


Beste ouders en leden

Woehoew! Een zucht van opluchting.

Ook dit jaar wachtte onze leiding vol spanning af op de ‘GO!’ en maatregelen voor onze scoutskampen. 
Ook bij jullie thuis werd er ongetwijfeld een gat in de lucht gesprongen. Tegelijk drong het zowel bij onze 
leidingploeg als wellicht bij jullie meteen door dat we voor een grote uitdaging staan:

‘We willen op kamp, maar we willen vooral veilig op kamp!’

Nogal een geluk dat we hier ondertussen al wat meer ervaring in hebben.

Met deze nieuwe maatregelen is onze leiding weer aan de slag gegaan om een kamp ineen te steken.  En 
wat voor een kamp, ook nu heeft onze leidingploeg zich weer overtroffen! 
Indien er nieuwe richtlijnen of versoepelingen worden aangekondigd, zullen wij hier opnieuw rekening 
mee houden.

We zullen de richtlijnen strikt volgen. We vragen als leiding zowel begrip als vertrouwen. Aarzel niet 
om bij ons aan te kloppen met een vraag of een bekommernis. Wij begrijpen dat ook dit jaar er zorgen 
kunnen zijn en zoeken graag samen naar een antwoord of oplossing.

Wij zijn alvast heel blij dat de kampen mogen doorgaan en hopen dat al onze leden kunnen genie-
ten van een supermegatof, veilig, fantastisch kamp!

Scoutsmoedige groet

Saar – Quinten – Marie – Brent, groepsleiding



 
Beste ouders, 
 
rekening houdend met de coronamaatregelen en -cijfers hebben we vanuit 
de tweedehandsshop beslist om dit scoutsjaar niet meer fysiek te openen. Dit wil 
concreet zeggen dat 

1. nieuwe uniformen rechtstreeks bij Hopper aangekocht moeten worden. Als 
je bij bestelling het lidnummer van Scouting Siegfried Ranst doorgeeft, 
ontvangen we een klein percentage van alle aankoopbedragen. Dat geld 
wordt opnieuw in de scoutswerking geïnvesteerd (aankoop en herstelling 
van materiaal). 

2. tweedehandsuniformen niet verkocht en aangekocht worden. Wil je na een 
kastopruiming toch al af van te kleine uniformen, dan kan je die voor de 
vergadering afgeven bij de groepsleiding. Je krijgt hier dan geen geld voor! 
We verkopen ook geen tweedehandsuniformen, omdat elk gepast stuk dat 
niet gekocht wordt, dan door ons gewassen en ontsmet moet worden.  

3.  groepst-shirts, kentekens, dassen en dasringen kunnen nog altijd besteld 
worden via https://forms.gle/gDaMCRod3aNmk7PG9. Na ontvangst van betaling op 
rekening BE20 9799 7595 1256 van de tweedehandsshop, krijg je een mail 
met bevestiging van jouw afhaalmoment.   

4. We geven graag nog kort mee waaruit ónze uniformen bestaan: 
 
·       Kapoenen: short/rok, trui, T-shirt van Siegfried Ranst; 
 
·       Welpen/kabouters: short/rok, trui, T-shirt van Siegfried Ranst; 
 
·       Vanaf Wolven/padvinders: broek/rok, trui, T-shirt van Siegfried Ranst 
en hemd. 

We wensen iedereen een onvergetelijk kamp toe en hopen dat we elkaar op de 
overgang weer kunnen zien. 
 
De ploeg van de tweedehandsshop 
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Geachte atleten, 

Het is onze eer en genoegen u bij deze uit te nodigen op de Olympische Spelen. Uit een selectie van 
tal van topsporters zijn jullie de Olympiërs die jullie land komen te verdedigen. Al sinds de tijd van de 
Grieken wordt de Olympische vlam aangestoken en brandend gehouden tot het bittere eind, dit vuur 
brandt in jullie allemaal. Alles geven tijdens uw beproeving is dus de boodschap. Gaat u de uitdaging 
aan? Kom dan van 3 tot en met 8 juli naar de Kapellensteenweg 202, 2920 Kalmthout voor een 
strijd om eeuwige roem. Jullie trouwste supporters, mama en papa, mogen jullie afzetten om 10u, 
aan het einde van de Spelen mogen ze jullie om 17u terug ophalen. De Spelen zullen 100 euro 
kosten, dit kan betaald worden op de kampbetalingsavond, een avond waarbij de inschrijving en 
nodige info over ons avontuur aan jullie ouders meegedeeld zal worden. Meer info hierover volgt 
nog. 
 
Wat heb je nodig? 

