Beste ouders & leden,

Het hoogtepunt van ieder scoutsjaar nadert langzaam maar zeker. Nog exact 120 dagen en het
startschot van het groepskamp wordt gegeven!! Wij kijken er alleszins al ONTZETTEND hard naar uit,
hopelijk jullie ook.
Het Groepskamp zal doorgaan in Hopperdomein ‘de Kluis’ in Sint-Joris-Weert. Het exacte adres voor
brieven etc. is:
Scouting Siegfried Ranst – “Tak”
“Voornaam + Naam lid”
Hopper Jeugdverblijf de Kluis , de Kluis 1
3051 Sint-Joris-Weert
De kampprijs kan betaald worden op VRIJDAG 10 MEI op onze kampbetaalavond (19u-21u). Dit
jaar voorzien wij voor het eerst bancontact-automaten. Een klein overzichtje met de prijzen:
•
•
•
•
•

Kapoenen: €90
Kabouters/Welpen: €115
Jong-gidsen/Jong-verkenners: €135
Gidsen/Verkenners/Maxi’s: €155
Jins: €250 + €50(Buffer)

Wanneer en hoe jullie op kamp zullen vertrekken staat verder in dit siegje of wordt jullie duidelijk
gemaakt op de kampbetaalavond.
Verdere info ivm het thema etc. vinden jullie hieronder per groep!
Bij vragen/opmerkingen, aarzel niet om de tak- of groepsleiding aan te spreken.
Een stevige linker,

Sympathiek Stokstaartje & Levenslustige Wasbeer

Op het eiland Reutekemeteut leven de Reutekes (Reddertjes) en de Meteutekes (Bevertjes) in
vrede samen. Zonder dat ze het wisten dreef hun eiland richting een ander groot onbekend
eiland. KNAL! Een grote bonk zorgde ervoor dat het eiland Reutekemeteut helemaal door
elkaar werd geschud, wat was dat? King Julian, het hoofd van het eiland, wist hoe laat het
was. Er was een eeuwenoude voorspelling dat ze gingen botsen tegen een eiland waar een
grote schat verborgen lag. De schat was voor zij die hem kon vinden…. De Reutekes en
Meteutekes raapten alle moed bij elkaar en gingen op expeditie om het eiland te verkennen.
Dit was het begin van Expeditie Ribbedebie.
Wat nemen we mee op expeditie?
-

-

Perfect uniform (= das, T-shirt, rok/broek, trui, bottinnen)
aandoen bij aankomst!
Identiteitskaart (afgeven bij aankomst)
Slaapzak
Hoeslaken
Kussen of kussensloop
Geen bed/matje à er zijn bedden aanwezig
Pyjama
Knuffel
Tandenborstel + tandpasta
Zeep en shampoo
Handdoek en washandje
Haarborstel
Zaklamp
Boekjes om in de ochtend te lezen
Binnenschoenen en buitenschoenen
Speelkledij (t-shirts, truien, broeken lang/kort, …)
Regenjas
Sokken (ook dikke sokken!), onderbroeken, onderhemdjes
Een set kleren die écht vuil mag worden
1 effen t-shirt (liefst een kleur, geen wit) om een kampaandenken van te
maken
Zwemgerief + handdoek
Rugzakje
Drinkbus en brooddoos (voor als we op tocht gaan)
Petje/… tegen de zon
Zonnebril
Zonnecrème & aftersun
Muggenspray
Zakdoekjes
3 keukenhanddoeken
Linnenzak voor vuile was
Verkleedkleren safari/expeditie

-

Briefpapier, pen, postzegels, enveloppen met adressen
o Adres voor op de enveloppen
Scouting Siegfried Ranst
Kapoenen Reddertjes/Bevertjes
Voornaam + Naam van de kapoen
Hopper Jeugdverblijf De Kluis, De Kluis 1
3051 Sint-Joris-Weert

-

Wat neem je niet mee
o Horloge
o Snoep, tenzij voor iedereen
o Kleren die niet vuil mogen worden
o Gsm of andere elektronica

!!!Op alle spullen wordt de naam van het
kind geschreven!!!!
Inschrijven en prijs?
Op vrijdag 10 mei (19-21u) kunnen jullie jullie aan de BKL komen inschrijven voor dit
mega leuke kamp.
Het kamp kost €90.
Waar moeten jullie naartoe komen?
De kluis 1
3051 Sint-Joris-Weert
Jullie worden verwacht om 13 uur ter plaatse met een gevulde maag!
Dikke kus en knuffel van jullie leiding!!!
Rikki – Apo – Asjra – Gigi
Zazou – Nala – Toto – Kerri – Pica

