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Woordje van de GRL 
Dag iedereen, 

Voor jullie neus ligt alweer het allerlaatste 

groepsboekje van het jaar. Dit boekje bevat alle 

informatie over tien speciale dagen aan het einde 

van juli. Dus vanaf nu mogen de mama’s en papa’s 

beginnen verlangen naar of al treuren om enkele 

kinderloze dagen en ook wij kunnen ook stilaan op 

kampmodus overschakelen. 

 In dit boekje kunnen jullie alle informatie vinden het hoe waar en 
wanneer van het kamp. Ook kom je te weten wie er dit jaar voor al 
dat eten zal zorgen en hoe we nu eigenlijk op kamp gaan. Een tipje 
van de sluier kunnen we als groepsleiding wel al oplichten... We 
gaan dit jaar op kamp in Kleine-Brogel, deelgemeente van Peer. 

 

Inschrijvingen is nog mogelijk tot 1 juli, dus rep je als de bliksem 
richting het inschrijvingsformulier op de website indien je dit nog 
niet gedaan hebt. U vindt het inschrijvingsformulier onder het tab-
blad ‘kampinschrijving 2022’ 

Ook willen we jullie nog eens wijzen op de huurmogelijkheden bij 
Scouting Engsbergen gaande van alle soorten tenten tot bestek-
koffers, verlichting, … en dit steeds aan zeer democratische Scouts-
prijzen natuurlijk! Ideaal voor een tuinfeestje of een zomerse bbq. 
Voor meer info of reservaties kan u steeds mailen naar                 
verhuurscoutingengsbergen@gmail.com. 

 
Zo, nu kan het uitkijken naar een fantastisch scoutskamp echt  
beginnen! 

Tot op kamp! 
 
Een stevige scoutslinker,  

 

Kyra & Florian 
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Belangrijk: Bezoekdag 

 

Dit jaar kunnen we eindelijk weer een bezoekdag organiseren 

op de laatste dag van het kamp! Aangezien meteen na de be-

zoekdag de oudere takken en de leiding het kampterrein nog 

beginnen afbreken, hebben we besloten om de bezoekdag 

vroeger te laten plaatsvinden dan vorige jaren.   

De bezoekdag zal dit jaar plaatsvinden op zondag 31 juli. Familie en vrienden zijn allen wel-

kom op het kampterrein op deze datum vanaf 11u. Rond 14u zal de slotformatie plaatsvin-

den, en daarna gaan de jongere takken (kapoenen, welpen en kabouters) met de ouders te-

rug mee naar huis. Aangezien de bezoekdag ‘s middags plaatsvindt, is er de mogelijkheid 

voorzien om te picknicken tijdens de bezoekdag. Het oudercomité voorziet enkele belegde 

broodjes die je kan bestellen.  

Je kan kiezen uit: 

•             Broodje Hesp/Kaas met groenten + fruit + wafel (€7) 

•             Broodje Kaas met groenten + fruit + wafel (€7) 

•             Broodje groenten + fruit + wafel (€7) 

•             Hotdog (€4) 

  

Gelieve voor zondag 17/7 je bestelling door te geven op de link die je vindt 
op www.scoutingengbergen.be. 

Zoals steeds zal er genoeg drank zijn. 

  

Let wel: voor de leden die mee op kamp gaan, moet je geen picknick bestellen! Scouting 
Engsbergen zorgt hier zelf voor. 

  

Alvast tot op de bezoekdag! 

http://www.scoutingengbergen.be/


Belangrijke kampdata op een rijte 

Wanneer Wat en waar 

Dinsdag 19 juli van 18 u tot 20u 
Inleveren kampbagage (scoutslokaal). Ver-

geet SIS-kaart niet aub. 