• Perfect uniform (= das (!!!), scouts t-shirt, rok/broek, trui, bottinnen) aandoen bij vertrek. 
• Kids-ID (afgeven aan de leiding)  
• Slaapzak en veldbed/matje  
• Kussen  
• Pyjama en knuffel  
• Boekjes om ’s ochtends te lezen  
• Tandenborstel en tandpasta  
• Zeep en shampoo  
• Handdoek en washandje  
• Haar borstel en rekkertjes  
• Zaklamp en (eventueel) nachtlampje  
• Speelschoenen  
• Speelkledij (T-shirts, truien, broeken lang/kort,…) + ondergoed  
• Regenjas  
• Zwemgerief in een kleine rugzakje  
• Petje, hoedje, zonnebril tegen de zon  
• Zonnecrème en aftersun  
• Muggenspray  
• 3 keukenhanddoeken (afgeven aan foeriers)  
• Vuile waszak  
• Sporttenue van het land dat jij wil vertegenwoordigen (niet per se België)  
• Briefpapier, pen, postzegels en enveloppen met adres op  



• Medicatie die wordt afgegeven aan de leiding in het begin van het kamp (enkel indien nodig)  
 

 

Wat heb je echt niet nodig?  

• Horloge, GSM of andere elektronica  
• Snoep, tenzij voor de hele groep  
• Kleren die niet vuil mogen worden  

 
Wat mee te nemen i.v.m. corona maatregelen  

• Drinkbus!!!!  
• Zakdoekjes of zakdoeken doos  
• Desinfecterende handgel en eventueel vocht inbrengde crème 

 

Als jullie dit allemaal bijhebben, zijn jullie er klaar voor. Wij hebben er alvast ongelooflijk veel zin 
in, tot dan, lieve atleten! 

Veel liefs van jullie leiding, het Centrale Orgaan der Olympische Spelen, 

 

 

 

 

 

 

Ani, Giraf, Been, Snowie, Koraki, Steen, Saki en Conejo 







VVVRRRRROOOOOEEEEEEEEEEMMMMM…………. 
 

VVVVVRRRRRRROOOOOEEEEEEEEEEMMMMMMM… 
Jow Racers! 
 
Het hoogte punt van het jaar komt er weer aan… Namelijk The Piston Cub van Maaseik!!! 
Allen zijn jullie geselecteerd voor het kampioenschap van dit jaar en het belooft een 
spannende editie te worden. Enkel de beste racers zijn toegelaten dit jaar dus jullie hebben 
geluk. Aangezien door corona het allemaal wat lang geleden is zullen we jullie terug van 
begin af aan opleiden om zo op het einde van deze spetterend snelle dagen naar huis terug 
te gaan als echte winnaars. De 9-daagse race wordt gereden Van vrijdag 2 juli om 20u 30 tot 
zondag 11 om 20h in de Houtenweg 21, 3680 Maaseik (Bivak Houtenveld). Een echte racer 
heeft uiteraard ook de juiste equipment nodig. Breng dus allemaal zeker mee: 
 

- Beste Racers outfit  
- Ondergoed 
- Sokken 
- T-shirts 
- Regenkleren 
- Tandenborstel, tandpasta, douchegel en handdoek (toiletzak) 
- Broeken (genoeg lange en korte) 
- Bottine  
- Speelschoenen  
- Truien  
- Jas 
- Zonnecrème 
- Slaapzak of dons + Matrasovertrek en kussen (er zijn bedden) 
- Knuffeldier 
- Stripboeken  
- Raceauto  
- Keukenhanddoeken  
- Zaklamp  
- Gamel + bestek 
- Drinkbus 
- Rugzakje 
- Kids ID + 135€ 

 
Wat hebben echte racers niet nodig: 
 

- Horloge 
- Elektronica of andere waardevolle spullen  
- Snoep (tenzij voor heel de groep)  
- Zakmes 

                                      SSnneellllee  ggrrooeetteenn 
 

Akela 
Tabaqui Chill Chikai Rikitikitavi 



Liefste/slechtste Padvinders (schrappen wat niet past) 
Zoals jullie weten leven de helden en prinsessen 
uit de mooie sprookjes in het prachtige 
Auradon, en leven de slechteriken, piraten, 
(zee)heksen, en slechte tovenaars op het vieze, 
vuile eiland. Maar, wat is er nu gebeurd?! De 
slechteriken hebben een manier gevonden om 
het goede koninkrijk te betreden! We zijn in 
gevaar! Komen jullie Auradon redden? Of 
zorgen jullie ervoor dat het koninkrijk 
toebehoort aan Mal en haar vrienden?  
 
WWiiee??  WWaatt??  WWaaaarr??  WWaannnneeeerr??  HHuuhh  WWaatt??   
WWaaaarr??   
SSiinntt  PPaauulluussllaaaann  1144,,  22339900  WWeessttmmaallllee. We sturen nog een berichtje met de 
concrete plaats van samenkomst/wegwijs op het terrein.  
 
