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Voorwoord 
 

Beste ouders en leden 

 

Dit boekje staat volledig in het teken van ons grootste jaarlijkse evenement, namelijk de volksverhuis van 

Assebroek naar Neerpelt. 

Kom alles te weten over hoe je je kind dient in te schrijven en wat je zeker niet mag vergeten.  

Op het einde van dit boekje komen ook de kampthema’s aan bod. Het is altijd zeer leuk als iedereen toch iets 

van verkleedkledij mee heeft. Dit hoeft zeker geen geld te kosten. Heb je geen inspiratie? Vaak is Google je 

beste vriend! ;)  

Indien jullie na het lezen nog vragen hebben over het kamp, hoe dit er uit ziet en wat je allemaal mee moet 

hebben, kan je zeker bij de takleiding of eenheidsleiding terecht.  

Op 18 mei is het de laatste dag om je in te schrijven voor het zomerkamp, dus haast je maar. Vergeet jullie ook 

zeker niet in te schrijven voor de ouderbezoekdag op 14 juli. 

Ook dit jaar verzamelen we opnieuw de flapjes van Joyvalle melk en Appelsientje en de codes van Lotus en 

Soubry. Je mag deze absoluut binnen brengen in het secretariaat! Hoe meer flapjes en codes, hoe meer lekkers 

voor ons op kamp. 

 

Veel leesplezier 

Banteng, Orang-Oetan, Ceylon en Bever 
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Info
Kampeditie 

Is het de eerste keer dat jouw kleine spruit op 

kamp gaat? Dan raden wij je  ten sterkste aan om 

dit boekje eens grondig te doorlezen. Het staat 

niet alleen bomvol met belangrijke data en 

documenten maar ook met enkele handige ‘tips 

en tricks’. Dit boekje is dan ook gemaakt om je 

wegwijs te maken in ons grootse jaarlijkse 

evenement. 

 

Is het niet de eerste keer dat je kind(eren) 

meegaan op ons zomerkamp? Dan bekijk je best 

de uitleg rond de kampthema's en andere 

stokpaardjes zodat je niets vergeet. Uiteraard 

blijft het ook nuttig om het boekje volledig te 

lezen, misschien ontdek je zo nog iets nieuw. 

 

 

Infodag 18 mei 

Vraag je je af in welk soort tent jouw kind zal 

slapen? Wie de leiding is? Waar en hoe naar 

het toilet gegaan wordt? Dan bieden wij jullie 

de kans om dit eens op voorhand te bekijken. 

Op zaterdag 18 mei staan wij klaar om jullie  met 

open armen te ontvangen en antwoorden te geven 

op al jullie vragen. Op ons terrein zullen een wc-

tent en alpino (tent om in te slapen) opstaan zodat 

je die op voorhand al eens kan bekijken. 

Het secretariaat is eveneens open mocht je nog 

zaken nodig hebben om je kind met een perfect 

uniform op kamp te sturen. 

Dit is tevens ook de laatste dag waarop je jouw 

Vrijbuiter kan inschrijven voor het spetterende 

zomerkamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start scoutsjaar 2019-2020 

Het kamp is nog niet eens begonnen en toch 

willen wij je al het één en ander meegeven over 

ons volgend scoutsjaar. 

Op zaterdag 31 augustus starten wij terug met 

onze wekelijkse activiteiten. Sommige kindjes 

zullen naar een nieuwe tak gaan, dit wordt 

allemaal mooi ingeleid tijdens de overgang. 
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Wat kost het? 
Een beverkamp kost 105 euro, de andere deelnemers betalen 160 euro. Vorig jaar hebben we een 

prijsverhoging doorgevoerd. We merkten de laatste jaren dat het moeilijker werd om het kamp te budgetteren 

met het inschrijvingsgeld.  

Daarnaast hebben we vorig jaar ook beslist om stevig in te zetten op ecologie. We laten onze eigen zeep en 

shampoo thuis en gebruiken allemaal ecologische zeep en shampoo die door de eenheid wordt aangekocht. Dit 

is een grote stap richting een milieuvriendelijker kamp en bovendien heeft dit voor de kinderen een paar 

voordelen: e moeten hun shampoo niet meer meesleuren, kunnen het niet verliezen en het kan niet uitlopen in 

de bagage. Naast ecologische zeep en shampoo gebruiken de kookouders sinds kort ook ecologische 

afwasproducten. 