Helloooo ijsprinsessen,
Zijn jullie klaar om terug te keren naar de
ijstijd? Ready voor avontuurlijke tochten met
Manny, Diego en Sid? Wees welkom op ons
ultrakoele ICE AGE kamp!
We spreken 24 juli af aan het station van
Lier, we gaan met z’n allen met de trein naar
het kampterrein! De exacte uren zullen jullie
ouders te weten komen op de kampbetaalavond.
3051 St.-Joris-Weert.
(Zie dat je je buikje al rond gegeten hebt).
Zaterdag 3 augustus keren we weer huiswaarts.
Jullie ouders mogen jullie oppikken om 13u.
Wat nemen we zeker mee?
Uniform (aandoen bij vertrek)
Ondergoed
Sokken
Pyjama
Broeken (Korte én lange)
T-shirts
Truien / Vesten
Regenjas
Zwemkledij + duikbril
Handdoek en washandjes
Toiletzak: + Tandenborstel + tandpasta + Haarborstel + rekkertjes +
zonnecrème + aftersun + Zeep en shampoo
Schoenen: + Botinnen + Speelschoenen + Waterschoenen of sandalen
Hoofddeksel en zonnebril
Klein rugzakje voor daguitstap
Drinkenbus
Adres voor brieven:

NAAM KABOUTER + TAK
Hopper Jeugdverblijf de
Kluis, Kluis 1
3051 St. Joris-Weert

Om te slapen:

Hoeslaken
Hoofdkussen
Slaapzak
Knuffel
Zaklamp
Briefpapier, postzegels, schrijfgerief en enveloppen
Strips, boekjes...
Zakje voor vuile was
Ook niet vergeten:
Kids-ID
2 Keukenhanddoeken
Eventueel medicatie (met je naam erop)
Verkleedkleren (thema ICE AGE: LAAT JE GAAN!)

Vergeet niet om overal je naam in te zetten (das, uniform, strips,
kledij, ...) !
Moest er een probleem zijn of heeft u een dringende vraag, dan kan u
altijd bellen naar Papegaai (0477/20.26.67).

PS: Er zijn al 5 films van ICE AGE!!!!! Deze heel de nacht lang
kijken is misschien een leuke voorbereiding tijdens je volgend
slaapfeestje ;)

Het kamp kost in totaal 115 EURO die jullie op de kampbetaalavond op 10 mei
@BKL kunnen betalen. Geef een seintje als jullie niet kunnen, dan maken we
een aparte afspraak.

Jako – Papegaai – Adelaar – Steenarend – Patrijs
Beloega – Bokje - Schrijverken – Spreeuw
xxx

Beste welpen,

Hier de alfa van de Baliens, ik heb jullie hulp nodig want ons ruimteschip is
neergestort op Ribbedebie. Nu zitten we hier vast en ik kan wel wat extra hulpjes
gebruiken. Zie ik jullie op het eiland Ribbedebie om mij te helpen? Het is wel heel
belangrijk dat jullie dit aan niemand doorvertellen, want ons bestaan moet
absoluut geheim blijven! Tot dan!

Adres voor brieven
Scouting Siegfried Ranst
“Welpen waigunda/sionie”
“voornaam + naam”
Hopper Jeugverblijf de Kluis
de Kluis 1
3051 Sint-Joris-Weert
Wanneer?
24 juli spreken we af aan het station van Lier om de trein naar Leuven te
nemen. Het uur volgt nog.
Het kamp duurt tot 3 augustus, om 13u aan de Kluis in Sint-Joris-Weert
komen jullie mama en papa jullie weer oppikken
kostprijs
115€
telefoonnummers leiding
Waigunda: 0472090542
Sionie: 0470935512
Wat nemen we mee?
●

fluovestje

●

lunchpakket

●

pantoffels

●

slaapzak

●

bedovertrek

●

botines

●

washandjes

●

handdoek

●

regenjas

●

keukenhanddoek

●

pyjama

●

speelschoenen

●

rugzakje

●

drinkbus

●

briefpapier,
enveloppen,..

●

zonnecrème

●

aftersun

●

verkleedkleren

●

toiletgerief

●

onderbroeken

●

hoofddeksel

●

knuffel

●

genoeg speelkleren

●

sokken

●

zonnebril

Wat nemen we niet mee?
● snoep, horloge, elektronische rommel,...

Gegroet beste Egyptenaren,
hopelijk zijn jullie klaar om gedurende deze twee
weken te leven op een noordoost Afrikaanse wijze. We
trekken namelijk naar de oevers van de Nijl, het
gebied vol met piramides. We gaan duizenden jaren
terug en bevinden ons tussen de farao's en de look a
likes van Cleopatra. Ja hoor, wij gaan op kamp naar
Egypte! Zijn jullie benieuwd hoe het er in die tijd aan
toeging? Kom dan zeker mee op ons grote groepskamp
van 22 juli tot 3 augustus in Sint-Joris-Weert. We
spreken 22 juli af aan het station van Lier met al jullie spullen in jullie trekrugzak, uur van
vertrek wordt nog meegedeeld via mail.