Woensdag 20 t.e.m. donderdag 21 juli 

2022 

Vertrek op voorkamp voor Jins en Leiding 

Vrijdag 22 juli 2022 

Vertrek op kamp met de fiets: 

Jonggivers en givers om 08u00 aan het  

lokaal 

Vertrek op kamp met de bus: 

Kabouters en Welpen om 09u00 aan het 

lokaal 

Dinsdag  26 juli 2022 
Vertrek Kapoenen op kamp vanaf het 

Scoutslokaal om 09u00 met de bus 

Zondag 31 juli 2022 

Vanaf 11u zijn ouders welkom op de Be-

zoekdag. Wegbeschrijving vindt u verderop 

in dit boekje. Kapoenen, Kabouters, Wel-

pen gaan mee naar huis met ouders na de 

slotformatie (ca. 14u30) 

Maandag 1 augustus 2022 

Jonggivers, Givers, Jins en leiding keren 

met de fiets terug na afloop van het na-

kamp. We komen ‘s namiddags aan in 

Engsbergen. Concrete uren worden op de 

bezoekdag afgesproken. 

Zaterdag 17 september 2022 om 20u 
Kom met ons nagenieten van het kamp op 

de Kampfotoshow (‘t Goor) 



Waar gaan we op kamp? 
 

We gaan dit jaar op kamp in Kleine-Brogel, deelgemeente van Peer, in het 

noorden van Limburg. Hier op het natuurdomein Heideven zetten wij on-

ze tenten op. Op de bezoekdag (31 juli) zijn ouders en kennissen uiteraard 

van harte welkom om een kijkje te komen nemen.  De rit met de auto be-

draagt zo’n 40km, een dik half uurtje rijden.  Het domein zelf is makkelijk 

te vinden via GPS of google maps.  

 

Adres: Domein Heideven, Heidestraat 1, 3990 Peer. 

 

 

  



Vertrek en terugkeer 
 

Vertrek 

Gelieve ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter OP TIJD, IN UNIFORM en GEPAKT aan 

het lokaal is. Zodoende hebben we nog de tijd om aanwezigheid van alle leden te 

checken. Zorg ook dat uw zoon/dochter zeker een identiteitskaart of Kids-ID mee-

heeft. De oudere takken (jonggivers, givers en jins) gaan een fietstocht langsheen 

knooppunten volgen tot aan het kampterrein (ca. 50km). Ze moeten dus ieder hun 

fiets en een fluovest meenemen. 

Gelieve er ook voor te zorgen dat uw zoon/dochter bij vertrek speelkleren meeheeft 

(jongsten) of kleren die bestand zijn tegen de opbouw (Jonggivers t.e.m. Jins). 

 

Naar huis (Bezoekdag of Nakamp) 

Voor de Kapoenen, Kabouters en Welpen is de Bezoekdag tevens het einde van het 

kamp. Ouders en familie kunnen eens komen kijken hoe wij de voorbije gedagen heb-

ben geleefd in afzondering van de buitenwereld. Niemand mag het terrein op voor 

11u00. Wij vragen vriendelijk dat na de slotformatie (rond 14u30) alle ouders en jong-

ste leden onmiddellijk het kampterrein verlaten, zodat wij vlot met de afbraak van het 

kamp kunnen beginnen. Vergeet ook niet om ruimte te voorzien om de bagage van 

uw kind mee naar huis te nemen. Gelieve zoveel mogelijke bagage mee te nemen, de 

rest komt pas maandagavond 1 augustus 2022 aan het scoutslokaal toe! De jonggivers 

t.e.m. jins komen na afloop van het nakamp terug met de fiets. Ze worden verwacht in 

de (na)middag aan te komen aan het Scoutslokaal. Concrete afspraken worden op de 

Bezoekdag bekendgemaakt. 

Opmerking: we staan het niet toe dat ouders hun kinderen komen bezoeken tijdens het 

kamp. Indien er zich noodgevallen voordoen, kan u de Groepsleiding steeds bereiken 

op onderstaande nummers: 

 

Florian Garmyn: 0479/18 38 23 

Kyra De Heel: 0479/56 42 02 



Wie gaat er mee? 
In totaal zijn we met ongeveer 150 leden en 45 volwassenen (leiding, kook en fourageploeg) op kamp 

 Kris Mondelaers, Rien Vandenborre, Wout Gielen en Anneleen Verwimp 

Arne Uten, Wouter Verwimp 

Kapoenen Jonggidsen Verkenners 

Eva-Marie Garmyn 

Nio Ponet 

Barbara Coppens 

Kaat Camps 

Ruben Pauwels 

Émelie Aerts 

Hannah Segers 

Sari Verhoeven 

Hannah Thielens 

 

