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Woordje van de GRL 
Dag allemaal,  

Welkom in het laatste boekje van dit scoutsjaar. 
In dit boekje kan je alle informatie vinden voor 
het kamp.  

Dit jaar zal het kamp er iets anders uitzien. 
Daarom is het belangrijk dat iedereen dit boek-
je goed leest.  

In het boekje vinden jullie alle informatie over hoe je moet inschrij-
ven en de belangrijke data + uren. Ook kom je te weten wie er dit 
jaar voor al dat eten zal zorgen en hoe we nu eigenlijk op kamp 
gaan.  Zoals jullie weten zullen we dit jaar terug richting Averbode 
gaan.  Waar we een groot terrein hebben om op te spelen en ons 
kunnen houden aan de opgelegde maatregelen.  

 

Iedere tak heeft andere uren zowel voor de bagage binnen te bren-
gen als bij het vertrek op kamp. Het is dan ook belangrijk dat ieder-
een zich aan deze uren houdt en bij het vetrek vragen we ook om 
zeker op tijd te komen zodat dit vlot kan verlopen.  

 

Zoals in de brief over het kamp is vermeld zullen de takken opge-
deeld worden in bubbels van maximum 50 personen. Daarnaast zal 
er dit jaar ook goed gecontroleerd worden op het handen wassen 
& andere hygiëne maatregelen. Maar we gaan er vooral een super 
leuk kamp van maken zoals de voorbije jaren! 

 

Inschrijven is mogelijk tot woensdag 8 juli. Daarna gaan de inschrij-
vingen onherroepelijk dicht. Je vindt de inschrijvingen online op 
onze website. (www.scoutingengsbergen.be) 

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

Tot op kamp,  

Een stevige linker,  

Makke, Florian, Thibaut & Anneleen  
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Inschrijven? 

 

De kampprijs voor 10 dagen is dit jaar €130. De kapoenen betalen €85 

voor het kamp. De kortingen van telkens €5 voor het tweede, derde en 

vierde kind geldt nog steeds.  

 
Uiteraard willen we dat Scouting toegankelijk blijft voor iedereen. Daarom staan wij als 

Groepsleiding samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen klaar om alle problemen of vragen 

over de financiering van dit bedrag te beantwoorden. Bellen kan in alle discretie naar de 

nummers achteraan dit boekje.  

U mag ook steeds een mail sturen naar grl.scoutingengsbergen@gmail.com 

Wij werken dit jaar ook met een onlinetool om in te schrijven. Het webformulier dat u moet 

invullen kan u op onze website  terugvinden door in de menubalk ‘Inschrijven Kamp 2020’ 

aan te klikken.  

Het is belangrijk voor de ouders om ons correcte medische informatie door te geven. Dat 

betekent in de eerste plaats eventuele problemen of aandachtspunten vermelden op het 

inschrijvingsformulier.  Wanneer er problemen zijn  kan u de leidingsploeg eventueel con-

tacteren om dit verder te bespreken.  

U kan er vanop aan dat uw kind op kamp alle nodige zorg en aandacht zal ontvangen van 

ons. 

Betalen doet u per overschrijving op het rekeningnummer: BE83 7351 5703 6015 

U vermeldt hierbij de volgende mededeling: Kamp 2020 “NAAM” + “VOORNAAM”. Schrijf je 

meerdere kinderen in, vermeld dan alle voornamen. Zijn er verscheidene achternamen bin-

nen het gezin, gelieve deze dan ook allen te vermelden.  

 

Ziezo. Ingeschreven? Dan zijn we klaar om verder te gaan... 



Belangrijke kampdata op een rijtje 

Wanneer Wat  

Dinsdag 14 juli 2020 Inleveren kampbagage  

Woensdag 15 t.e.m. donderdag 16 juli 

2020 
Voorkamp  

Vrijdag 17 juli 2020 Vertrek richting Averbode 

Dinsdag  21 juli 2020 Vertrek Kapoenen  

Zondag 26 juli 2020 Naar huis 

Maandag 27 juli 2020 Ophalen kampbagage 

Zaterdag 12 september 2017 om 20u De Kampfotoshow (‘t Goor) 



BAGAGE   
Inleveren bagage  

Het inleveren van de bagage  is op dinsdag 14 juli  maar ziet er dit jaar een beetje an-

ders uit. Iedere bubbel krijgt een ander tijdstip & locatie om de bagage binnen te 

brengen. Daarnaast mag er maar 1 ouder zonder kinderen en met handschoenen & 

mondmasker de bagage inleveren.  