Wat heeft een Cleopatra nodig om te kunnen overleven?
→ Kledij; voor in de regen (regenjas), zon, wind en sneeuw ;)
→ Schoenen voor piramides te beklimmen, sandalen voor
door het zand te zwoegen en botjes om in de Nijl te ploeteren.
→ Bikini, hoofddeksel en zonnebril
→ Handdoeken (keuken handdoek en badhanddoek)
→ Toiletgerief + maandverband en/of tampons (!!!),
zonnecrème en after sun
→ Verkleedkleren in thema namelijk je mooiste Cleopatra
outfit
→ Medicatie (indien nodig)
→ Zaklamp, gamel, drinkbus, kleine rugzak, matje en slaapzak (GEEN VELDBED)
→ Perfect uniform, zo niet anders alleen een piramide maken…
→ Versiering voor in de shelter, pen, papier en postzegels voor brieven
→ Tentjes per patrouille (onderling afspreken) voor 3 à 4 personen (of meer). Je moet ze zelf
dragen dus kom niet met gekke tippies af!
→ Eventueel opblaasbaar item bv: opblaaskrokodil, opblaasflamingo, opblaaspizza
Wat Cleopatra zeker NIET nodig heeft in Egypte
→ GSM, horloge, pc of andere elektronische apparaten (Enkel PL en HPL nemen hun gsm en
oplader mee)
→ Snoep of ander eten
→ Dure spullen zoals juwelen die alleen maar kunnen kapot gaan of kwijtraken op kamp
→ Een totemisatiesurvivalkit

Zo dit hebben jullie nodig om twee weken te overleven in het (hopelijk) warme Egypte. We
zetten nog een even alle belangrijke dingen en praktische info op een rijtje.
→ Adres: De Kluis, 3051 St.-Joris-Weert
→ Identiteitskaart
→ Medicatie
→ tentjes
→ neem ook zeker een TREKRUGZAK mee en géén valies op wieltjes of andere
→ Jullie ouders mogen jullie op zaterdag 3 augustus om 13u aan den Brink komen halen.
→ Het kamp kost €135, dit mogen jullie ouders op de kampbetaalavond betalen die doorgaat
op vrijdag 10 mei.

Als jullie ouders een briefje willen schrijven naar het verre Egypte vermeld dan dit adres:
Scouting siegfried Ranst
Jong-gidsen Navajo/Apache
Naam lid
Hopper Jeugdverblijf De Kluis
De Kluis 1, 3051 Sint-Joris-Weert
HOUDOEEEEE tot op kamp!

Innemend Leeuwaapje

Hartelijke Okapi Volmondige Springbok

Intens Winterkoninkje Opmerkzame Djiggetai

Schalkse Wauw

Ongedwongen Lynx
onstuimige Fennek

UN
CONTACT
Hopper Jeugdverblijf de Kluis ,
de Kluis 1
3051 Sint-Joris-Weert
Scouting Siegfried Ranst
jongverkenners
"voornaam + naam"

DEXTRODEFECT
DIT ZEER ZELDZAAM,
ZEER DODELIJK VIRUS
TEISTERT ONS EILAND.
STATUS RAPPORT
WIE HET VIRUS DRAAGT
ZAL SYMPTOMEN VAN
RABIËS (HONDSDOLHEID)
VERTONEN, DE PERSOON
IN KWESTIE VERLIEST DE
CONTROLE OVER EIGEN
LICHAAM EN GEEST.
HET VIRUS IS EXTREEM
GEVAARLIJK EN VERWOEST
ALLES OP ZIJN PAD.
EENS DE VIRUS IN HET
LICHAAM IS TOEGETREDEN
IS ER GEEN WEG TERUG.
Dextrodefect

Dit zeer zeldzaam, zeer dodelijk virus teistert ons eiland.
Wie het virus draagt zal symptomen van rabiës (hondsdolheid)
vertonen, de persoon in kwestie verliest de controle over eigen
lichaam en geest.
Het virus is extreem gevaarlijk en verwoest alles op zijn pad.
Eens de virus in het lichaam is toegetreden is er geen weg terug.

Jullie worden gerekruteerd als Delta Sqaud om het eiland te verlossen
van dit virus.
jullie moeten voorkomen dat het virus zich evolueert en verspreid
over de gehele populatie van het eiland.
Jullie worden verwacht aan het station in lier op 22/7 om 00:00 (uren
volgen nog) zodat we hier samen richting ons eiland kunnen
vertrekken.
Met jullie skills zou het virus verslagen moeten zijn op zaterdag 3/8 en
kunnen jullie geliefden jullie komen ophalen om 13u
FAILIURE IS NOT AN OPTION

JULLIE WORDEN
GEREKRUTEERD ALS
DELTA SQAUD OM HET
EILAND TE VERLOSSEN
VAN DIT VIRUS.