AAddrreess  voor op de enveloppen van (groot)ouders, geheime liefjes, goudvissen: 

Scouting Siegfried Ranst (Padvinders) 
Voornaam + Naam Padvinder 
Hopper Jeugdverblijf Drieboomkensberg  
Sint Pauluslaan 14 
2390 Westmalle 

 
WWaannnneeeerr??  
Jullie worden verwacht zzaatteerrddaagg  33  jjuullii  oomm  1133  uuuurr ter plaatse met een gevulde 
maag! En we nemen ddiinnssddaagg  1133  jjuullii  aaffsscchheeiidd  oomm  1177  uuuurr..   
 
WWaatt  nneemmeenn  wwee  mmeeee  nnaaaarr  AAuurraaddoonn??   

 PPeerrffeecctt  uunniiffoorrmm  aaaann  hheebbbbeenn  bbiijj  aaaannkkoommsstt   (= das, T-shirt, trui, hemd, 
rok, bottinnen)  

 IIddeennttiitteeiittsskkaaaarrtt  (afgeven bij aankomst) 
 Slapen:  

o Slaapzak  
o Kussen 
o MATJE! (we slapen in 

tenten)  

o Pyjama  
o Knuffel  
o Zaklamp  
o Boek/strip/…  

 Hygiëne & verzorging 
o Tandenborstel, 

tandpasta  
o Zeep, shampoo  
o Handdoeken, 

washandje  
o Haarborstel  
o ZONNECREME + 

AFTERSUN!!!  

o Muggenspray  
o (Papieren) zakdoeken  
o 3 KEUKEN-

HANDDOEKEN  
o Alcoholgel, mmiinn..  33  

MMOONNDDKKAAPPJJEESS 
o Linnenzak voor vuile was 



 Kledij  
o Schoenen (speelschoenen, (water)sandalen, reserve-schoenen)  
o Speelkledij (t-shirts, truien, broeken lang/kort, … -> ook 

voldoende warm!)  
o Regenjas/regenkledij 
o Ondergoed (gewone sokken, dikke sokken!, onderbroek, 

onderhemd, …)  
o 1 set kleren die écht vuil mag worden  
o Bikini/badpak (meerdere mag, wij hopen op waterspelletjes-

weer!) 
o HOOFDDEKSEL!!! (evt. ook zonnenbril)  

 Varia  
o Rugzakje  
o Drinkbus  
o Brooddoos  
o Briefpapier, pen, postzegels, adressen  
o Verkleedkleren Descendants (goede-rik of slechte-rik? wat ben 

jij?) 
 
WWaatt  nneeeemm  jjee  nniieett  mmeeee??   

 Horloge 
 Snoep, tenzij voor iedereen 
 Kleren die niet vuil mogen worden  
 Gsm of andere elektronica  

 
!!!Op alle spullen wordt de nnaaaamm  van het kind geschreven!!!!  
Ook gezondheidsgerelateerde info (allergieën, medicatie, …) graag doorgeven 
via mail/bericht en nog eens herhalen bij de aankomst, zo zorgen wij voor 
een optimale behandeling van jullie prinsesjes :)  
Andere tip: koop een trekrugzak aan, deze zal vanaf nu elk jaar gebruikt 
kunnen worden, is lekker compact, en écht scoutsig! (die van de leiding zijn 
rond 70liter) 
 
IInnsscchhrriijjvveenn  eenn  pprriijjss?? Het kamp kost €135. De kampbetaalavond gaat online 
door (meer info volgt). 
CCoonnttaaiinneerr  iinnllaaddeenn::  zzaa  2266//0066    CCoonnttaaiinneerr  uuiittllaaddeenn::  ddoo  1155//0077  
 
Dikke kus en knuffel van jullie leiding!! 
 
 

Lijster Panda Cavia Gigi 



   

Beste wolf 

 

Het doet ons een genoegen u te kunnen mededelen, dat u in aanmerking komt voor een plaats op het 

zomerkamp van Zweinstein Hogeschool voor Hekserij en Hocup-Pocus.  

Bijgaande treft u een lijst van kampeergerij en andere benodigdheden. 

Het kamp start op 2 Julie 13u00 en eindigt 13 Juli 17u00. 