 

Hebt u meerdere kinderen in verschillende bubbels? Dan komt u op het uur van u 

jongste kind met alle bagage. Er zal leiding klaar staan om te helpen, ook met mond-

masker & handschoenen.  

 

Daarnaast zal er ook groepsleiding aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoor-

den en om de medicatie van de leden aan te nemen. Hierbij mag u altijd een duidelijk 

briefje steken met instructies + naam & tak opschrijven.  Daarnaast mag u de Identi-

teitskaart of Kids-ID afgeven bij het inleveren van de bagage.  

 

De kapoenen, welpen, kabouters, jongverkenners & jonggidsen moeten hun bagage 

binnen brengen aan het lokaal. De gidsen, verkenners en jins doen dit in Averbode.  

 

Aan het lokaal:  

• Kapoenen & welpen: 18u tot 19u45 

• Kabouters: 20u tot 20u45 

• Jonggivers: 21u tot 21u45 

 

In averbode:  

• Givers & jins: 18u tot 20u  

 

Ophalen bagage 

Alle bagage zal de laatste dag van het kamp terug mee naar Engsbergen gaan. Het op-

halen van de bagage is op maandag 27 juli. Hierbij gelden dezelfde regels als bij inleve-

ren. Hier mag ook maar 1 ouder zonder kinderen met mondmasker & handschoenen 

de bagage komen ophalen. Ook bij meerdere kinderen geldt het principe om de baga-

ge op te halen op het uur van het jongste kind. De groepsleiding zal hier de medicatie 

& identietskaart of kids-ID terug geven.  

 

• Kapoenen & welpen: 17u tot 17u45 

• Kabouters: 18u tot 18u45 

• Jonggivers: 19u tot 19u45 

• Givers & jins: 20u tot 20u45 



Vertrek en terugkeer 
Vertrek 

Ook hier zal iedereen een ander uur hebben om te vertrekken richting Averbode.  De 

kapoenen, welpen & kabouters gaan te voet naar het kampterrein. De jonggivers, gi-

vers & jins gaan met de fiets.   

 

De Jins vetrekken al op woensdag 15 juli om 9u aan het lokaal. Zij gaan mee op voor-

kamp om te helpen opbouwen, zij komen ook niet meer naar huis. Op dinsdag 21 juli 

vertrekken de kapoenen om 9u aan het lokaal.  

 

De welpen, kabouters, jonggivers & givers vertrekken op vrijdag 17 juli aan het lokaal. 

Zij krijgen telkens een ander uur: 

• Givers: 9u  

• Jonggivers: 9u30 

• Kabouters: 10u 

• Welpen: 10u30 

Gelieve ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter op tijd en in uniform aan het lokaal is. 

Zorg ook dat, indien u deze nog niet heeft afgegeven bij het inleveren van de bagage, 

uw zoon of dochter zeker zijn of haar identiteitskaart/Kids-ID meeheeft. 

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  

Er zal dit jaar geen bezoekdag plaatvinden op het kampterrein. Daarom zal iedereen 

terug naar Engsbergen gaan. De jongsten te voet & de andere met de fiets. Iedereen 

heeft hier dan ook een ander uur om terug naar huis te keren.  

Vertrek in Averbode:  

• Givers & jins: 14u  

• Jonggivers: 14u30 

• Kapoenen & welpen: 14u45 

• Kabouters: 15u15 

Over het uur van aankomst van de leden aan het lokaal zal later nog gecommuniceerd 

worden.  

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: 

Maarten Guerry: 0478 06 41 74 

Anneleen Verwimp: 0470 44 12 77 



Wie gaat er mee? 

Kapoenen Kabouters Welpen 

Sien Beckers 

Stien Prinsen 

Seppe Verboven 

Loena De Heel  

Leoni Jones 

Maarten Aerts  

Fien Vanthoor 

Siebe Verhoeven 

Esmée Greven  

Alies Jacobs 

Jarne Bemong 

Kaat Camps 

 

Valerie Franken 

Quinten Pauwels 

Julie Mariën 

Kobe Beckers 

Emma Vanthoor 

Mathias Segers 

 

Jonggidsen Jongverkenners Gidsen 

Annaël Vermeulen 

Simon Vertessen 

Kyra De Heel 

Lennert Thielens 

Anna Verbeeck 

Helene Roesems 

Wout Camps 

Eva Marie Garmyn  

Jonathan De Baerdemaeker 

Gitte Bemong 

Stef Vernelen 

 

