


 

Het is weer zover! Scouts Retie gaat op 

kamp! Dit jaar gaan we voor de 25e keer 

op kamp en dat moet gevierd worden! 

Daarom is het thema: ! De 

mythische wezens die hem vergezellen 

doorheen de films zullen de rode draad 

tijdens jullie kamp zijn.  

 

Het kampvirus begint 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 ten 

slotte de mail- en telefoonlijst van de 

leiding.  

 

Een stevige linker, 

De leidingploeg  



 

Wij, als groepsleiding, vinden het belangrijk 

dat er een aanspreekpunt is voor de ouders 

met vragen, opmerkingen, … Aarzel niet om 

ons te contacteren! 

Maar wie is de groepsleiding nu? 

Tuur en Evelijn zijn dit jaar de fakkel steeds 

met minder handen aan het vasthouden, 

om na dit overgangsjaar de fakkel volledig 

door te geven aan Louis, Joppe en Zoran. 

Bij vragen kan je ons altijd telefonisch of via 

mail bereiken (zie pagina 6).  

 

 



 

Scouts Retie mag dit werkjaar 25 kaarsjes 

uitblazen. Dat willen we natuurlijk niet zomaar 

voorbij laten gaan! 

 

Daarom hebben we in samenwerking met een 

brouwerij uit Gent ons eigen biertje laten 

brouwen. Het bier in kwestie zal binnenkort te 

koop worden aangeboden, op dezelfde manier 

als de chocoladeverkoop. Het zal ook ver-

krijgbaar zijn op de zomerbar, de fuif, enz. 

 

Heb jij zin in een lekker biertje en wil je onze scouts 

steunen? Hou dan zeker je mailbox in de gaten 

vanaf juli.  

 

 

 

 



 

Dinsdag 5 juli: inladen bagage 

• Wie? Jonggivers, givers, leiding 

• Hoe laat? 19.00 uur tot 20.00 uur 

• Waar? Hodonk  

 

Zaterdag 9 juli: vertrek op kamp 

• Wie? Jonggivers, givers, leiding 

• Hoe laat? 10.30 uur 

• Waar? Met  fiets achter Gemeentehuis Retie 

 

Zaterdag 9 juli: vertrek op kamp 

• Wie? Welpen 

• Hoe laat? 10.30 uur 

• Waar? Moleneinde 18, 2381 Ravels 

 

Donderdag 14 juli: aankomst kapoenen 

• Wie? Kapoenen  

• Hoe laat? 10.00 uur 

• Waar? Moleneinde 18, 2381 Ravels 

 

Dinsdag 19 juli: einde kamp 

• Wie? Kapoenen, welpen 

• Wanneer? 14.00 uur  

• Waar? Moleneinde 18, 2381 Ravels 

• Wie? Jonggivers, givers 

• Wanneer? Namiddag (rond 16.00 uur thuis)  

• Waar? Komen zelf met de fiets naar huis 

 

Woensdag 20 juli: ophalen bagage 

• Wie? Jonggivers, givers, leiding 

• Wanneer?  19.00 uur  tot 20.00 uur 

• Waar? Hodonk 

 

 



 

 

 

Voor alle kaartjes, brieven, postpakketten, telegrammen, post-

duiven... Slechts 1 adres! 
 

Scouts Retie 

t.a.v. Naam lid + tak 

Moleneinde 18 

2381 Ravels 

Let erop dat alles genaamtekend is! (vooral bij de kleinsten) 

Gelieve bij allergieën of aangepaste voedingsbehoeften 

van jouw zoon of dochter zo snel mogelijk de groepslei-

ding op de hoogte te stellen via de individuele steekkaart. 

Onze fantastische fourage probeert hier zoveel mogelijk 

rekening mee te houden. 

Nummers in noodgevallen: 

0499 77 55 30 (Evelijn Verdonck, GRL) 

0499 97 09 13 (Tuur Bosch, GRL) 

0492 87 65 58 (Joppe Van Mierlo, GRL) 

0471 60 07 92 (Louis Bosch, GRL) 

0483 50 39 51 (Zoran Browaeys, GRL) 

 

E-mail: grl@scoutsretie.be 



 

Je kind inschrijven gaat heel eenvoudig via twee 

stappen. 

 

Stap 1 is de inschrijving. 

Als eerste vul je een google-forms in. Deze kan je 

terug vinden via deze link.  Of door de  QR-code 

onderaan te scannen.  

 

Stap 2 is de betaling. 

De prijs van het kamp bedraagt €110 voor het 1e 

kind, €105 voor broers en zussen en €65 voor 

kapoentjes.  

 

Dat bedrag mag gestort worden op BE34 0012 

9492 9990, met vermelding van ‘Naam + Tak’. Van 

zodra je het gepaste bedrag gestort hebt, is de 

inschrijving definitief.  

 

Breng dit  zo snel mogelijk in orde.  