 

Jarne Bemong 

Tijl Rutten 

Jonathan De Baerdemaeker 

 

Kabouters Jongverkenners Jins 

Leoni Jones 

Julie Cuypers 

Nelle Camps 

Laure Mertens 

Laura Sannen 

Emma Vanthoor 

Seppe Verboven 

Quinten Pauwels 

Gitte Bemong 

Stien Mondelaers 

Helene Roesems 

Floor Beets 

Simon Vertessen 

Welpen Gidsen Materiaalleiding 

Kasper Beets 

Robbe Ooms 

Kaat Mondelaers 

Louise Coomans 

 

Wout Camps 

Valerie Franken 

Fien Vanthoor                            

Siebe Verhoeven 

Kobe Beckers 

Julie Mariën 

  Groepsleiding 

  Kyra De Heel 

Florian Garmyn 



Ondertussen in het buitenland 
Onze jins trekken er naar jaarlijkse 

gewoonte weer op uit aan het begin 

van de maand juli. Nu zij genoeg piz-

za’s gebakken hebben, pintjes ge-

tapt op trouwfeesten en hun leven 

als +18jarige lonkt, zijn ze klaar om 

te vertrekken op een groot buiten-

lands avontuur. 

Van vrijdag 7 tot 16 juli gaan Anna, Kaat, Stien, Lotte, Marthe, Hendrik, Noa, Sam, 

Jelte, Simon, Helene en Floor op BUITENLANDS KAMP in Kroatië. Ze zullen er in een 

huisje gelegen in Pula neerstrijken en een zelf in elkaar gebokst kamp beleven. 

We wensen hen een avontuurlijke en verkwikkende trip toe. Geniet van jullie laatste 

dagen als leden! 

 



EHBO en de keuken 

INTUSSEN AAN DE KEUKENTENT... 

Om de maagjes van deze grote bende te vullen, kunnen wij 

dit jaar rekenen op de hardwerkende zielen Rien,  

Kris, Wout en Anneleen. Gewapend met koelwagen, panne-

likker en patattenmes zorgen zij ervoor dat ook dit jaar weer 

600 liters melk, honderden kilo’s patatten en  

astronomische hoeveelheden fruit en yoghurt de weg  

vinden naar onze leden. 

Om eten te kunnen klaarmaken, heb je natuurlijk eerst 

voedsel nodig. Daarvoor zorgen Wouter en Arne. Water, 

elektriciteit, koeling en logistiek zijn allemaal problemen die 

zij zullen aanpakken! 

KLEINE ONGELUKJES 

Uiteraard zijn er enkele mensen met medische kennis be-

schikbaar voor alle kleine of iets minder kleine kwaaltjes tij-

dens het kamp. Rien zal bijgestaan worden door Emma Van-

thoor en Julie Mariën. Indien je kind aangepaste medicatie 

nodig heeft, gelieve dit ook te melden in de medische fiche 

of via een mail, zo kunnen we optimaal zorgen voor ieder zijn  

gezondheid. 

 

 

 



Wat neem ik  mee? 
In de Scoutsshop of AS Adventure kan men steeds terecht voor advies of gerief. Ook wij beant-

woorden graag eventuele vragen. Gelieve ook alle spullen van uw zoon/dochter te mer-

ken.  Zo beperken we de stapel verloren voorwerpen! 

Kapoenen gaan slechts half zo lang op kamp, gelieve hiermee rekening te houden. 

