
Paaskamp 2018: Bevers en Jongwelpen 
 

Beste ouders/lieve kindjes,  

 

De leiding kijkt al volop uit naar een spetterend kamp en jullie waarschijnlijk ook na het lezen van 

onderstaande informatie!   

 

Praktische informatie:  

 

Wanneer? 

Het paaskamp gaat dit jaar door van maandag 9 april t/m donderdag 12 april  

- We spreken maandag af om 13:00 aan het heem  

- donderdag 12 april worden de ouders om 10:30 aan het heem verwacht om allen terug 

te keren naar huis. 

Indien u zelf beschikbaar bent om te rijden en nog wat plaats vrij hebt in de auto kunt u onderling 

een regeling treffen om te carpoolen. 

 

Waar?  

Dit jaar gaan we naar de Poperingestraat 36, 8954 Westouter. We verblijven daar in het jeugdverblijf 
’t Eksternest’.  
 

Kostprijs?  

Het totaalplaatje bedraagt €50. 

(Indien u gebruik wenst te maken van Axi-bonnen, verzoeken wij u zich naar het secretariaat te 

begeven.) 

We vragen het bovenstaande bedrag over te schrijven. Let wel goed op dat het bedrag per kind naar 

de juiste tak wordt overgeschreven.  

BEVERS: BE65 3630 9261 1596   

JONG-WELPEN: BE74 3630 9261 2307   

 

Zet zeker bij iedere overschrijving volgende mededeling: Naam kind + paaskamp 2018 !! 

 

  



Wat heb je allemaal nodig? 

(Dit is voor alle 2 de takken gelijk. Indien bijvoorbeeld de beverleiding verlangt dat de bevers nog iets anders 

dienen mee te nemen, zullen de ouders hiervan nog op de hoogte worden gebracht.) 

 
- Kussen 

- Slaapzak (bedden zijn aanwezig) 

- Kledij voor 4 dagen (ondergoed, 

sokken, T-shirts (4 stuks), pulls (2 

stuks), lange broeken (korte    

broeken bij mooi weer) 

- Pyjama 

- Regenkledij 

- Zaklamp 

- Toiletgerief (tandenborstel, 

tandpasta, zeep, washandjes (2), 

handdoeken (2), kam) 

- Kids ID 

- Knuffelbeer 

- Themakledij (kijk bij welke tak uw 

kind zit om het thema te weten) 

- Heel veel enthousiasme 

- NIET: gsm en andere elektronica, 

snoep.. 

 

Naamteken ALLE kledij en andere zaken die worden meegegeven! Neem dit ten harte! Ieder jaar 

worden heel wat kleren en spullen verloren omdat de leiding en ook de kindjes niet weten van 

we ze zijn.  

 

Thema? 

De thema’s zijn afhankelijk van de tak waarin uw kind zit.  

BEVERS: Circus 

JONG-WELPEN: Junglebook 

 

Vragen en info-avond?  

Op zaterdag 17 maart zal er om 17u30 een info-avond doorgaan in het jongwelpenlokaal. Tijdens dit 

moment zal er informatie omtrent het paaskamp worden gegeven. De ouders kunnen vragen stellen 

aan de aanwezige leiding. Mogen wij vriendelijk vragen enkel als ouder te komen. Er zal opvang 

worden voorzien voor de kindjes.   

Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u terecht bij de takleiders: 

BEVERS:  Famke (Tic-Tac): 0468 43 61 74      bevers@vrijbuiters.be  

JONG-WELPEN:  Kieran (Bagheera): 0491 40 38 33  jongwelpen@vrijbuiters.be  

 

 

Scoutsvriendelijke groeten,  

 

De bever- en jongwelpenleiding 
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