
 

  



Welkom in het kampvirus! 
 

Ongelooflijk maar waar, het kamp is weer 
daar! Zoals de cover verraadt zal alles dit jaar 
in het thema van de olympische spelen 
staan. Dit jaar trekken we weer wat verder 
weg naar het noorden, recht naar Brecht! Als 
ware atleet zullen jullie alle mogelijke sporten 
moeten trotseren. Voetbal, honkbal, 
schaken, petanque, noem maar op. 
 
Het kampvirus vangt aan met een kalender, 
daarna volgt wat algemene informatie over 
praktische zaken en het inschrijvingsgeld. 
Vervolgens vind je het tekstje dat je eigen 
leiding heeft opgesteld met wat takgerichte 
informatie, het kampkompas en tenslotte de 
mailing- en telefoonlijst van de leiding. 
Check ook zeker de website voor informatie 
over slaapzak, rugzak en stapschoenen! 
 
 
Een stevige linker, 
De leidingsploeg  



Kalender 
 
Woensdag 3 juli: inladen bagage 
• Wie? Jonggivers, Givers, Leiding 
• Wanneer? 17u – 19u   
• Waar? Hodonk 11 
(Enkel voor Jonggivers en Givers) 
 
Maandag 8 juli: vertrek op kamp! 
• Wie? Jonggivers en Givers 
• Hoe laat? 8u 
• Waar? Achter het gemeentehuis 
 
Maandag 8 juli: vertrek op kamp! 
• Wie? Welpen 
• Hoe laat? 10u op de kampplaats 
• Waar? Tilburgbaan 48 Brecht 
(Welpen worden door hun ouders gebracht) 
 
Zaterdag 13 juli: vertrek kapoenen 
• Wie? Kapoenen  
• Hoe laat? 10u op de kampplaats 
• Waar? Tilburgbaan 48 Brecht 
(Kapoenen worden door hun ouders gebracht) 
 
Donderdag 18 juli: einde kamp 
• Wie? Kapoenen, Welpen, Jonggivers en Givers 
• Wanneer? 11u 
• Waar? Tilburgbaan 48 Brecht 
(Kapoenen en Welpen worden door hun ouders opgehaald) 
(Jonggivers en Givers vertrekken met de fiets wanneer alles is 
opgeruimd) 
 
Bagage is donderdag aansluitend af te halen van 17u tot 19u 
op de Hodonk! 
Kom ook zeker een kijkje nemen bij de verloren voorwerpen! 



Algemene Informatie 
 
Voor alle kaartjes, brieven, postpakketten, telegrammen, 
postduiven... Slechts 1 adres! 

 
Scouts Retie 
t.a.v. Naam lid + tak 
Tilburgbaan 48 
2960 Brecht 
 
Inschrijving & Betaling 
 
De prijs van het kamp bedraagt €100 voor het 1e kind, €95 voor 
broers en zussen en €55 voor kapoentjes. Dit bedrag dient voor 31 
mei gestort te worden op BE34 0012 9492 9990, met vermelding 
van ‘Naam + Tak’. Van zodra u het gepaste bedrag gestort heeft 
is de inschrijving definitief. 

 
Nummer in noodgevallen: 
0493 70 27 79 (Ward Vanleuven, GRL) 
0492 63 84 94 (Stef Rommes, GRL) 
 
Let erop dat alles genaamtekend is! (vooral bij de kleinsten) 
 
Gelieve bij allergieën of aangepaste voedingsbehoeften van uw 
zoon of dochter zo snel mogelijk de groepsleiding op de hoogte 
te stellen via grl@scoutsretie.be. Onze fantastische kookploeg zal 
proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, 
afhankelijk van de ernst van de situatie!  



Medische fiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denk er ook zeker nog aan jullie medische fiche in te vullen! 
Spijtig genoeg is deze bij veel leden niet/onvolledig 
ingevuld. Als er op kamp iets zou gebeuren hebben we 
deze zeker nodig.  
 
Een eenvoudig stappenplan om dit in orde te maken kan je 
terugvinden op onze website in een van de laatste 
nieuwsberichten. 
 
Ook als je kind niet mee op kamp gaat mag dit eens 
nagekeken worden voor de zekerheid! 
 
Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te maken! 
 