Indien hier nog vragen over zijn (i.v.m. allergieën ed.), spring dan zeker eens binnen op onze infodag op 18 mei. 

Inschrijven kan via de website: http://vrijbuiters.fossite.be/ 

Eenmaal dit allemaal ingevuld is, ontvangt u een bevestigingsmail waarop alle info wordt meegegeven over 

de betaling. Inschrijven en betalen dient te gebeuren voor 18 mei. 

Indien je nog vragen hebt rond de inschrijvingen kun je terecht bij de eenheidsleiding via 

eenheidsleiding@vrijbuiters.be 

Wat zit er allemaal in deze prijs? 

• 1 of 2 weken onvergetelijk en onbetaalbaar plezier en avontuur!  

• De treinrit: Vertrek en aankomst uren worden nog later bevestigd via een extra brief. 

• Eten: Op kamp wordt geen enkele maaltijd gemist! Daarnaast worden nog 4 uurtjes, 8 uurtjes en nog 
veel meer geserveerd. 

• Zeep en shampoo: We willen meer inzetten op ecologie en beslisten daarom alle traditionele zepen en 
shampoos thuis te laten en vanuit de eenheid ecologische zeep en shampoo te voorzien voor alle leden. 

• Verzekering: Boem, bots, bwuk, soms gebeurt er wel eens een ongeluk. Natuurlijk hebben we naast een 
super-deluxe EHBO- tent en -dame, ook een goede verzekering dat instaat voor allerlei fysieke en 
materiële beschadigingen. Gelukkig hebben we dit bijna nooit nodig, maar je kan niet (ver)zeker(d) 
genoeg zijn, verzekers? 

• Transport van het materiaal: Om al onze tenten, sjorpalen, spelmateriaal,… mee te nemen huren we een 
camion in om alles te versjouwen.  

• Huur tenten: Naast onze alpino’s en witte speeltenten huren we nog andere tenten die we nodig hebben 
om ons materiaal of andere dingen te stockeren. 

• Huur materiaal: Spijtig genoeg hebben we niet alles in onze scouts. Er moet nog één en ander gehuurd 
worden en dit kost ook centjes. 

• Overnachting: Het veld dat we gebruiken heeft een eigenaar die ook graag zijn huur ontvangt.  

• Gemeentelijke belastingen: In elke gemeente vragen ze een extra centje aan jeugdbewegingen die in hun 
gemeente neerstrijken.  

http://vrijbuiters.fossite.be/
mailto:eenheidsleiding@vrijbuiters.be
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Inschrijven 
 

Wat moet er zeker gebeuren voordat uw kind(eren) volledig ingeschreven zijn? Allereerst moet de medische 

fiche ingediend worden! Ten tweede krijgt u de mogelijkheid om postkaartjes te bestellen, maar dit moet 

uiteraard ook op voorhand gebeuren (dit is niet verplicht). Ten derde kan u op ouderbezoekdag genieten van 

een heerlijke barbecue. Ook hiervoor vragen wij op voorhand in te schrijven, zodat iedereen van dat lekkers 

kan smullen. Als laatste dient het zomerkamp volledig en op tijd betaald te zijn. Hieronder vind je nog extra 

informatie bij elk onderdeel. Je vindt alles ook terug op onze website. 

Medische fiche 
Het volledige inschrijvingsbedrag storten is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het inschrijvingsproces, 

maar naast dit moet  er nog het een en ander doorgegeven te worden. Een medische fiche is verplicht (deze is 

terug te vinden op de website: www.vrijbuiters.fossite.be).  

Breng die ten laatste op 18 mei binnen in het secretariaat. Zo kan de keukenploeg rekening houden met het 

aantal vegetariërs, kampdeelnemers met een allergie en/of intolerantie, … Wij vragen om een medisch attest 

van de allergie, intolerantie, … dat toegevoegd wordt aan de medische fiche. Zorg ook zeker dat er 2 klevertjes 

van je mutualiteit aan hangen. 