 Voor 10 dagen neem ik mee: 

 LUNCHPAKKET VOOR VRIJDAG 22 JULI! 
 Mijn uniform 
 Hoofddeksel tegen de zon 
 Identiteitskaart of Kids-ID (goed op te bergen aub) 
 Bord en bestek  en de oudere takken een aardappelmesje 
 Slaapzak 
 Luchtmatras (liefst ook plakgerief, ook al is dit voorradig) en extra stopje of  
 een veldbed  
 Hoofdkussen 
 Zaklamp (evt. petzl voor op hoofd) en extra batterijen 
 Pyjama 
 Drinkbus (groot) 
 Schoenen: stevige wandelschoenen, sportschoenen, laarzen en evt. sanda-len 
 Ondergoed: 10 paar sokken, onderbroeken (evt. lijfjes) en telkens 2 paar reserve 
 Lange broeken: 2 à 3 
 Shorts  3 à 4  
 T-shirts: 7 à 8 
 Pull met lange mouwen (2) en één dikke trui (1) 
 Regenjas 
 Schrijfgerief: postzegels, papier en pen 
  

Tip: schrijf je enveloppen van je Kapoen/Kabouter/Welp al op voorhand 
 Evt. strips, boeken en/of spelletjes (diabolo, frisbee, …) (geen must) 
 Shampoo, douchegel (Ecover) 
 Washandjes: 6 stuks 
 Tandenborstel, tandpasta en bekertje 
 Handdoek: 6 stuks (donkergekleurd)  
 Keukenhanddoek: 3 stuks, gemerkt aub 
 Zwembroek of badpak en badmuts 
 Nagelknipper, evt. kam 
 Zonnecrème (en aftersun) en muggenmelk 
 Linnen zak 
 Tip: Voor de kapoenen/Kabouters/Welpen is het makkelijk om op voorhand al zakjes/ 
 pakketjes te maken met kledij per dag 

 



Wat neem ik  mee? 
Voor jonggivers, givers en jins (tweedaagse op kamp) 

 Matje 
 Fluovest 
 Fietstassen 
 Helm 
 Gamel (indien je dit niet hebt, moet je dit niet speciaal gaan kopen) 
 Trekrugzak 
 Kapoenen, Kabouters en Welpen nemen een klein rugzakje mee om tij 
 dens de dagtocht rond te komen (liefst brede banden zodat deze niet snij 
 den tijdens het wandelen). 
 

Gedurende 10 dagen laat ik thuis 
 Snoep en koeken (deze zullen worden verzameld aan het begin en bijge 
 houden door de leiding om er de groep mee te trakteren. 
 iPod, MP3-spelers, gameboys, … 
 Gsm’s horen niet thuis op kamp, ook niet voor oudere leden.  
 In noodgevallen kunnen ouders bellen naar de nummers vermeld op pagi- 
 na 7 
 Haardrogers, stijltangen, kortom: alles met een stekker 
 
 

Hoe pak ik dit allemaal in? 

Het is een kunst om een trekrugzak of valies goed in te pakken. Enkele tips: 

    Geen vuilniszakken of losse zakken gebruiken 

    ALLE bagage GOED ETIKETTEREN met NAAM en TAK 

  • Trekrugzakken (voor op Tweedaagse): grote, zware spullen steeds 

  vanonder. Zorg ervoor dat je gewicht evenwichtig verdeeld is. 

 

Waar breng ik dit binnen? 

Bagage kan binnengebracht worden op dinsdag 19 juli 2022 tussen 18u en 20u 

aan het Scoutslokaal. Zij die er niet kunnen zijn op dit ogenblik, kunnen deze 

spullen best meegeven aan kennissen of vrienden. Wie echt problemen heeft, 

kan steeds de groepsleiding contacteren! 
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Brieven 
Post krijgen op kamp is leuk. Daarom vragen wij 

aan ouders, familie en vrienden om ervoor te 

zorgen dat uw pagadder enkele brieven ontvangt 

van het thuisfront. Op het volgende adres komen ze 

steeds goed terecht: 

 

 

Scouting Engsbergen  

t.a.v. (Naam Kind) + (Tak)

Domein Heideven       

Heidestraat 1             

3990 Peer 

Post krijgen op kamp is leuk. Daarom vragen wij 

aan ouders, familie en vrienden om ervoor te 

zorgen dat uw pagadder enkele brieven ontvangt 

van het thuisfront. Op het volgende adres komen ze 

steeds goed terecht: 
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Brieven 
Ook dit jaar krijgen alle leden een postkaartje om 

op te sturen. In het begin van het kamp zal er van 

iedere tak een groepsfoto genomen worden, en 

hiervan wordt er dan een gepersonaliseerd post-

kaartje per tak uitgedeeld! 