  

 

Hoogachtend 

De wolvenleiding 
 

 

 

 

 

 



   

Benodigdheden 

o IDENTITEITSKAART 
 

o Truien 
o Sokken 
o Ondergoed 
o T-shirts 
o Broeken 
o Hoofddeksel (tegen de zon) 
o Pyjama 
o Uniform 
o Zwemkleding 
o Verkleedkleren 
o Regenjas 
o Bottine 
o Speelschoenen 

 
 

o Tandenborstel  
o Tandpasta 
o Zeep 
o Handdoek 
o Zonnecrème  
o Eventuele medicatie 

 
o Slaapzak 
o Matje 
o 2 keukenhanddoeken  
o Drinkbus 
o Gamel en bestek 
o Dagrugzak 

 

 

 

 

Eventueel meenemen 

o Zakmes  
o Strip, boek of gezelschapsspel 
o Zak voor vuile kleren 
o Enveloppen, adressen, postzegels, pen 

en papier 
o Muggenmelk/muggenbandje 
o Knuffel 

 

Niet meenemen 

o Technologie (gsm, spelcomputer, 
box,…) 

o Snoep, tenzij als traktatie voor heel de 
groep 

o Fluohesje (wordt door de leiding 
voorzien) 

o Veldbed 
o Horloge 
o Zakgeld 

 

ZET OVERAL JE NAAM OP/IN! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	

Gegroet beste reizigers, 
	
Zijn jullie klaar om de reis van je leven te beleven? Wij in ieder geval al wel. Onze reis zal 
doorgaan van 1  juli  tot  en  met  12  juli. Op donderdag	zullen we om 8.30u	afspreken aan 

de BKL om vervolgens met zen allen te vertrekken met de bus naar het verre Tenneville. 
Hier zullen we kennis maken verschillende landen en hun culturen. Vooraleer we 
vertrekken	zetten	we	hier	nog	eens	even	alles	op	een	rijtje. 
	
	
	

 

Wat heeft een Ontdekkingsreiziger nodig om te kunnen overleven? 
 Kledij: voor in de regen (regenjas), zon, wind en sneeuw ;)	 
 Schoenen voor hoge bergen te beklimmen, sandalen voor de warmere klimaten	 
 Bikini, hoofddeksel en zonnebril 
 Handdoeken (keuken handdoek en badhanddoek) 
 Toiletgerief + maandverband en/of tampons, zonnecrème en after sun 
 Verkleedkleren als ontdekkingsreiziger/toerist 
 Medicatie (indien nodig) 
 Zaklamp, gamel, drinkbus, kleine rugzak, matje en slaapzak (GEEN VELDBED)	 
 Perfect uniform, SUPER BELANGRIJK!!!!	 
 Versiering voor in de shelter, pen, papier en postzegels	 voor brieven 
 Tentjes per patrouille (onderling afspreken) voor 4 à 5 personen. Je moet ze zelf 
dragen dus kom niet met gekke tippies af!	 

 Eventueel opblaasbaar item bv: opblaaskrokodil, opblaasflamingo, opblaaspizza,… 
	

 

Wat ontdekkingsreiziger zeker NIET nodig om te overleven?  
 GSM, horloge, pc of andere elektronische apparaten (Enkel PL en HPL nemen hun 

gsm en oplader mee)	 
 Snoep of ander eten (tenzij voor de hele groep)	 
 Dure spullen zoals juwelen die alleen maar kunnen kapot gaan of kwijtraken op 

kamp 

 Een totemisatiesurvivalkit	 
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

	
 
	
	
	
	
	
	
  
Stevige elleboog,	 
 
	
 
	
 
 
 

 
Sneeuwuil    Leeuwaapje     Timor   Zeehond      Storm- 

vogel 
 
 
 

Zo dit hebben jullie nodig om twee weken te overleven in het (hopelijk) spannende 
wereldreis. We zetten nog een even alle belangrijke dingen en praktische info op een 

rijtje. 
 

 Adres: Rue de Genonval 1, Wyompont, 6972 Tenneville		 
 Identiteitskaart 
 Medicatie 
 Tentjes	 
 neem ook zeker een TREKRUGZAK mee en géén valies op wieltjes of andere 
 Jullie ouders mogen jullie op maandag 12 juli in Tenneville komen halen. 
 Inschrijving gebeurt dit jaar online. Jullie ontvangen een mail met een link naar 
een documet dat jullie dienen in te vullen. Inschrijven kan tot 20 Juni, het kamp 

kost 160  euro. 

Als jullie ouders of vrienden een briefje willen sturen kan dit op volgend adres:	 
Scouting siegfried Ranst 
Jong-gidsen	 
Naam lid 

Rue de Genonval 1, Wyompont	 
6972 Tenneville	 
 

Wij kijken al enorm hard uit naar onze geweldige reis, hopelijk jullie ook!!!!!!	 
 



Yoooow gasten, 

Volgens een oude legende bestaat er op een 

verre, afgelegen plek genaamd “Wallonia” een 

mysterieus eiland. Eeuwen lang proberen 

wetenschappers al uit te vinden wat er op dat 

eiland rondloopt, maar telkens wanneer een 

expeditie vertrekt komen er slechts enkelen 

terug. Ze zijn compleet gestoord geworden en 

vertellen ongelooflijke verhalen over afgrijselijke 

monsters, magische amuletten, levende doden 

en een stuk natuur dat erop uit is om elke indringer te vermoorden op een zo gruwelijk mogelijke wijze.  

