnaam kunnen 

verkrijgen.  

 

De staff van Scouts Beernem hoopt ook dit jaar op de aanmelding van 

talrijke troepen en het enthousiasme van jeugdige, sterke kadetten te 

mogen ontvangen op het eenvoudige maar des te gezellige kampterrein. 

Back to basics, vriendschap en onvergetelijke momenten zullen 

gegarandeerd van de partij zijn. Hopelijk jullie ook!  
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Wat stop je in je valies? 
 

 Picknick voor de middag van vertrek 
 Gamel (en veldfles), bestek en beker, leiding is geen uitleendienst! 
 Slaapzak + matje/luchtmatras (veldbed neemt te veel plaats in) 
 Washandjes, handdoeken, zeep en shampoo  
 Tandenborstel en tandpasta Voldoende sokken en ondergoed 
 Shorts, T-shirtjes, lange broeken, warme pulls (voor ’s avonds) 
 Wandelschoenen (bottines zijn aan te raden) en sportschoenen 
 Schoenen waarmee je in het water mag (watersandalen, oude schoenen,...) 

 Zonnecrème en pet  

 Zwembroek of badpak 

 Zaklamp 

 Klein beetje zakgeld 

 Regenkledij (belangrijk!) 

 Twee keukenhanddoeken en wasknijpers  
 Zakdoeken 
 Legeruniform, camouflagekledij, accessoires om je base camp in te 
richten, hoe meer hoe beter! 

 Eventueel een lege trekrugzak om mee te nemen op 3-daagse!  
 

 

Wat zeker niet vergeten: 
• Identiteitskaart   
• Scoutskledij   
• Naamtekenen van kledij! 

• Themakledij : World War III 

• Picknick voor ‘s middags de dag van vertrek  
• Geneesmiddelen als je die moet innemen 

 

 
Wat zeker NIET meedoen 
 

 Alcohol  

 Sigaretten en/of drugs  

 Gsm   

 Gevaarlijke voorwerpen 

 Slecht humeur 
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Praktisch 

 Belangrijke data 

 
Bagage vooraf binnenbrengen  
Zondag 14 juli tussen 18:00 uur en 
20:00 uur aan het scoutslokaal. 

 

Vertrek 

Jonggivers en Givers: 
 donderdag 18 juli verzamelen aan het station in 

Beernem 6 uur 25 ‘s morgens, wees zeker op tijd! 

 

Terugkomst 

 
 We komen terug aan in Beernem op zondag 28 juli om 18:16 

uur. 
 De bagage zal aan het lokaal liggen en kan daar tot 

19:00 uur afgehaald worden. Gelieve de bagage onmiddellijk na 
terugkomst van uw zoon/dochter te komen ophalen. 

 

 

  Kostprijs 

   Givers en Jonggivers: 155 euro   
 
 
 

Schrijf het juiste bedrag voor 1 juli over naar 
rekeningnummer BE16 738-1020395-74.  
Vermeld de naam van het lid en de tak!  
(vb.: Brad Pitt groot kamp Givers) 

 
 

 
Uw kind is ingeschreven als het juiste bedrag is gestort en de medische 
fiche in orde is gebracht!  

  
 

 
Vergeet niet dat het 

mogelijk is om een 

tussenkomst te krijgen. 
 
 

Vraag het eens na bij uw 
mutualiteit of kijk op onze 
website  www.scoutsbeernem.be
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Telefoonnummers en contact 
 

Wij dringen er op aan enkel in uiterste nood contact met ons op te nemen. 
Wij hoeven bijvoorbeeld niet te weten dat uw nieuwe gsm werkt. Ook 
berichtjes naar de leiding sturen om door te vertellen is niet wenselijk.  

 
Wij weten dat veel van de leden een gsm zullen meehebben op kamp. Wij 
raden dit ten zeerste af en we nemen de gsm’s dan ook af bij aanvang van 
het kamp. 
Wij vragen om hen als ouders niet té veel of liever helemaal niet te 
proberen contacteren. In de tijd waarin gsm’s nog niet bestonden ging 
onze scouts ook al op kamp en dat verliep ook altijd vlekkeloos.  
Brieven dateren nog steeds van uit die tijd en blijken nog altijd een erg 
effectieve manier van communicatie te zijn! Zeg nu zelf, een brief krijgen 
is toch altijd een stuk leuker? 
 

Jonggivers 

Bert Vandenberghe 

Thymon Vantieghem 

Lukas Minne 

Eleni Tanghe 

jonggiverleiding@scoutsbeernem.be 

0478 82 15 00 

0478 67 07 79 

0474 12 65 82 

0494 74 92 76 

 

Givers 

Floris Vanpoucke 

Andres Bruyninckx 

Fran Vancoppenolle 

giverleiding@scoutsbeernem.be 

0479 33 23 03 

0488 20 66 30 

0479 33 24 34 

Adres 

Zoals hierboven vermeld is het veel leuker om post te krijgen op kamp 

dan een snel geschreven SMS’je, Whatsappje of berichtje! 
Schrijf uw kaartjes, aanmaningen, oproepingsbrieven en 

huwelijksaanzoeken naar volgend adres: 

 

Voorbeeld :  
 
 

 
Andre Josten 

Scouts Beernem 
Naam van uw kind 

Pannegasse 12 
4760 Mürringen/Büllingen 
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