Floor Beets 

Florian Garmyn 

Juul Schapmans  

Verkenners Jins Materiaalleiding 

Thibaut Lavaerts 

Aron Bracke 

Kobe Fonteyn 

Emelie Aerts 

Tijl Rutten 

Wout Gielen 

Berne Sannen 

Benjamin De Baerdemaeker 

 Groepsleiding  

 Maarten Guerry 

Anneleen Verwimp 

 

Rien Vandenborre 

Raf Coningx & Wout Sannen  

Chris Mondelaers, Rien Vandenborre, Natasja Willems & Messaliena Das  



Wat neem ik mee? 
 Ik ga op kamp en ik neem mee….. Alles uit ons lijstje hieronder. Heb je vragen omtrent het mate-

riaal? Spreek dan zeker iemand van de Groepsleiding aan, zij helpen je graag verder! Voorts kan je 

ook in de Hopper, Decathlon of AS Adventure terecht voor tekst en uitleg. Gelieve steeds alle 

spullen van uw zoon/dochter voldoende te merken.  Zo beperken we de stapel verloren voorwer-

pen.  

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

Voor 10 dagen neem ik mee: 

 Bij vertrek: 

 Lunchpakket voor de vrijdagmiddag van aankomst 

 Drinkbus 

 Mijn uniform  (Aan bij vertrek) 

 Rugzak/fietstas (Ook voor dagtocht) 

 Identiteitskaart of Kids-ID (Indien nog niet afgegeven bij de bagage) 

 Kleding: 

 Hoofddeksel tegen de zon 

 Pyjama 

 Schoenen: Stevige wandelschoenen, sportievere schoenen, laarzen en evt. sanda-
len. 

 Ondergoed: Minstens 10 paar sokken en 10 sets ondergoed . Aangevuld met enke-
le reservestukken. 

 Lange broeken: 2 à 3 

 T-shirts: 7 à 10 

 Pull met lange mouwen (2 à 3) en minstens één dikke trui (1) 

 Regenjas 

 Zwembroek/bikini/badpak (en badmuts) 

 Linnen zak 

 Mondmaskers: 2  

 Uitrusting: 

 Slaapzak 

 Luchtmatras/veldbed.  

 Kussen 

 Zaklamp (evt. Petzl voor op het hoofd) en extra batterijen 

 Keukenhanddoek: 6 stuks met naam.  

 Bord, soepkom, bestek & beker met naam  

 Schrijfgerief: Postzegels, papier en pen 
Tip: schrijf je enveloppen van je Kapoen/Kabouter/Welp al op voorhand 

 Eventueel: Strips, boeken en/of spelletjes (diabolo, frisbee, …) (geen must) 

 Toiletzak: 

 Shampoo & douchegel 

 Washandjes: 6 stuks 

 Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

 Handdoek: 5 stuks met naam 

 Nagelknipper, kam, pincet,... 

 Zonnecrème (en aftersun) en muggenmelk 

 

 



Wat neem ik  mee? 
 

Gedurende 10 dagen laat ik thuis 

 Extra zakgeld 

 Snoep en koeken (deze zullen worden verzameld aan het begin en bijgehouden 
door de leiding om er de groep mee te trakteren. 

 Ipad, haardrogers, stijltangen, televisie... Kortom: geen elektronische apparaten.  

 Gsm’s zijn niet nodig op kamp. In noodgevallen kunnen ouders bellen naar de 
nummers vermeld op pagina 7. 
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Kapoenen 
Dag allerliefste kapoentjes 

Nog een paar weken en dan vertrekken we eindelijk op 
kamp, YEEEEY!! Wij zijn alvast de dagen aan het aftellen 
om er een super-leuk-tof-spectaculair scoutskamp van te 
maken. Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als wij!  

Omdat jullie kapoenen goed zijn in puzzelen, vind je hieronder een kruis-

woordpuzzel en een doolhof als opfrissertje (zo kan je al een beetje oefe-

nen voor alle raadseltjes en spelletjes op kamp). Als je de weg door het 

doolhof naar ‘Averbode’ en de kruiswoordpuzzel kan oplossen, ben je hele-

maal klaar om op kamp te vertrekken!  

 

 

Nog een hele fijne vakantie en tot snel!!!  

(Nog 32x slapen en we zijn op kamp) 

Loena, Sien, Maarten, Seppe, Leoni & Stien 
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Welpen 
Hallo stoere welpen, 

Binnen enkele weken vertrekken we op kamp!! JOEPIEEEEEE  

Ook al zal het kamp er dit jaar een beetje anders uitzien, wilt 
niet zeggen dat we minder plezier gaan maken!!  

Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als ons, want wij 
hebben de scouts heel hard gemist.  

 

Welpen maak jullie klaar voor 10 onvergetelijke dagen vol plezier, mopjes, 
leuke spelletjes en veel gezelligheid in de aller aller aller leukste bubbel!!  

Om het aftellen naar het kamp nog leuker te maken, kunnen jullie deze leuke 
aftelkalender gebruiken!!! 

 

 

 

Virtuele knuffel, 

Mang ,Rikki-Tikki-Tavi ,Shere Khan ,Phaona,Ikki en Bagheera  
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Kabouters 
JOEPIE DE POEPIE, 

Binnen enkele weekjes is het weer zover en gaan we 

op kamp!!  

We hebben elkaar al enkele maandjes niet meer ge-

zien dus we gaan er 10 onvergetelijke dagjes van ma-

ken en gaan we samen lachen, spelletjes spelen, zin-

gen en dansen    

Om jullie al meer zin te geven in het kamp zijn hier al enkele super leuke spelle-

tjes!  

kabouters - 13x13 

 
 

 

 

 

 

Wij kijken alvast 

heel hard uit naar het kamp!  

Dikke knuffels,  

Jarne, Alies, Fien, Esmee, Kaat & Siebe 

L V S N A C H T S P E L P 
G R O E P S L E I D I N G 

V J K S Z E D O B R E V A 

M R E X R A B Z W K U V J 

E E Q D L E K J T S F W B 

O G B S A S T L E H Q X G 

B T U J B N H U A I U U O 

K J N O E S S K O M R D C 

A I I R E E I E D B P R O 

T B F R F K H C N J A L J 

K L O E C L M T U I M K C 

I Q R N X E I T A M R O F 

T B M T E N T E N X W D Q 

                          

AVERBODE DANSEN FORMATIE 

GROEPSLEIDING HUDO KABOUTERS 

NACHTSPEL SJORREN TENTEN 

TIKTAKBOEM UNIFORM ZAKLAMP 
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Jongverkenners 
Dag jongverkenners,  

Na dat jullie de scouts en de andere boys zo lang hebben 
moeten missen zijn jullie waarschijnlijk mega super blij 
dat we dan toch op kamp gaan. Over het kampthema en 
alle andere details gaan we nog niet te veel prijs geven, 
we kunnen jullie wel al meedelen dat het 10 onvergetelij-
ke dagen zullen worden. 

Om jullie wat voor te bereiden op kamp hebben we een woordzoeker gemaakt 
over alle spullen die jullie zeker moeten meenemen zodat we ons 10 dagen kun-
nen amuseren! Tot snel boys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuele high five  
Wout, Eva-Marie, Helene, Jonathan, Stef en Gitte 
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Jonggidsen 
Liefste jonggidsen,  

Na lang wachten en veel twijfel mogen we toch op kamp 

vertrekken. Wij kijken enorm hard uit naar de tien geweldi-

ge dagen die we met jullie gaan spenderen. Wij zijn op dit 

moment al die dagen aan het inplannen om jullie een on-

vergetelijk kamp te bezorgen!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veeeeeel liefs,  

Annaël, Simon, Kyra, Lennert & Anna xxxxxxxxxxxxxxxx 

Als klein voorproefje hebben we een kruiswoordraadsel gemaakt. Kan jij alle leuke 

activiteiten vinden?  
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Verkenners 
Beste verkenners, 

Zoals jullie al weten zal het kamp kunnen doorgaan *joepi*. 

Uiteraard hebben wij zoals elk jaar een fantastische thema 

ontwikkeld, gezien wij veel vrije tijd hebben gehad is dit tot 

in de puntjes uitgewerkt. Wij kijken er vast al naar uit om 

jullie een onvergetelijk kamp te bezorgen en jullie nog eens 

terug te zien! 

Om jullie al warm te maken voor kamp hebben wij eigenhandig een complexe 

woordzoeker in elkaar geknutseld.  

 

Disclaimer: gevonden woorden met een seksuele context baseren zich louter op het toeval 

Stevige ellenboog zwangere bracke, lil dicky en little kleine xoxo 
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Gidsen 
Aloha allerbeste gidsjes  

Gelukkig mogen we op kamp 

In deze tijd is dat toch plezant  

Doe jullie uniform al maar aan 

‘S avonds na de formatie kunnen we allemaal viesh hard gaan 

En ’s morgens moeten we viesh vroeg opstaan  

Natuurlijk wordt het kamp wel mega fijn, en zijn we blij dat jullie er alle-

maal bij kunnen zijn!  