Alvast bedankt! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzpKcE_1u9tRiWBFjQzvalyjLroCFFVynz698tgOel6AMiAw/viewform


 

De kosten van scouting zijn niet voor elk gezin 

even makkelijk te dragen. Daarom bestaat 

Scouting op Maat: een fonds dat tegemoetkomt 

aan de kosten van scouting. Scouting op maat 

bestaat voor gezinnen die het financieel niet 

makkelijk hebben, gezinnen in schuldbemiddeling 

of verbonden aan het OCMW, personen met 

recht op verhoogde tegemoetkoming, 

alleenstaande ouders, alleenwonende leden, 

leden verbonden aan een instelling,… 

 

Voor weekends, kampen en andere activiteiten 

komt Scouts en Gidsen Vlaanderen ook 

tussenbeide (dit heet dan weer Fonds op maat). 

Het idee is dat ouders of leden een derde 

betalen, Scouts en Gidsen Vlaanderen een derde 

en Scouts Retie ook een derde. 

 

Als je graag gebruik zou willen maken van 

Scouting op maat, mag je steeds een mailtje 

sturen naar grl@scoutsretie.be. Meer informatie 

kan je vinden op onze site. 

mailto:groepsleiding@scoutsretie.be


 

Ga jij voor het eerst op kamp, of voelt alles nog 

wat onwennig aan?  

 

Zit je met een prangende vraag, die je liever in 

een vertrouwd gesprek met de groepsleiding of je 

eigen leiding bespreekt ivm met het kamp? 

 

 

Stuur dan een mailtje naar jullie desbetreffende 

leiding:  

• Kapoenen@scoutsretie.be 

• Welpen@scoutsretie.be 

• Jonggivers@scoutsretie.be 

• Givers@scoutsretie.be 

 

 

Doe dit op tijd, zodat er tijdig een afspraak op 

een passende datum vastgelegd kan worden! 

 

 



( )

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk er ook zeker nog aan jullie individuele steekkaart in te vul-

len! Spijtig genoeg is deze bij veel leden niet/onvolledig inge-

vuld. Als er op kamp iets zou gebeuren hebben we deze zeker 

nodig.  

 

Een eenvoudig stappenplan om dit in orde te maken kan je te-

rugvinden op onze website in één van de laatste nieuwsberich-

ten. 

 

Ook als je kind niet mee op kamp gaat, mag dat eens nageke-

ken worden voor de zekerheid. 

 

Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te maken. 

 

 

 

 

 



 

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 

 Zakcentje voor kaartjes en postzegels 

 Strips en evt. een gezelschapsspelletje 

 Zaklamp  

 1 pot choco  

 Ongelofelijk veel goesting 

 



Kapoenen 

 Kleding die héél vuil mag worden (mag kapot) 

 Verkleedkleren: thema Shrek (personages, tovenaars, 

prinsessen,…)  
 Knuffel 

 Géén gamel, bestek of beker, dat wordt allemaal 

voorzien 

 

Welpen 

 Een witte t-shirt 

 Kleding die héél vuil mag worden (mag kapot) 

 Verkleedkleren: thema sprookjes (Shrek, repelsteeltje, 

roodkapje, …) 

 

Jonggivers 

 Tentje 2 à 3 personen (2sec tentje is heel onhandig) 

 Slaapzak 

 Zakmes 

 Verkleedkleren: thema middeleeuwen (ridder, 

jonkvrouw, nar, …) 
 Trekkersrugzak (60L) 

 

Givers 

 Zakmes 

 Tentje 2 à 3 personen 

 Trekkersrugzak (60l) 

 Volledig witte outfit 

 Goed uitgeruste fiets 

 

We laten thuis: 

 DAGS (Drugs, Alcohol, GSM, Sigaretten) 

 Snoep/koeken 

 Muziekspelers 

 

 



 

 
 

Heey lieve kapoenen!!  

 

Het aftellen kan beginnen want binnenkort gaan we weer 

op een super giga delux kamp. Dit jaar trekken we naar 

het mooie Ravels. Wij verwachten jullie donderdag 14 juli 

om 10u op het kampterrein in Ravels.  

 

Wij hebben er alvast heeeel veel zin in en hopelijk jullie ook 

!!!!  

 

 

Dit mag je zeker niet vergeten : 

 Kleding die heel vuil mag worden 

 Verkleedkleren thema (personages, 

tovenaars, prinsessen,…)  

 Knuffel  

 Goed humeur  

 

 

Stevige linker, 

Benny, Wout, Kobe, Floor, Martijn, Dries  
 

 

 



Dag allerliefste welpjes 

 

 was eens … 

Een groep welpen die op kamp gingen in het 

verre Ravels en zij hadden één belangrijke taak gekregen. 

zijn vriendjes, uit de sprookjes van de gebroeders 

Grimm, helpen op super coole missies. Dit door op kamp 

elke dag spelletjes van de leiding te winnen. Heb jij zin om 

hen te helpen? Kom dan zeker mee op kamp! 

 

Bereid je voor op 10 dagen amusement; avontuur en 

vriendschap.   

 

In je valies steek je: 

 Witte t-shirt 

 Verkleedkleren thema sprookjes  

 (denk aan: , repelsteeltje, roodkapje, …) 

 Kleding die erg vuil mag worden (mag kapot) 

 Goesting in een onvergetelijk kamp 

 

Tot snel! 