Postkaartjes 
Een kaartje schrijven … Bijna net zo leuk als post krijgen (zie verder in het boekje). We bieden de mogelijkheid 

om Vrijbuiterkaartjes aan te kopen. Om te weten hoeveel kaartjes we moeten bestellen, vragen we jullie om 

dit op voorhand door te geven.  

We vragen aan de ouders van de jongste takken om op voorhand al de enveloppen klaar te maken, zo ben je 

zeker dat het kaartje zal toekomen. Bij de postkaartjes komen er automatisch ook postzegels, daar hoef je niet 

mee in te zitten! 

Postkaarten kan je bestellen via de invulstrook op de website: www.vrijbuiters.fossite.be. 

Ouderbezoekdag 
Op ouderbezoekdag is iedereen natuurlijk welkom, ook zonder inschrijven. Wens je echter mee aan tafel te 

schuiven, dan is een inschrijving wel nodig. Zo weten we hoeveel worsten, brochettes, sla, tomaten, … we 

moeten kopen. Meer info over de ouderbezoekdag vind je verder in dit boekje. 
Inschrijven kan via de website. Na het ontvangen van de bestelling, ontvang je de bevestigingsmail en de vraag 

om het desbetreffende bedrag te storten op ons rekeningnummer.  

Betaling 
Het is voor ons heel belangrijk dat de stortingen voor zowel het zomerkamp als ouderbezoekdag tijdig 

gebeuren. Op die manier kunnen wij alles regelen in functie van jouw kleine (of al iets grotere) Vrijbuiter(s). De 

deadline voor de betalingen is 18 mei.  
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Wat, waar, wanneer? 
Infodag 

Ieder moment dat je de leiding of de eenheidsleiding tegenkomt in de scouts kan je hen natuurlijk aanspreken 

als je vragen hebt. In dit boekje vind je ook uitgebreide informatie omtrent het zomerkamp. Als je echter héél 

uitgebreide informatie wil, is de infodag het uitgelezen moment hiervoor. Deze gaat door op 18 mei. Dit is het 

ideale moment om de medische fiches binnen te brengen, maar ook om nog snel wat aankopen te doen zodat 

je zoon/dochter in perfect uniform op kamp kan vertrekken. Hiernaast is het de ideale dag om de eerste 

kampkriebels opnieuw te voelen. 

Bagage 
De bagage vertrekt iets vroeger dan wijzelf op zomerkamp. Breng deze dus op woensdag 3 juli tussen 18u en 

20u binnen in de scouts. Zorg dat de bagage in stevige rugzakken of reistassen zit; plastieken zakken laden we 

niet op de vrachtwagen. Zorg ook dat de bagage één geheel is, loshangende stukken kunnen tijdens het laden 

en lossen zoek raken. 

Op dezelfde dag dat de vrachtwagen leeggehaald wordt, kun je ook de bagage terug ophalen. Je kan de bagage 

dus op maandag 22 juli tussen 18u en 20u komen ophalen op het scoutsterrein. 

Camion laden en lossen 
Vele handen maken altijd licht werk. Ben jij als ouder/sympathisant thuis op donderdag 4 juli of maandag 22 

juli en zie je het zitten om mee te helpen al het gerief dat mee moet of terugkomt van het kampterrein in of uit 

te laden? Dan ben je natuurlijk van harte welkom! 

Naar jarenlange gewoonte spreken we af om 8u aan onze scoutslokalen. Laat wel op voorhand je GSM-

nummer achter in het secretaraat zodat we je kunnen opbellen mocht de camion wat vertraging oplopen. 

Alle hulp is altijd welkom. We hebben niet enkel spierballen nodig, maar ook mensen die willen helpen met het 

schrobben van koelkasten, verloren voorwerpen sorteren, bagage per tak leggen, … Er is met andere woorden 

voor ieder wat wils! 