 

 

Zorg dus zeker dat je kind enkele postzegels mee heeft! Zo 

kan iedereen al hun leuke ervaringen op kamp delen met 

vriendjes, neven, nichtjes en andere familieleden. Indien je 

meerdere kaartjes zou willen, geef dan een klein centje mee. 

Dan voorzien wij enkele extra kaartjes en/of postzegels ex-

tra. 
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Kapoenen 
Hellooo allerleukste kapoentjeees  

Ein-de-lijk is het zover: we vertrekken bijna op jullie eer-

ste, echte scoutskamp!!! 

Vijf dagen lang gaan we met zijn allen mega leuke spelle-

tjes doen, gezellige kampvuren maken, in tenten slapen, 

lekkere dingen eten, op dagtocht gaan en vooral veel 

zotte avonturen beleven.  

Wij kunnen alvast niet meer wachten en kijken er super hard naar 

uit.  

Breng dus maar al jullie enthousiasme en energie mee naar het 

kampterrein want we gaan er het tofste, gekste, gezelligste kamp 

ooit van maken.  

 

Tot snel, vele dikke knuffels  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jullie favoriete leiding 

Barbara, Eva, Nio, Ruben en Kaat   
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Welpen 
Dag lieve welpjes! 

 Het kamp komt er aan. De leiding kijkt er al een heel jaar 

naar uit, hopelijk jullie ook. Vind alle woorden terug in 

de woordzoeker en ontdek wat we allemaal op kamp 

gaan doen!!! 

 

 

 

 

 
 

Warme groetjes,  

Kaa, Jacala, Ikki en Marala 
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Kabouters 
Dag liefste Kabouters 

 

Ons scoutsjaar zit er al bijna op. De kabouterleiding vond 
het een super leuk jaar en een heel fijne groep met één 
voor één gekke kaboutertjes. Maar het jaar is niet voor-
bij voordat we allemaal samen op een méga-leuk kamp 
zijn geweest. Samen gaan we 10 dagen gezellig kampe-
ren, leuke spelletjes spelen, in de gezonde buitenlucht 
ravotten, tochten maken, knutselen, zingen en dansen, 
lekker eten, …  Dat wil jij toch niet missen?!?! 

 

 

Kan je echt niet wachten om op kamp te vertrekken en wil je al in de 
kampsfeer zitten? Wij zijn heel benieuwd naar hoe goed jullie zelf koekjes-
taart kunnen maken, hét klassieke dessert van de Scouts! Volg het recept-
je en stuur ons een foto van jullie lekkere koekjestaart! 

Wij hopen dat alle kabouters meegaan op scoutskamp, zodat we er samen 
een onvergetelijk kamp van kunnen maken!  

 

Kusjes en knuffels, Laura, Julie, Nelle, Laure een Leoni 
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Jongverkenners 
Jow matties!  

Nog even geduld en dan komen de 10 leukste dagen van 

het jaar er alweer aan. Hieronder hebben wij alvast een 

klein spelletje voorzien voor jullie op te warmen voor het 

kamp. Als jullie alle woorden in de woordzoeker hebben 

teruggevonden weten jullie ineens ook allemaal wat jullie 

moeten meenemen op kamp! HANDIG!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot snel! Groetjes van ons XOXOXO  
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Jonggidsen 
Hoi hoi liefste jogi’s 
Binnenkort is het zover!! De 10 leukste dagen van het 
scoutsjaar komen er weer aan. Hopelijk hebben jullie 
er evenveel zin in als ons en komen jullie allemaal met 
ons mee!!  
De code hieronder vertelt al iets over het kampthe-
ma ;)) 

 

 
Tot op kamp!! 
XOXO jullie leukste leiding  
Hannah, Sari, Emelie en Hannah 
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Verkenners 
Dag lieve verkennertjes, 

Het scoutsjaar zit er helaas weer bijna op. Maar niet ge-

treurd want we kunnen het jaar weer afsluiten met een 

spectaculair kamp. Dit jaar gaan we met de fiets op 

kamp dus jullie zullen zeker in vorm moeten zijn. Pomp 

zeker de banden nog eens op. We gaan vette spelletjes 

spelen en coole activiteiten doen. Hopelijk zien we jullie 

allemaal terug op kamp! 