Wat moeten de leden van de Delta Squad zeker meenemen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapzak
Matje
Zaklamp
Voldoende kleren en ondergoed (zowel voor warm weer en voor iets kouder weer)
Verkleedkleren
Eigen zonnecrème
Zwembroek
Toiletzak
Handoeken
KEUKENHANDOEKEN
Zakmes
Anti insectenmiddel
Geldig paspoort
…

Wat moeten ze thuislaten?
•
•
•

Alle elektronica
Snoep en andere lekkernijen
Slecht humeur

TOT DAN EN EEN STEVIGE LINKER VAN JULLIE LEIDING

Luipaard

Cobaye

Beer

Dhole

Waar?
Hopper Jeugdverblijf de Kluis, de Kluis 1
3051 Sint-Joris-Weert

Wanneer?
Van 20 juli tot 3 augustus
Hoe?
Met de fiets
→ Vertrekuur laten wij jullie nog weten tijdens de
kampbetaalavond!

Prijs?
De prijs voor ons onvergetelijk kamp bedraagt: 155 euro
→ Te betalen op de kampbetaalavond

Wat neem je mee?
- Matje
- Slaapzak
- Pyjama
- Toiletgerief
- Zaklamp
- Genoeg kleren
- Zwemgerief
- Ondergoed
- Sokken
- Keukenhanddoek!
- Verkleedkleren
- Dichte schoenen
- Slippers
- Identiteitskaart
- Fiets
- Fietszakken!!!
- Medicatie (indien nodig)

Tot slot gaan wij op euro millions kamp!! WAAAAAAAAAAAANT wij de gidsen van Ranst hebben de
Lotto gewonnen!!!!!!!!! WAAAAAAA?? Ja jullie lezen het goed! Wij gaan er dus een onvergetelijk zot
en vooral rijkelijk leven van maken op kamp! Hoe dit zal verlopen zullen jullie met geur en kleur op
ons mega zot en maf kamp ontdekken! Neem dus allemaal verkleedkleren mee alsof je de lotto hebt
gewonnen en show jullie mooiste outfit maar eens! Meer verklappen we niet 😊😊

Dan zien wij jullie graag 20 juli klaar staan in jullie uniform aan de BKL (uren worden nog
meegedeeld) om dit maf kamp van start te laten gaan!

DIKKE KUSSEN VAN JULLIE LEIDING DIE ER ALVAST HEEEEEEEEL VEEL ZIN IN HEBBEN!!!!!!

Tot daaaaaaan!!!!!!!!!
Xoxo laat da geld maar rollen zou ik zeggen

NANANANANANANANANANANANANANANANA
BLYATMAAAAAAAAAN

Welkom Borissen en Babouchkas, op Blyatkamp. Trek jullie stoutste
tracksuits al maar aan en neem de Slavsquat Bositie in. Squat zo hard tot uw
Benen het Bijna Begeven en uw B****k en uw B***s BijeenBlyakken. Bereid u
voor op Bonus Boris Brejcha BoilerBezigheden en wa vettige stamBmuziek.

‘Bijen Beschermen Blyijkt BIJzonder Belangrijk.’ -Vladimir Butin
Bekijk het zo: BoterBloempjes zullen zich bevinden op ons Bijzonder eiland waar de
Bandbreedte van de Botsauto’s Betwijfelt wordt door de Belangrijke BonoBo’s die het
Besturen. Broodjes Boulet en Bezette Banken Bevinden zich Bijna overal. Wat
Bemoeien wij, de Blyatten ons met deze Bevroren Bedoeling? Bloedstollende vraag
Bedenken wij dan. Bende Benieuwd of Bende Bevallen en/of Bezorgd? Betwijfel uw
Bange Beoordeling van dit geBeuren dan al maar want jullie weten nog Bijzonder
weinig.

Info

Beknopt de Belangrijke BasisBenodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•

•

Perfect uniform
Slaapzak
Matje
Tentje om in te slapen
Handdoeken
Genoeg kleren
Een degelijke fiets (inclusief fietslichten) en
eventueel fietszakken want al het gerief moet
mee op de fiets
Brunchpakket voor eerste middag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende drinken
Slaapgerief (slaapzak + matje)
Gamel + bestek
Regenkledij
Toiletzak
Eventueel helm
GSM (GEEN smartphones maar goedkope gsm meenemen dit kan anders toch
alleen maar sneuvelen of gestolen worden)
Plakgerief + binnenband + fietspomp (voorzie de juiste maat van binnenband)
Zonnecrème
Rugzak met het gerief voor het volledige kamp, wees voorzien op alle
weersomstandigheden (zon, regen,…)
Zaklamp
Verkleedkledij (trainingspakken, badsloefen, alles met 3 strepen, zie foto’s voor
inspiratie)
Zwemgerief + waterschoenen
Keukenhanddoeken (minstens 2 pp)
Identiteitskaart
Eventuele medicatie

Boecht dat Belachelijk (en dus niet toegestaan) is om mee
te nemen:
•
•
•
•

Alcohol, drugs en tabak of andere rookwaren
Snoep tenzij om te delen
Horloges
Familieleden of huisdieren. Tenzij die kunnen
jongleren op een eenwieler terwijl ze pi tot 777 na
de komma opnoemen (geld voor beiden)