Veel plezier met de woordzoeker! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greetz  

Flora, Schappie en Florian 
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Jins 
Gegroet beste jins, 

Het is zover, binnen een paar weken vertrekken we naar 

Kroatië, om daarna juli verder af te ronden in het verre 

West-Vlaanderen… Ah nee wacht, daar was iets tussen ge-

komen zeker? Maar niet getreurd, wij waren hier al lang op 

voorzien, en hebben geweldige alternatieven voorzien, 

meer daarover zeer binnenkort! 

Om toch wat kennis op te doen over Kroatië, kan je deze woordzoeker oplossen! 

De eerste die deze opgelost aan ons laat zien krijgt een speciaal Kroatisch ca-

deautje!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker, en tot op kamp! 

Tijl, Emelie & Wout  
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Contact met de kleine 
Post krijgen op kamp is leuk. Daarom vragen wij 
aan ouders, familie en vrienden om ervoor te zor-
gen dat uw zoon of dochter enkele brieven ont-
vangt van het thuisfront.  

Op het volgende adres komen ze steeds goed te-
recht: 

 

 

Scouting Engsbergen 

T.a.v. (Naam lid) + (Tak) 

Abdijstraat 5  

3271 Averbode 
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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 12 september 2020 om 20u00 in ‘t 

Goor we blikken met z’n allen terug op de hoogtepunt van het voorbije 

Scoutskamp. Opnieuw zullen we klaarstaan met een uur vol grappige, ontroe-

rende, heimweestimulerende, lichtelijk romantische en simpelweg toffe foto’s 

van ons voorbije scoutskamp. We beloven jullie een avond vol avontuur, en-

thousiasme, plezier, vriendschap en vooral veel Scoutssfeer.  

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

 

 

 



  Leidingsploeg 2019 ― 2020 

  

  

KAPOENEN 

Sien Beckers    0476 37 13 12 

Stien Prinsen    0471 63 03 36 

Leoni Jones     0491 12 50 06 

Loena De Heel     0478 38 83 11 

Seppe Verboven    0477 08 29 57 

Maarten Aerts    0475 42 34 39 

KABOUTERS  

Fien  Vanthoor    0488 43 51 72 

Jarne Bemong    0479 04 74 23 

Alies Jacobs    0491 13 16 97 

Siebe Verhoeven    0470 34 19 92 

Esmée Greven    0496 74 84 28 

Kaat Camps    0495 64 74 97 

WELPEN  

Valerie Franken     0499 34 97 87 

Julie mariën     0470 26 72 43 

Quinten Pauwels    0487 73 24 56 

Mathias Segers    0479 79 60 22 

Kobe Beckers    0487 46 69 13 

Emma Vanthoor     0486 71 33 10 

JONGGIDSEN 

Kyra De Heel    0479 56 42 02 

Annaël Vermeulen   0479 97 53 28 

Simon Vertessen    0479 50 09 20  

Lennert Thielens    0470 50 19 03 

Anna Verbeeck     0470 82 42 42 

JONGVERKENNERS 

Helene Roesems     0471 92 24 67 

Eva-Marie  Garmyn   0479 18 38 19 

Jonathan De Baerdemaeker  0475 29 84 22 

Wout Camps    0494 80 26 35 

Stef Vernelen    0479 02 98 86 

Gitte Bemong    0470 29 84 67 

GIDSEN  

Floor Beets     0471 33 07  43 

Juul Schapmans    0473 25 65 95 

Florian  Garmyn     0479 18 38 23 

VERKENNERS 

Aron Bracke    0476 45 19 48 

Thibaut Lavaerts    0472 58 07 47 

Kobe Fonteyn    0468 12 42 87 

JINS 

Emelie  Aerts    0471 33 64 15 

Tijl Rutten     0471 85 57 01 

Wout Gielen    0496 29 11 26 

MATERIAALLEIDING 

Benjamin De Baerdemaeker  0471 47 04 17 

Casper Vande Look   0485 80 05 43 

Berne Sannen    0472 23 26 28 

GROEPSLEIDING 

Maarten Guerry     0478 06 41 74 

Anneleen Verwimp   0470 44 12 77 

OUDERCOMITÉ 

Peter Aerts, Voorzitter   0474 89 31 46 

Mark Gybels, Ondervoorzitter 0474 88 13 12 

Erwin Crets, Penningmeester  0478 76 69 67 

Nelle Swinnen, Secretaris  0474 58 06 68 

  