Enkele weken geleden kregen wij de vraag 

toegestuurd of wij deel wilden uitmaken van 

een expeditie naar het eiland. We hebben er 

lang over nagedacht en uiteindelijk besloten 

om ons kamp te besteden aan het onderzoeken 

van de ongelooflijke mythes en verhalen. Trek 

uw botinnen maar al aan, steek een extra 

zakmes in uw rugzak, vul uw drinkbus met wijwater en kom mee op de expeditie van uw leven. 

Wij vertrekken op donderdag 1 juli om 8:30 aan de BKL (bus vertrekt om 9) en we bereiken, hopelijk 

allemaal gezond en wel, het einde van onze expeditie op maandag 12 juli. Jullie ouders mogen jullie 

dan tegen 12 uur komen halen. We nodigen jullie ouders zeker uit om wat vroeger te komen om nog 

een beetje te helpen afbreken.  

De kostprijs voor deze geweldige 12 daagse is 160 euro. Deze is te betalen op de kampbetaalavond 

(verdere info hierover volgt nog, gezien het coronavirus nog altijd roet in het eten gooit.) 



Wat heb je nodig om niet alleen te sterven op een magisch eiland vol monsters? 

• Kledij voor in de regen, zon en wind 

• Botinnen, speelschoenen en eventueel sandalen of sleffers 

• Zwembroek, hoofddeksel en zonnebril 

• Handdoeken (keukenhanddoek en badhanddoek) 

• Toiletgerief (liefst ecover-zeep of biologisch afbreekbare zeep), zonnecrème en after sun 

• Verkleedkleren in thema “monsters” 

• Medicatie (indien nodig) 

• Zaklamp, drinkbus, gamel, lunchpakket voor dag 1 & een kleine rugzak 

• Pyjama, hoofdkussen, matje en slaapzak 

• Perfect uniform 

• Pennen, papier, enveloppen en postzegels voor brieven 

• Identiteitskaart 

Wat nemen de PL’s zeker mee? 

• Een tentje voor jullie patrouille als noodplan voor 2-daagse 

• Een gsm (neem niet uw beste gsm mee. Je moet er enkel mee kunnen bellen) 

• Eventuele voorbereidingen voor de PL-dag 

Jullie ouders kunnen een postduif sturen naar ons basiskamp op het volgende adres: 

Wij leggen momenteel de laatste hand aan de voorbereidingen voor onze expeditie en we kijken er 

enorm naar uit om samen met jullie dit mysterieuze eiland te ontdekken. 

„Naam lid“ 
Scouting Siegfried Ranst 

Rue de Genonval 1 
6972 Tenneville 

Steenarend 

Caracara 

Kouneli 

Pumba 

Labrador 



Piratenkamp!!! 
Beste, knapste en stoerste gidsen, 

Wij gaan dit jaar op een superleuk piratenkamp!! Wij hopen dat jullie 
allemaal meegaan want het wordt dit jaar weer top!!! 

We gaan dit jaar met de fiets op 
kamp. Het kamp is van 1 tot 14 juli. 
We spreken op 1 juli om 8 uur af 
aan de VKL om samen te 
vertrekken richting de Ardennen. 
Jullie ouders mogen jullie en jullie 
fietsen op 14 juli terug komen 
ophalen aan terein Les Esclaves, 
6832 Bouillon om 13u. 

Wat moeten jullie in orde brengen voor het kamp? 

- Fiets (heel gronding!!!) laten nakijken voor het kamp!

- Rugzak inladen en afgeven op de container inlaad.

- Tentjes meenemen voor onderweg. Verdeel jullie in groepjes.

Wat neem je mee in de fietszakken? 

- Plakgerief
- Extra binnenband
- Comfortabele kledij om in te fietsen
- Pas
- Zonnecrème
- Hoofddeksel
- Drinkbus
- Lunchpakket voor eerste dag
- Fietsslot
- Fluohesje
- Slaapzak
- Matje

Wat neem je in je grote rugzak mee? 

- Speelkleren
- Verkleedkleren thema piraten
- Bikini
- Keukenhanddoeken
- Toiletgerief
- Bottinnen, speelschoenen, sleffers
- Medicatie
- Leuke spulletjes om de shelter of een tent te versieren
- …

Er is jammer genoeg geen kampbetaalavond dit jaar, maar jullie 
zullen een mail krijgen om jullie in te schrijven via een google forms. 

Het gidsenkamp kost €180 en inschrijven kan tot 20/06.