Andere Belangrijkheden:
• Vertrek : 9 juli om 9:00 (stipt) aan de Boerenkrijglaan.
Hemd en das verplicht bij vertrek, een fietsBroek is
optioneel.
• Einde: 3 augustus 13:00 u aan het kampterrein.
• Het kamp kost €140, dit is te betalen op de
kampbetaalavond die zal doorgaan het weekend van 11
mei (exacte dag en uren volgen nog)
• Adres: De Kluis 1, 3051 Sint-Joris-Weert

Bedankt voor de Belangstelling. Groeten en Billekoek van deze Bangelijke Bende.
Bas

New Boundlander

KakeBoe OkaBi

EeBhoorn

Hello, you have reached the Maxi call center. You are
speaking with Kaalmi Maibi. Ik ga verder in het
Nederlands om vergissingen te voorkomen.
India, officieel de Republiek India (Hindi: भारत गणरा'य, Bhārat
Gaṇarājya, Engels: Republic of India), is een land in Zuid-Azië. Met
1.281.935.911 inwoners, is het na de Volksrepubliek China, het
grootste land ter wereld naar inwonertal. Wetenschappers
verwachten dat India tussen 2020 en 2030 het land met het hoogste
inwonertal ter wereld zal worden.
Daarom zijn wij gevraagd om deel te nemen aan Expeditie RIBBEDEBIE, maar voor dat wij hieraan
kunnen deelnemen moeten wij zeker zijn dat jullie volwaardige Indiërs kunnen zijn. Kom daarom op
20 juli om 8:30u naar de VKL. Kom zeker met uw fiets in perfecte staat!!! Anders gaan we ni ver
geraken en zal Shiva ons weten te vinden. Onze mama’s en papa’s zullen ons terug kunnen ophalen
op 3 augustus om 13u aan de kluis in Leuven (adres: De Kluis 1, 3051 Sint-Joris-Weert). Hopelijk als
volwaardig Indiër dan!
Wat heeft iemand nodig om volwaardig Indiër te worden?
BELANGRIJK: Aangezien we op fietskamp gaan, moet alles in je fietszakken passen buiten jullie
tentjes. De tentenverdeling doen jullie zelf maar we willen slechts 2 tentjes voor de jongens en 3
voor de meisjes dus spreek onderling af voor de verdeling.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapzak, slaapmatje, kussentje
Pyjama
Regenkledij
Speelkledij
Perfect uniform!!!!
Slechte witte t-shirt
Fietskledij: fietsbroek, …
Wasmiddel (zodat je een wasje kan doen want voor 2 weken kledij in je fietszak meenemen
zal moeilijk zijn)
Ondergoed + sokken
Handdoeken
Zak voor vuile kleren
Wasgerief
Scheergerief (voor diegenen die het nodig
hebben)
Zonnecrème + Aftersun
Muggenmelk
Zonnehoedje, pet, klak, Blangkon,…
Zonnebril
Zaklamp (eventueel reservebatterij)
Drinkbus + eventueel een drinkenbushouder op je fiets
Keukenhanddoeken
Reserve schoenen, sleffers
Zwemgerief
Identiteitskaart + zakgeld of bankkaart + Europese ziekteverzekeringskaart
Klein rugzakje

•
•
•
•
•
•

Fietszakken
Onze traditionele kledij gemaakt van Khadi
Tent (2 tenten voor de jongens, 3 tenten voor de meisjes)
Extra fietsband, gerief om band te plakken, …
Papier van de gemeente met toestemming om met ons naar Nederland te gaan
Medicatie indien nodig voor het kamp aan de leiding meegeven en ook even toelichten van
wanneer te gebruiken.

Wat nemen we niet mee?
•
•
•
•
•

Rookwaar
Alcoholische dranken
Slecht humeur
Dingen gerelateerd aan pewdiepie
Linkshandigen (of leer rechtshandig worden)

Betaling van het kamp
Op 10 mei is het kampbetaalavond aan de BKL. Jullie ouders worden hier
verwacht tussen 19u en 21u om het kampprogramma te bekijken. De kampprijs
bedraagt €140 euro. Neem dan ook zeker het document van de gemeente mee
waarbij er toestemming wordt gegeven om met ons naar Nederland te gaan.
Postadres
Aangezien we een deel van het kamp op groepskamp zijn, kunnen er brieven worden gestuurd naar
Naam + Tak - Hopper Jeugdverblijf de Kluis , de Kluis 1
3051 Sint-Joris-Weert
Wij zien jullie allemaal heel graag terug op kamp. Het ga Koeiengoed worden. Laten we nu nog
allemaal bidden tot Ganesha dat hij ons zal beschermen tijdens onze reis doorheen het land van
kaas.
Nog ne zeer stevige linker van elle super coole toffe fantastische prachtige superieure intelligente
leidingsploeg:

(in volgorde 😉😉) Reiger, Bever, Aapje en sneeuwuil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DOBAR DAN JINS!
Maar al te graag nemen wij jullie mee naar het land van adembenemende
landschappen, waar kraakheldere bergriviertjes en idyllische eilanden het
landschap tekenen, waar bergen en stranden in harmonie samengaan en steden met een rijke historische en culturele traditie de kers op de taart zijn!
Jaja... ons buitenlands kamp naar Kroatië komt stilletjes aan in zicht en wij
hebben er al fantastisch veel zin in! We hebben echt zot leuke dingen gepland
en we zijn er zeker van: dat wordt daar ongelooflijk plezant! Voor deze
onvergetelijke trip naar dit heerlijke warme land vragen wij een schappelijke
prijs van €250 euro (+ €50 extra als veilige buffer, indien niet gebruikt storten
wij deze na het kamp terug). Dit bedrag is te betalen op de kampbetaalavond
(vrijdag 10 mei om 20u aan de BKL).

Om chaos en verwarring te voorkomen, maakten wij voor jullie alvast een lijst, zodat iedereen
zonder problemen meereist.
Praktische informatie:
Vertrek in PERFECT uniform op dinsdag 2 juli om 8 uur ‘s morgens in de centrale
vertrekhal van de luchthaven Zaventem.
Aankomst in Zaventem op donderdag 18 juli om 18 uur indien alles volgens plan
verloopt.
Vluchtgegevens:

Wat mee te nemen:
In een klein rugzakje (handbagage)
- Handbagage = aparte kleine rugzak voor daguitstappen (apart klein tasje/poshke voor geld en
portefeuille kan je ook nog extra meenemen)
- Portefeuille met paspoort (+kopie), Europese ziekteverzekeringskaart, bankkaart, beetje cash
geld (in Kroatië hebben ze een andere munt: Kroatische kuna, vraag dit op tijd aan bij de
bank)
- Document voor toestemming voor buitenland getekend door ouders (indien -18 jaar)
- Bottinnen aan bij vertrek
- Lunchpakket voor ‘s middags en ‘s avonds, geen vloeistoffen (ev. lege drinkbus)
- Geen vloeistoffen >100 ml en gevaarlijke voorwerpen in handbagage
- Medicijnen (<100 ml) mee in kleine rugzak in een apart doorzichtig zakje (pil, pijnstiller, keel
pastilles...) + voorschrift voor speciale medicijnen (relatine...)
- Oplader GSM, externe batterij

In een grote trekrugzak:
- MAXIMUM 20 kg!!! Hou er rekening mee dat we rondtrekken met onze bagage, dus zorg er
voor dat je je TREKRUGZAK zelf kan dragen!
- Gamel, bestek, beker en drinkbus
- Tenten verdeeld onder de rugzakken, spreek onderling af met wie je samen ligt (GEEN opgooi
tentjes, alles moet in je grote rugzak)
- Toiletzak (shampoo, tandenborstel, tandpasta, wasmiddel voor de kleren, zonnecrème, mug
genspray, zonnebril...) Spreek eventueel af met elkaar te delen!
- Kleding geschikt voor alle niet-winterse weeromstandigheden (zon, regen, wind...)
- Pyjama
- Regenjas
- Handdoeken
- Keukenhanddoeken
- Slaapzak en matje (COMPACT want moet in grote rugzak!!!)
- Zwemkledij
- Waterschoenen/sleffers/espadrillen/teva’s/sneakers...
- Zaklamp
Niet meenemen:
- Alle soorten drugs (dus ook tabak, alcohol)
- Waardevolle spullen
- Ouders, want wij zullen proberen deze zware taak in alle eer en geweten op ons te nemen!

Quinten
Dien

Hanne

Tom
Noodnummers:
Hanne: +32 471 05 71 05
Tom: +32 479 02 54 35
Quinten: +32 491 11 92 02
Dien: +32 477 31 55 16

Dit is de belangrijkste informatie die jullie nodig hebben om op dit bangelijk kamp
te vertrekken. De inhoud van het kamp zullen jullie ouders te weten komen tijdens
onze presentatie op de kampbetaalavond (vrijdag 10 mei om 20u op de BKL).
Moesten er alsnog vragen zijn, kunnen jullie gerust een mailtje sturen naar jins.
scoutsranst@hotmail.com of even bellen. Wij zullen in ieder geval ons uiterste
best doen om van jullie allerlaatste kamp een overgetelijke ervaring te maken!

DO TADA JINS!