 

Stevige linker.  

Team JJT!!! 

Jokke, Jarne en Tijl 
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Gidsen 
Hallo meiden,  
 

Het is weer bijna zover, de 10 aller aller aller leukste da-
gen van het jaar staan bijna voor de deur. Niks leuker 
dan heel de dag op uwe campingstoel zitten, lekker met 
de meiden beetje koken, lekker met de meiden zingen 
rond het kampvuur en nog zooooveeeeeeel meer!! Om-
dat wij ook gemaan aan het aftellen zijn, hebben wij spe-
ciaal een leuke aftelkalender gemaakt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot snel ! 
Kusjes  
Wout, Valerie,Siebe,Fien 
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Jins 
Dag schatties 

 

Jullie staan vlak voor de leukste zomer van jullie le-
ven!!! En wij gaan daar samen voor zorgen! Jullie we-
ten natuurlijk al grotendeels wat er jullie te wachten 
staat… 

We gaan eerst naar het zonnige Kroatië om daar die Kroaten kennis te laten maken met 
Scouting Engsbergen. Daarna gaan we Kleine Brogel onveilig maken en er een mega vet 
binnenlands kamp van te maken, het laatste zonder dat jullie zelf leden hebben! 

 

TIP VAN DE OUDJES:  

Ingrediënt om deze maand met z’n allen samen goed te overleven: een valies vol met goed 
humeur! 

 

Veel plezier met deze tekening! (rarara wat zou dat zijn) 

 

 

 

Dikke knuffel en kusjes, 

Helga, Sisse en Flora 
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Ecover   

Als Scouts en Gidsen zijn we bekommerd om de natuur. 

Daarom zouden we graag een oproep doen  om dit jaar bio-

logisch afbreekbare zeep en shampoo mee te nemen op 

kamp! 

Natuurlijk wassen wij ons op kamp niet onder een warme douche waarbij het wa-

ter naar de rioleringen loopt. Met waskommen en/of douchezakken (zelf mee te 

nemen) spoelen we het zweet en aarde van ons af. Natuurlijk moet dit water ook 

ergens weggegoten worden. Graag zouden we dit het liefst zien gebeuren met  

biologisch afbreekbare producten zodat we de natuur niet  te veel verstoren of  

erger nog, beschadigen! 

Ecover is hiervan een voorbeeld en al jaren ons vast afwasmiddel op kamp, zij heb-

ben ook douchegels en shampoo’s maar ook bij biowinkels en je apotheek kan je 

terecht. 

 

Zo hopen wij een (klein) steentje bij te dragen om er voor te zorgen dat Scouting 

Engsbergen nog lang in mooie natuur op kamp kan gaan! 
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Kampfotoshow 

Naar jaarlijkse gewoonte vindt aan de vooravond van een nieuw Scoutsjaar 

onze jaarlijkse kampfotoshow plaats. 

Deze zal dit jaar doorgaan op zaterdag 17 september 2022 om 20u00 in ‘t 

Goor. We hopen natuurlijk dat de kampfotoshow ook dit jaar weer een blij 

weerzien zal worden van de Engsbergse Scouts en Gidsen die na twee maan-

den hopeloze leegte weer herenigd worden. Omdat de kampherinneringen 

door de start van het nieuwe schooljaar stilaan aan het vervagen zijn, willen 

wij ze graag nog eens onder het stof vandaan halen. 

We beloven jullie een avond vol foto’s boordevol avontuur, enthousiasme, 

plezier, vriendschap en vooral doordrongen van de Scoutssfeer. Daarnaast is 

er plaats voor de sappige details zoals prille verliefdheden, waterpret aan het 

plaatselijke riviertje, het aangebrande eten en het zweet tijdens de tweedaag-

se. Hopelijk zijn familie en vrienden erbij om terug te blikken op al dat moois. 

 