 

 
  



Checklist 
Algemeen: 

 Volledig uniform 
 Slaapzak 
 Matje/matras/veldbed 
 Pyjama en knuffel 
 Voldoende ondergoed en kousen 
 Speelkleren  
 Dikke, warme trui en lange broek 
 Stevige en waterdichte schoenen 
 Stapschoenen die al ingelopen zijn 
 Wasgerief (tandenborstel, washandje, zeep, ...) 
 Kleine rugzak 
 Zwemgerief  
 Regenkledij 
 Gamel + beker + bestek 
 3 keukenhanddoeken  
 Linnenzak  
 Drinkbus 
 Identiteitskaart 
 Zonnecrème 
 Petje  
 Muggenzalf  
 Zakdoeken  
 Balpen + evt. wat papier 
 Strips en evt. een gezelschapsspelletje 
 Zaklamp  
 1 pot choco  

 
 
 
  



Kapoenen 

 verkleedkleren van een Olympische sport 
 kleren die in de vuilbak mogen 
 Zakcentje voor kaartjes/postzegels 
 Géén gamel, bestek of beker, dat wordt allemaal 

voorzien 
 
Welpen 

 Verkleedkleren: 
 Balsport (tennis, basketbal, hockey…) 
 Een gala-attribuut (strikje, das, tiara, juweeltje…) 

 2x witte t-shirt 
 Kleren die heel vuil mogen worden 

 
Jonggivers 

 wit t-shirt 
 verkleedkleren als sportman/vrouw 
 zakmes 
 tentje voor 2 of 3 personen (spreek samen af) 
 een fiets die in orde is  
 rugzak (min 50L) 
 géén veldbed (matje of luchtmatras is prima) 

 
Givers 

 zakmes !!! 
 tent per 2-3 
 sportieve kledij 
 trekkersrugzak 
 matje en slaapzak 

 

We laten thuis: 

 DAGS (Drugs, Alcohol, GSM, Sigaretten) 
 Snoep/koeken 
 Muziekspelers 

  



Kapoenen 
 

Dag Kapoentjes 
 
Na 4 jaar hard getraind en gezweet te hebben is de dag 
EINDELIJK aangebroken. 13 juli de openingsceremonie van de 
Olympische Spelen in Brecht en dan adidas-schoenen aan en 
gaan!!! 
 
Trek dus zeker voor je vertrek je sportoutfit al aan zodat we er 
meteen in kunnen vliegen. Elke sport zal wel eens aan bod 
komen, zo kan ieder van jullie zijn talenten eens showen. 
 
Wij zijn er alvast klaar voor, tot dan team Kapoen 
 
Dikke knuffels van jullie leiding Henrik, Gibbe, Anaïs en Fran 
 
zeker niet te vergeten: 

 verkleedkleren van een Olympische sport 
 kleren die in de vuilbak mogen 
 en zeker alles van de lijst vooraan in het kampvisum 

 
 
 

 

 

 

 

 



Welpen 
 
Beste atleet 
 
Bij deze bent u officieel geselecteerd voor de Olympische 
Spelen. We verwachten jullie in het Olympische dorp te Brecht. 
Samen zullen we 10 dagen lang strijden voor eeuwige roem, 
vrede en de ultieme overwinning. We rekenen op jou om het 
onoverwinnelijke welpenteam te versterken in deze heldhaftige 
strijd! We gaan met jou doorheen de tijd om overheen de 
verschillende Olympische Spelen de beste Olympiërs te zoeken.  
 
Wij kijken al uit naar jouw aanwezigheid! 
 
Hoogachtend, 
 
Het edele Olympische Comité 
adjunct-secretaris Kaa 
 
Neem mee: 

 Verkleedkleren: 
 Balsport (tennis, basketbal, hockey…) 
 Een gala-attribuut (strikje, das, tiara, juweeltje…) 

 2x witte t-shirt 
 Kleren die heel vuil mogen worden 

 
  



Jonggivers 
 

Liefste kids!!! 
Het aftellen kan beginnen want zodra gaan we weer op kamp. 
Dit jaar trekken we naar het mooie Brecht, waar we als heuse 
atleten zullen deelnemen aan de enige echte ‘Olympische 
Spelen’. Verkies de komende weken de fiets boven de bus en de 
trap boven de lift want een goede conditie zal van 
levensbelang zijn. We verwachten jullie de 8ste allemaal in 
topvorm, helemaal klaar voor onze eerste uitdaging: een stevige 
fietstocht! Wij hebben er alvast heeeeeeel veel zin in en hopelijk 
jullie ook ;)  
 