Scouting Siegfried Ranst
Leidingsploeg en medewerkers 2018 – 2019
GROEPSLEIDING

grl@scoutingranst.be

Symphatieke Stokstaart

Kasper Reyntjens

Kromstraat 27

2520 Ranst

0494/05.35.26

Levenslustige Wasbeer

Bente Volders

Echelveldstraat11

2160 Wommelgem

0493/17.33.40

KAPOENEN BEVERTJES

kap-bevertjes@scoutingranst.be

Uitbundige Pica

Emma Op De Beeck

Korenveld 29

2520 Ranst

0472/96.71.67

Trouwhartige Sneeuwuil

Clara Palmans

De Merodelei 35

2600 Berchem

0492/82.06.39

Gelukzalige Dolfijn

Lore Van de Putte

Herentalsebaan 109

2520 Ranst

0494/37.46.78

Vreugdevolle Bever

Marie Declercq

Zakstraat 12

2520 Ranst

0471/95.70.07

Bedaarde Sitta

Elise Janssens

Selsaetenstraat 21

2520 Ranst

0489/43.57.51

KAPOENEN REDDERTJES

kap-reddertjes@scoutingranst.be

Sprankelende Stormvogel

Laura Naenen

Oostmalsesteenweg 18A

2520 Emblem

0477/76.08.72

Standvastig Smelleken

Lynn Kulasevic

Merellaan 4

2520 Ranst

0478/01.36.62

Olijke Indica

Nirmala Peeters

Dennenlaan 58

2520 Ranst

0475/33.63.42

Schrandere Cavia

Nele Van Giel

Herentalsebaan 162

2520 Ranst

0489/72.27.29

KABOUTERS GOBLIN

kab-goblin@scoutingranst.be

Kundig Schrijverken

Brent De Bleser

Herentalsebaan 821

2160 Wommelgem

0471/27.23.30

Enthousiaste Beloega

Tine Van Gucht

Grote Puttingbaan 5

2560 Kessel

0471/21.63.05

Frivole Springbok

Ella Palmans

De Merodelei 35

2600 Berchem

0471/13.30.05

Beschermende Spreeuw

Saar Oorts

John Van Den Eyndelaan5

2520 Ranst

0468/13.32.37

Behoedzame Patrijs

Lize Neels

Berkenlaan 51

2520 Ranst

0475/63.87.18

Parmantige Papegaai

Marie Van Gucht

Grote Puttingbaan 5

2560 Kessel

0477/20.26.67

Edelmoedige Adelaar

Stijn Van Dam

Wilgenlaan 10

2160 Wommelgem

0470/82.50.88

Genoeglijke Jako

Jef Van Laer

Schaubroekweg 5

2520 Ranst

0494/92.65.43

Trouwe Steenarend

Pieter-Jan Cuiper

Venweg 10A

2520 Emblem

0478/09.65.55

KABOUTERS PATULJAK

kab-patuljak@scoutingranst.be

WELPEN SIONIE

welp-sionie@scoutingranst.be

Joviaal Sikahert

Lucas Adriaenssens

Herentalsebaan 56

2520 Ranst

0493/54.35.99

Guitige Agame

Jos Seutens

Dries 2

2500 Lier

0494/46.54.40

Standvastige Slechtvalk

Gitte Van Cleemput

Gasthuisstraat 11

2520 Ranst

0470/93.55.12

Geliefde Sneeuwstormvogel

Quentin Verhaert

Broechemsesteenweg 116

2520 Emblem

0471/48.16.19

Groothartige Slechtvalk

Babeau Formeseyn

Korenveld 28

2520 Ranst

0479/98.07.88

Dynamische Buzing

Alexander Uwents

Kreupelstraat 65

2520 Ranst

0492/87.31.61

Kleurrijke Timca

Claudia Smet

Gasthuisstraat 24

2520 Ranst

0472/09.05.42

Onstuimige Leeuwerik

William De Groof

Merellaan 6

2520 Ranst

0471/86.65.31

WELPEN WAIGUNDA

welp-sionie@scoutingranst.be

JONGGIDSEN APACHE

jg-apache@scoutingranst.be

Intens Winterkoninkje

Emma Dubois

Zevenbergenlaan 14

2520 Ranst

0496/74.78.15

Schalkse Wouw

Alec Geluykens

Valkenlaan 36

2520 Ranst

0478/99.10.94

Volmondige Springbok

Kobe Van den Heuvel

Bistweg 3

2520 Ranst

0471/62.13.75

Ongedwongen Lynx

Toine De Hert

Schawijkstraat 53

2520 Ranst

0471/84.70.81

Kleurrijke Colli

Jill Schoeters

Verbrandelei 21

2160 Wommelgem

0471/49.74.37

Onstuimige Fennek

Simon Jennes

Broederlozestraat 6

2520 Ranst

0495/54.76.44

Opmerkzame Djiggetai

Emiel De Maeyer

Ranstsesteenweg 29

2520 Emblem

0472/63.03.46

Hartelijke Okapi

Lena Goris

Marreweg 9

2520 Ranst

0494/73.76.42

Innemend Leeuwaapje

Astrid Reyntjens

Kromstraat 27

2520 Ranst

0497/37.65.49

JONGGIDSEN NAVAJO