Een boodschap in een fles kan op volgend adres: 

Naam Gids 

Scouts Ranst 

Rue de la Bichetour 38 

6832 Bouillon 

Op 14 juli mogen jullie ouders jullie komen ophalen 

Bereid jullie al maar goed voor om naar de Ardennen te fietsen!! Wij 

hebben er al superveel zin in!!!  

Tot snel!!!! Xxxx 

Beloega – Cobaye – Patrijs – Wouw – Okapi 



Wat neem je in je grote rugzak mee? 

- Speelkleren
- Verkleedkleren thema piraten
- Bikini
- Keukenhanddoeken
- Toiletgerief
- Bottinnen, speelschoenen, sleffers
- Medicatie
- Leuke spulletjes om de shelter of een tent te versieren
- …

Er is jammer genoeg geen kampbetaalavond dit jaar, maar jullie 
zullen een mail krijgen om jullie in te schrijven via een google forms. 

Het gidsenkamp kost €180 en inschrijven kan tot 20/06.

Een boodschap in een fles kan op volgend adres: 

Naam Gids 

Scouts Ranst 

Rue de la Bichetour 38 

6832 Bouillon 

Op 14 juli mogen jullie ouders jullie komen ophalen 

Bereid jullie al maar goed voor om naar de Ardennen te fietsen!! Wij 

hebben er al superveel zin in!!!  

Tot snel!!!! Xxxx 

Beloega – Cobaye – Patrijs – Wouw – Okapi 



We gaan dit jaar op KARTELKAMP!!!  
Wij hopen dat jullie allemaal meekunnen want het wordt een geweldig 

kamp!!!! 
 

 
DATA 
 
Het kamp zal doorgaan van 1 tot 14 juli. Jullie worden verwacht aan de VKL op 1 juli om 
8:30u.  
 
VERTEK + FIETSEN 
 
Jullie worden verwacht met de fiets aangezien we zullen fietsen tot aan ons kampterrein. 
Het is dus belangrijk dat jullie fietsen helemaal in orde zijn, laat deze dus zeker nakijken! 
Zorg dat je comfortabele kledij aanhebt want het wordt een lange fietstocht. Volledig 
scoutsuniform hoeft dus niet, das en hemd wel.  
 
WAT MOET IK MEENEMEN? 
 
Jullie grote rugzak mogen jullie meenemen naar de container inlaad zodat deze meekunnen 
met de container. De datum hiervan volgt nog. Verder is het belangrijk dat jullie ook tentjes 
meenemen voor onderweg. Spreek dit met een paar verkenners af.  
 
Wat moet je meenemen in de fietszakken?  
 

- Fiets: Plakgrief & extra binnenband 
- Lunchpakket voor de eerste dag & drinkbus 
- Slaapzak & matje  
- Zonnecrème/ aftersun 
- Hoofddeksel  
- Identiteitskaart  
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- Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, … 
- Fietsbroek (is aangeraden) 

 
Wat neem je mee in de grote rugzak?  
 

- Speelkleren (voor goed/ slecht weer) 
- Verkleedkleren (Kartel/Pablo Escobar/El Chapo) 
- Uniform 
- Regenjas 
- Zwemgrief 
- handdoeken 
- Keukenhanddoeken 
- Zaklamp 
- Ondergoed 
- Kleine rugzak (voor daguitstap)  
- Schoenen: botinnen, speelschoenen,… 
- Toiletzak (zorg dat de shampoo de mooie Semois niet vervuild ☺) 
- Gamel 
- …. 

 
KAMPBETAALAVOND 
 
Inschrijven voor het kamp zal zoals vorig jaar online zijn, via een google form. Het kamp zal 
180 euro kosten. Inschrijven kan tot 20 juni.  
 
AFHALEN 
 
De ouders mogen jullie (en jullie fietsen) komen ophalen op 14 juli om 13u.  
Adres: Rue de la Bichetour 38, 6832 Bouillion.  
Als er nog vragen zijn mogen jullie altijd een e-mail sturen.  
 

 
Wij hebben er al super veel zin in, jullie hopelijk ook!!!! 

 
 
Ne stevige elleboog, 
 
Jullie leiding 
 
 
 

ZIET DA GE NIKS VERGEET 

SIKA DHOLE LEEUWERIK BOKJE 







 

 

 

Zoals jullie weten trekken wij op kamp naar Slovenië en Hongarije, hieronder 
wat meer praktische info.  

 

Vertrek: 

We spreken af 14 juli om  12u30 op de VKL om daarna samen met een bus naar 
Zaventem te rijden.  