 

Stevige linker, 

Akela, Tabaqui, Raksha, Mang, Shere Khan 



Alvast wat puzzels om in de stemming te komen: 

 



 

Geachte jonkvrouwen en ridders  

 

Hier een melding van Ludovicius Van 

Bosschiee IV, koning van Ravels  

 

Jong-Givers van scouts Retie, wij gaan terug 

naar het jaar 476 n. chr. Voor de burgers die 

het personage Shrek kennen, dit akelige 

monster leefde in dit tijdperk. We zoeken nog 

heldhaftige jonkvrouwen en ridders die met 

ons mee ondergedompeld willen worden in de 

wereld van Shrek. Vechten, kruistochten, 

dorpsfeesten,…  

 

We vertrekken op kamp vanuit het mooie 

Retie op 09/07.  

 

Stevige Linker, 

Evelijn, Lukas, Ties, Louis 

 

 

 

 

Opgesteld te Retie 476 n. chr.  

Hofmeester tiesus vante polydoo  



 

Dag magische beesten, 

 

 

In het koninkrijk Ver Heel Ver Van Hier zijn de mensen al 

lang genoeg aan de macht. Het wordt eens tijd dat 

wij ,sprookjesbeesten, wat fatsoenlijke rechten en respect 

krijgen! Hallooo waar is mijn uitkering, ik kan wel ni gaan 

werken als blinde muis eh?!  Laat ons 10 dagen samenko-

men om te staken tegen die “normale lui”! 

 

 

Maar wel eerst even zorgen dat we goed voorbereid zijn 

met deze spullen: 

• Trekkersrugzak  

• Tent per 2 of 3  

• Opinel 

• Volledig witte outfit + zonnebril 

• Outfit in thema sprookjesdier (grote boze wolf,          

 biggetje, Pinocchio, …) 

 

 

Stevige linkerpoot  

Lord wardquad, Liennocchio, gingerbos man, Pol in Boots 



 

Comoren 

Of ook wel Unie der Comoren genoemd en bestaat uit 3 

kleine eilandjes ten zuidwesten van Madagascar. De ei-

landjes zijn van vulkanische oor-

sprong en hebben een grote di-

versiteit aan natuur en cultuur. 

 

We landen na enkele overstap-

pen op het eilandje Grande Co-

more, dit is het grootst en meest 

bevolkte eiland van de Comoren. We starten met het ver-

kennen van de hoofdstad Moroni en gaan meteen kennis 

maken met een scoutsgroep die daar gevestigd is. Een 

scouts in Comoren? Jazeker! Zij zullen onze centrale gids 

zijn en ons tonen hoe prachtig dit land is. 

Na 4 dagen nemen we de boot naar Mohéli. Dit eilandje 

staat bekend om zijn koraalriffen en speciale vissen. Een 

onmisbare daguitstap waar vele mensen jaloers op zullen 

zijn. 

 

Verder gaan we jullie gewoonweg in spanning houden. 

We hebben eigenlijk al te veel verklapt ;) 

Wij kijken er alvast naar uit!  

Merel & Mats  



 

 

’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 gespeciali-

seerde 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 per-

sen, 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 tempera-

turen 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 al-

leen wanneer het nodig is. (Rambo-) dolken, vlindermes-

sen 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 Ad-

venture). 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 afgebor-

steld. 



• Natte schoenen kan je steeds drogen door er 

krantenpapier in te steken. Dit papier slorpt een groot 

deel van het vocht op. Droog schoenen met leder 

nooit aan een kachel of een vuur, want het leder 

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 60 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. 

 
 



  

Kapoenenleiding 

Kapoenen@scoutsretie.be 

Wout Mermans 0470 55 17 59 

Floor Minnen  0471 61 61 03  

Kobe Cuypers 0476 54 61 23 

Martijn Verdonck 0468 12 60 32 

Dries Menten 0470 03 37 36 

Nathan (Benny) Bax 0491 59 06 99 

 

Welpenleiding 

Welpen@scoutsretie.be 

Joppe Van Mierlo 0492 87 65 58 

Zoran Browaeys 0483 50 39 51 

Tuur Claessen  0468 30 71 66 

Anaïs Van Leuven  0471 10 55 22  

Tijs Goetelen 0471 32 79 93 

 

Jonggiverleiding 

Jonggivers@scoutsretie.be 

Louis Bosch  0471 60 07 92  

Evelijn Verdonck 0499 77 55 30 

Lukas Borgers 0471 48 77 88 

Ties Van De Pol  0495 87 86 65  

 

Giverleiding 

Givers@scoutsretie.be 

Tuur Bosch  0499 97 09 13  
Lien Rommes  0495 46 93 00  
Pol Van Herck  0470 57 40 73  

Ward Mijnendonckx 0497 65 79 80 

 

Groepsleiding 

grl@scoutsretie.be 

Evelijn Verdonck 0499 77 55 30 

Tuur Bosch 0499 97 09 13 

Joppe Van Mierlo 0492 87 65 58 

Zoran Browaeys 0483 50 39 51 

Louis Bosch  0471 60 07 92  



 

Redactie 

Innemende  

Franse Bulldog 