Stevige linker, 
Ward, Mats, Ward, Lien en Nienke  
 

Dit mag je zeker niet vergeten:  
 wit t-shirt 
 verkleedkleren als sportman/vrouw 
 zakmes 
 tentje voor 2 of 3 personen (spreek samen af) 
 een fiets die in orde is  
 rugzak (min 50L) 
 géén veldbed (matje of luchtmatras is prima) 

  



Givers 
 
Beste givers 
 
JEEJ JEEJ JEEJ het kamp staat weer voor de deur! Dit jaar kruipen 
we in de huid van echte Olympische spelers.  
 
Het belooft een actief kamp te worden met verre trektochten, 
een citytrip en sportieve activiteiten.  
We keren ook terug in de tijd om te leven zoals onze primitieve 
voorouders.  
 
Alom het wordt een top-kamp!! 
Wij hebben er alvast veel zin in :-)  
 
Stevige linker  
Bas, Raoul en Charlotte  
 
Zeker niet vergeten :  

 zakmes !!! 
 tent per 2-3 
 sportieve kledij 
 trekkersrugzak 
 matje en slaapzak 
  

Vooral vergeten mee te nemen (DAGS) :  
 Drugs 
 Alcohol 
 GSM 
 Sigaretten / Snoep 

  



Jins 
 
Omdat Jin-kampen doorgaans enorm saai zijn, besloten we om 
het dit jaar over een totaal andere boeg te gooien. Want dit jaar 
gaan we met de Jins zomaar even naar een compleet ander 
land! Aan jullie om uit te maken welk kamptekstje de juiste is. 
Denk jij het antwoord te weten? Stuur het juiste antwoord naar 
0499 38 18 75 en maak kans op 5 kilogram zongedroogde jelly 
beans! 
 
A) Beestig Berkenstrand 
Ben jij van mening dat al je doelstellingen zijn bereikt in het 
leven? Heb je niemand meer om je voor in te zetten? Geen 
nood! In de stijlvolle omkadering van een drie-op-zes stacaravan 
doen we onszelf tien dagen te goed aan karper vissen en 
troosteloze rommelmarkten!  
 
B) Waanzinnig Witgoor 
Schuilt er in jou een avonturier die schreeuwt om uitdaging? Is 
taalvaardigheid voor jou een vaste waarde? Deins jij er niet voor 
terug om tien dagen te proeven van de bittere 
levensomstandigheden in een derdewereldland? Dan is Witgoor 
the place to be. Bovenaan onze Witgoor-checklist:  

- Thermisch ondergoed 
- Een zuurstoffles 
- Een zakmes (liefst gemaakt van Valyrian Steel) 
- JE GOEDE HUMEUR NATUURLIJK!  

C) Kletsnat in Nieuwpoort-Bad 
Aangezien de Belgische kust oprecht niet grappig is, en dus op 
geen enkele manier vatbaar voor satire, behoeft deze 
bestemming geen verdere toelichting. 
 
Zoals u misschien al door heeft is onze kamplocatie nog strikt 
geheim, updates van waar wij rondhangen zal je terug kunnen 
vinden op onze “Jins Scouts Retie” facebookpagina.  
 
Veel liefs Marnix en Stef!  



’t kampkompas 
 
In dit kompas overlopen we enkele zaken die je in het oog 
moet houden voor je op kamp gaat. Een gouden regel: zorg 
steeds voor een goede voorbereiding! 

 
Wat moet je weten over de slaapzak?  
 
 Opletten tijdens de aankoop. Er zijn drie soorten (dons, 

wol of synthetisch). De soort bepaalt de prijs, het gewicht, 
de droogtijd, de duurzaamheid, vriestemperatuur, … 
Indien je hierover meer wenst te weten kan je dit in een 
gespecialiseerde winkel navragen. 

 Berg een slaapzak nooit op in dat kleine zakje, maar hang 
hem op of steek hem in een grote zak (niet bij mekaar 
persen, dit geldt ook voor opblaasbare matjes). 