 

Ik hoor jullie al denken “wa pakte zoal mee op een jinkamp?”, awel speciaal 
daarvoor nog is voor jullie laatste keer een lijstje met benodigdheden.: 

- Paspoort 
- Europese ziekteverzekeringkaart 
- Vergunning om naar het buitenland te mogen indien je bij de start van 

het kamp nog geen 18 jaar bent 
- Geld ( Voor in Hongarije al best Forinten op voorhand afhalen) 
- Trekrugzak (alles moet hier in kunnen!! MAX  23 kg, A+B+C( foto 

hieronder) mag maximum 158 cm zijn. 

 



- Tent (geen gooitent maar een tent die compact is om mee te nemen, wij 
laten nog weten per hoeveel personen jullie best een tent regelen) 

- Kleren ( er zullen mogelijkheden zijn om op campings kleren met de hand 
te wassen) 

- Handdoek 
- Badsloefen/ slippers 
- Zonnebril 
- Zonnecrème 
- Hoofddeksel 
- Tandenborstel 
- Schoenen( altijd handig) 
- Regenjas 
- Leuke gezelschapspelletjes 
- Trekrugzakje 

Naast de gewone bagage mag je ook nog handbagage(max 8kg) en een 
persoonlijk item meenemen, MAAR DENK ERAAN JE MOET AL UW GERIEF 
GEMAKKELIJK KUNNEN MEENEMEN WANNEER WE REIZEN!! 

 
 

Aankomst: Laten we nog weten 

Het kamp moet dit jaar weer worden betaald via de online kampbetaalavond. ( 
De kampprijs bedraagt 275eur+50 euro buffer) 

 



 

 

De Vijf: 

 

 
   Stijn      Simon       Quentin  Emiel  Jef 
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GROEPSLEIDING grl.scoutsranst@gmail.com