jg-navajo@scoutingranst.be

JONGVERKENNERS

jv-kawawoe@scoutingranst.be

Volhardend Luipaard

Robbe Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0479/62.63.63

Guitige Cobaye

Jerzy Anthoni

Hoevenstraat 138

2160 Wommelgem

0471/56.48.91

Inventieve Maleise Beer

Hannes Neels

Berkenlaan 51

2520 Ranst

0470/53.82.61

Energieke Dhole

Robbe Op De Beeck

Korenveld 29

2520 Ranst

0498/48.98.00

GIDSEN

gidsen@scoutingranst.be

Dromerige Steppelemming

Marie-Lou Suetens

Dries 2

2500 Lier

0479/62.70.61

Uitbundige Taurinus

Maxime Verheyen

Rechtestraat 30

2500 Lier

0477/25.31.75

Beheerste Caracara

Matthias Schoofs

Mortselsesteenweg 105

2100 Deurne

0489/41.33.98

Levenslustige Kauw

Wout Van der Keelen

Herentalsebaan 77

2520 Ranst

0479/64.57.19

Innemende Simia

Emma Martin

Gerstelaan 11

2520 Ranst

0498/62.79.25

VERKENNERS

verkenners@scoutingranst.be

Ongedwongen Okapi

Marnix Neyens

Lindedreef 35/B2

2980 Halle

0468/17.65.42

Behendige Das

Sander Van Dessel

Ranstsesteenweg 168

2520 Ranst

0470/56.74.92

Genietende Kaketoe

Bram Van Bruggen

Valkenlaan 7

2520 Ranst

0487/67.95.97

Doortastende Eekhoorn

Arthur Anslot

Schawijkstraat 109

2520 Ranst

0491/31.65.31

MAXI-GIVERS

givers@scoutingranst.be

Levenslustig Aapje

Laure Van Der Keelen

Herentalsebaan 77

2520 Ranst

0471/44.61.31

Gemoedelijke Bever

Stijn Van Dessel

Ranstsesteenweg 168

2520 Ranst

0486/61.73.91

Energieke Sneeuwuil

Dieter Van Giel

Herentalsebaan 162

2520 Ranst

0474/06.18.01

Gelaten Reiger

Mats Van Hoof

Zuid-Australiëlaan

2500 Lier

0491/50.60.33

Joviale Antilope

Hanne Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0471/05.71.05

Waardige Kluut

Dien De Rycker

Elzenweg 30

2520 Emblem

0477/31.55.16

Geliefde Barry

Quinten Volders

Echelveldstraat

2160 Wommelgem

0491/11.92.02

Doelgerichte Herder

Tom Van Craesbeek

Selsaetenstraat 15

2520 Ranst

0479/02.54.35

JINS

jins@scoutingranst.be

MATERIAALPLOEG

materiaal@scoutingranst.be

Vlijtige Secretarisvogel

Pieter Bogaerts

Beeldekensweg 54

2160 Wommelgem

0497/94.00.11

Ingetogen Jariboe

Ibe Bernaerts

Kromstraat 43

2520 Ranst

0472/76.63.15

Standvastige Eekhoorn

Davy de Groote

Eksterlaan 14

2520 Ranst

0476/53.56.12

Bedreven Wever

Bram Peeters

Herentalsebaan 40

2520 Ranst

0492/78.91.64

VRIENDENKRING

vriendenkring@scoutingranst.be

Voorzitter

Yannick Bruynseels

Aarschotsesteenweg 128

2500 Lier

0494/80.77.37

Ondervoorzitter

Sam Gijbels

Molenstraat 37

2520 Ranst

0478/20.68.24

Secretaris

Sofie Vanspauwen

G. Peetersstraat 36

2520 Broechem

0486/66.83.08

Penningmeester

Jan Dom

Valkenlaan 26

2520 Ranst

03/485.71.42

Fleurige Koala

Charlotte Formesyn

Korenveld 28

2520 Ranst

0475/87.50.94

Joviale Antilope

Hanne Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0471/05.71.05

LEDENADMINISTRATIE

ledenadmin@scoutingranst.be

SIEGFRIEDJE
Joviale Antilope

siegfriedje@scoutingranst.be
Hanne Vanherck

Korenveld 26

PENNINGMEESTERS

2520 Ranst

0471/05.71.05

financien@scoutingranst.be

Curieuze Lori

Lukas De Maeyer

Ranstsesteenweg 29

2520 Emblem

0470/65.87.16

Symphatieke Stokstaart

Kasper Reyntjens

Kromstraat 27

2520 Ranst

0494/05.35.26

TWEEDEHANDS-SHOP

2handsshop@scoutingranst.be

Enkel aan de BKL:

0476/91.69.59

INSCHRIJVINGEN

ledenadmin@scoutingranst.be

Fleurige Koala

Charlotte Formesyn

Korenveld 28

2520 Ranst

0475/87.50.94

Joviale Antilope

Hanne Vanherck

Korenveld 26

2520 Ranst

0471/05.71.05