 Let tijdens de aankoop steeds op de maat (een slaapzak 
die te groot is zal je niet kunnen verwarmen), en op de 
temperaturen (een drie-seizoenen slaapzak kan tot -5° à-
10° gaan, een vier-seizoenen kan nog koudere 
temperaturen aan).  

 
  



Hoe voorkom ik blaren? 

 
• Schoenen goed inlopen 

• Kousen moeten perfect passen 

• Trek geregeld droge kousen aan 

• Zorg dat je schoenen droog zijn 

• Eventueel kan je steeds gevoelige plekken aftapen 
 
Een zakmes is geen dolk. 
 
Het zakmes is geen speelgoed. Gebruik het daarom alleen 
wanneer het nodig is. (Rambo-) dolken, vlindermessen en 
knipmessen zijn GEEN zakmessen en laten we dus thuis. 
Zakmessen zijn pas toegestaan vanaf de Jonggivers. Indien 
je twijfelt of jouw zakmes wel een goed mes is, vraag het aan 
je leiding. We raden je aan een Opinel aan te schaffen! 
 

 
Stevige stappers.  
 
 Nieuwe schoenen moet je steeds voldoende inlopen 

(vooral lederen schoenen).  
 Borstel je schoenen af en toe eens af (zo verwijder je 

modderresten). 
 Lederen schoenen zou je het best eens voor het kamp 

invetten (te koop bij de Hopper of AS Adventure). Zo 
gaan deze veel langer mee, en maak je de naden terug 
waterdicht. Zorg hiervoor wel eerst dat ze volledig droog 
zijn, en dat je ze hebt afgeborsteld. 

 
  



 Natte schoenen kan je steeds drogen door er 
krantenpapier in te steken. Dit papier slorpt reeds een 
groot deel van het vocht op. Droog schoenen met leer 
nooit aan een kachel of een vuur, want het leer droogt 
uit en zal barsten...  

 Over het feit of je al dan niet 2 paar kousen mag 
aantrekken in wandelschoenen gaan vele discussies. 
Besluit: dit is iets wat van jezelf afhangt. Sommigen vinden 
het goed om twee paar kousen aan te trekken, anderen 
maar één paar. Blaren voorkom je niet door een extra 
paar kousen.  
 

De rugzak 
 
Elke rug is anders, daarom doe je er goed aan je in de winkel 
goed te laten begeleiden tijdens de aankoop. Let steeds op 
de inhoud (ongeveer 50 liter), de riemen en lintjes die eraan 
hangen en zorg ervoor dat hij goed zit en een goed 
aanpasbare en volledig nauw omsluitende heupgordel 
heeft, aangezien het grootste gewicht op je heupen moet 
rusten, en niet op je schouders! Tijdens het kamp zal de 
leiding jullie steeds helpen om nog meer informatie te geven 
over hoe je je rugzak aanpast, pakt en aantrekt. 
  



 

 

 

 

 

 
Bij opmerkingen of vragen kan je steeds iemand van ons bereiken!  

Kapoenenleiding 
kapoenen@scoutsretie.be 

Henrik van den Einden 0499 73 09 64 
Gibbe Ongenae 0477 31 86 40 

Anaïs van Leuven 0471 10 55 22 
Fran Ongenae 0493 62 08 50 

Welpenleiding 
welpen@scoutsretie.be 

Maarten Staes 0498 62 92 80 
Tuur Bosch 0499 97 09 13 

Evelijn Verdonck 0499 77 55 30 
Hannes Verdonck 0499 75 14 60 

Merel Onzia 0471 35 91 22 
Lukas Borgers 0471 48 77 88 

Jonggiverleiding 
jonggivers@scoutsretie.be 

Nienke Adriaensen  
Mats Celen 0472 06 01 73 

Ward Vanleuven 0493 70 27 79 
Ward Mijnendonckx 0497 65 79 80 

Lien Rommes 0495 46 93 00 

Giverleiding 
givers@scoutsretie.be 

Charlotte Verryt 0490 43 42 46 
 Bas Verryt  0496 28 16 30 

Raoul Adriaensen 0472 12 57 16 

Jinleiding 
jins@scoutsretie.be 

Marnix Int Panis 0499 38 18 75 
Stef Rommes 0492 63 84 94 

Groepsleiding 
grl@scoutsretie.be 

Ward Vanleuven 0493 70 27 79 
Stef Rommes 0492 63 84 94 