Geliefde Barry

Kundig Schrijverken

Beschermende Spreeuw

Parmantige Papegaai

Quinten Volders

Brent De Bleser

Saar Oorts

Marie Van Gucht

2160 Wommelgem 

2160 Wommelgem 

2520 Ranst

2560 Kessel 

0491/11.92.02

0471/27.23.30

0468/13.32.37

0477/20.26.67

KAPOENEN BEVERTJES kapoenenbevertjes.scoutsranst@gmail.com

Ijverige Steenarend

Bedaarde Beensnoek

Trouwhartige Giraf

Lieftallige Streepmuis

Schrandere Koraki

Wannes Van De Putte

Jens Kulasevic

Thorben Bulckens

Marion Goidts

Marthe Neels

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Ranst 

2520 Ranst

2520 Ranst

0488/36.19.87

0471/62.42.08

0491/99.36.25

0465/83.92.30

0468/20.99.42
KAPOENEN REDDERTJES kapoenenreddertjes.scoutsranst@gmail.com

Ani

Innemende Conejo

Geestdriftige Saki

Gedreven 

Sneeuwstormvogel

Juliette Gryp

Tijs Van Laer

Seppe Van Cleemput

Marion de Maeyer

2520 Emblem

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Emblem

0498/77.92.22

0494/92.60.86

0575/71.61.45

0471/37.28.29 

KABOUTERS kabouters.scoutsranst@gmail.com

Zachtaardige Patrijs

Hartstochtelijke Saki

Olijke Indica

Uitgelaten Kwikstaartje

Schalkse Wasbeer

Carolien Everaerts

Isabelle Smet

Nirmala Peeters

Annelou Van de Casteele

Zoë Jacobs

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Ranst 

2520 Emblem

2520 Ranst

0471/64.28.41

0499/50.13.16

0475/33.63.42

0474/24.21/59

0470/44.09.72 
WELPEN welpen.scoutsranst@gmail.com

Inventieve Maleise Beer

Scherpzinnige Steltral

Hartstochtelijke Pica 

Gevatte Steenbok

Olijke Ara

Hannes Neels

Mathijs Smet

Jitske Michiels 

Victor Denis

Rik De Vos

2520 Ranst

2160 Wommelgem

2520 Ranst

2160 Wommelgem

2520 Ranst 

0470/53.82.61 

0475/43.22.50 

0487/13.77.48

0470/63.23.20

0483/29.55.52 
PADVINDERS padvinders.scoutsranst@gmail.com

Standvastig Smelleken

Fleurige Panda

Schrandere Cavia

Dartele Lijster

Lynn Kulasevic

Maya Peeters

Nele Van Giel

Louka Verhoest

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Ranst

0478/01.36.62

0492/82.14.42

0489/72.27.29

0483/30.33.21

WOLVEN wolven.scoutsranst@gmail.com

Authentieke Slaapmuis

Vrijmoedige Agame

Inventieve Seriema 

Guitige Caraya

Corien Van De Putte

Tuur Van Gucht

Jules Crick

Hans Van Bruggen

2150 Borsbeek

2560 Kessel

2560 Kessel

2520 Ranst

0471/21.45.95

0471/68.17.04

0492/67.20.58

0489/41.46.22
JONG-GIDSEN jonggidsen.scoutsranst@gmail.com

Trouwhartige Sneeuwuil

Innemend Leeuwaapje 

Ongedwongen Zeehond

Frivole Timor

Dynamische Stormvogel

Clara Palmans

Astrid Reyntjens

Celestine Verheyen 

Vita Fret

Emmanuel Anslot

2600 Berchem

2520 Ranst

2500 Lier

2160 Wommelgem

2520 Ranst

0492/82.06.39 

0497/37.65.49

0479/26.73.08

0470/64.68.98

0498/10.29.66
JONG-VERKENNERS jongverkenners.scoutsranst@gmail.com

Trouwe steenarend

Parmantige Caracara 

Gezellige Labrador

Goedhartige Pumba 

Beminnelijke Kouneli

Pieter-Jan Cuiper

Jorne Naegels

Malou Wuyts

Wout De Blezer

Emma Mariën

2520 Emblem

2520 Ranst

2140 Borgerhout

2160 Wommelgem

2520 Ranst

0478/09.65.55

0483/30.01.54

0477/49.99.65

0495/41.77.32

0471/61.57.41



GIDSEN gidsen.scoutsranst@gmail.com

Behoedzame Patrijs

Schalkse Wouw

Hartelijke Okapi

Guitige Cobaye 

Enthousiaste Beloega

Lize Neels

Alec Geluykens

Lena Goris 

Jerzy Anthoni 

Tine Van Gucht

2520 Ranst

2520 Ranst

2500 Lier

2160 Wommelgem

2560 Kessel

0475/63.87.18

0478/99.10.94

0494/73.76.42

0471/56.48.91

0471/21.63.05

VERKENNERS verkenners.scoutsranst@gmail.com

Joviaal Sikahert

Energieke Dhole

Frivole Springbok

Onstuimige Leeuwerik

Lucas Adriaenssens

Robbe Op De Beeck

Ella Palmans  

William De Groof

2520 Ranst

2520 Ranst

2018 Antwerpen

2520 Ranst

0493/54.35.99 

0498/48.98.00 

0471/13.30.05

0471/86.65.31

MAXI-GIVERS maxis.scoutsranst@gmail.com
Kleurrijke Timca

Loyale Newfoundlander

Levenlustige Kauw

Guitige Agame

Volmondige Springbok 

Claudia Smet

Nathan Herrebosch

Wout Van der Keelen

Jos Suetens 

Kobe Van den Heuvel

2520 Ranst

2520 Ranst

2520 Ranst

2500 Lier 

2520 Ranst

0472/09.05.42

0470/35.23.45 

0479/64.57.19

0494/46.54.40

0471/62.13.75

JINS jins.scoutsranst@gmail.com

Simon Jennes

Stijn Van Dam

Jef Van Laer

Emiel De Maeyer

Quentin Verhaert

2520 Ranst

2160 Wommelgem

2520 Ranst

2520 Emblem

2520 Emblem 

0495/54.76.44

0470/82.50.88

0494/92.65.43

0472/63.03.46

0471/48.16.19

Onstuimige Fennek 

Edelmoedige Adelaar 

Genoeglijke Jako 

Opmerkzame Djiggetai 

Geliefde Sneeuwstormvogel 

MATERIAALPLOEG materiaalploeg.scoutsrant@gmail.com

Ingetogen Jariboe Ibe Bernaerts 2520 Ranst 0472/76.63.15
Standvastige Eekhoorn Davy de Groote 2520 Ranst 0476/53.56.12
Bedreven Wever Bram Peeters 2520 Ranst 0492/78.91.64

VRIENDENKRING vriendenkring.scoutsranst@gmail.com

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Penningmeester

Yannick Bruynseels

Sam Gijbels

Sofie Vanspauwen

Jan Dom

2500 Lier

2520 Ranst

2520 Broechem

2520 Ranst

0494/80.77.37

0478/20.68.24

0486/66.83.08

03/485.71.42

LEDENADMINISTRATIE ledenadm.scoutsranst@gamil.com

Innemend Leeuwaapje 

Hartelijke Okapi

Trouwhartige Sneeuwuil

Astrid Reyntjens

Lena Goris

Clara Palmans

2520 Ranst

2520 Ranst

2600 Berchem 

0497/37.65.49

0494/73.76.42

0492/82.06.39

SIEGFRIEDJE siegje.scoutsranst@gmail.com

Enthousiaste Beloega Tine Van Gucht 2560 Kessel 0471/21.63.05

TWEEDEHANDS - SHOP 2dehandsshop.scoutsranst@gmail.com

Enkel aan BKL