Vertrek en aankomst 
We spreken op maandag 8 juli af aan de voorkant van het station. Later ontvang je nog de informatie over het 

effectieve vertrek- en aankomstuur. Willen jullie er op letten dat iedereen zeker op tijd komt (de trein wacht 

jammer genoeg niet) en dit in perfect uniform. Vergeet ook zeker je lunchpakket niet en wat entertainment 

(boekje, speelkaarten, …) voor in de trein. 

Op vrijdag 19 juli in de avond komen we terug toe in het station van Brugge. Ook deze uren worden dichter bij 

kamp nog bevestigd.  
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Ouderbezoekdag 
Zoals elk jaar is er op de zondag (14 juli) ouderbezoekdag. Op deze dag kan je eens komen snuisteren waar 

welpje Floor en verkenner Lucas slapen. Helaas zit op die dag ook het beverkamp er op en vertrekken onze 

bevertjes naar huis. Iedereen is welkom om langs te komen, maar honden, katten, pony’s en andere huisdieren 

mogen het kampterrein niet op. Die laat je dus best thuis, want een hele dag in de auto zitten wachten is niet 

zo leuk voor die diertjes. 

 

Adres:  

Herent 85 

3910 Pelt 

 

Wanneer je de kampplaats nadert, zal de weg extra aangeduid staan met onze FOS209-wegwijzers. 

 

De bezoekdag start vanaf 10u en duurt tot 18u. We vragen jullie vriendelijk, maar met enige aandrang, om niet 

vroeger toe te komen of later te vertrekken. Nadat alle kinderen en leiding gegeten hebben, is het tijd voor de 

ouders om aan tafel te schuiven. Dit kan echter enkel wanneer jullie zich ingeschreven hebben voor de BBQ, via 

de website. 

De inschrijving is echter slechts volledig wanneer het geld voor de BBQ gestort is. Doe dit dus ook vóór 18 mei.  

Een volwassene betaalt 16 euro, een kind onder de 12 jaar betaalt 10 euro. De kinderen die mee zijn op kamp 

moeten vanzelfsprekend niet ingeschreven worden voor de barbecue. 

Het is ook mogelijk om uw eigen picknick mee te nemen. 

Na de maaltijd van de ouders is er rond 14u nog een vlaggengroet. Hierna (dus niet vroeger) mag iedereen met 

zijn/haar bezoekers de omgeving van het kampterrein verkennen. Zorg dus wel dat je tegen 18u zeker terug 

bent. 

Indien er door omstandigheden geen bezoek komt voor jouw kind, gelieve dit op voorhand te melden aan de 

leiding of eenheidsleiding, zodat we aangepaste activiteiten kunnen voorzien.  

Laatste kampdag voor de bevertjes. Mogen we vragen aan alle beverouders om zeker ten laatste aanwezig te 

zijn om 11u. Jullie kleine spruit kijkt er alvast naar uit jullie terug te zien en dit is vaak een moeilijk moment 

voor hen. Omstreeks 15u kan je samen met je kind richting huis vertrekken. Langer blijven, om te genieten van 

het leuke kampsfeertje, mag uiteraard altijd.  
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Kampverloop 
Doorheen het kamp hebben we een duidelijk kampverloop. De meeste dagen zijn hetzelfde, zo hebben de 

kinderen een duidelijke structuur. Hieronder het verloop van een kampdag. 

• 8u opstaan 
De leiding, eenheidsleiding en keukenploeg zijn al iets vroeger wakker. Om 8u gaat de leiding de 
kinderen wekken. Bij de jongste takken helpt de leiding om hen te wassen, kleren uit te zoeken, haren 
te kammen, … Zo zijn we op tijd klaar om naar het ontbijt te gaan. 

• 8u30 ontbijt 
Om 8u30 luidt de keukenploeg de bel, dit is het signaal om naar de shelters te komen waar we gaan 
ontbijten. Elke ochtend zorgt de keukenploeg voor een stevig ontbijt, zodat we met veel energie aan de 
dag kunnen beginnen. 
Nadat de tafel waaraan je eet volledig opgeruimd is, is het tijd voor een vlaggengroet. Op dit moment 
komen we allemaal samen en overlopen we de belangrijkste zaken voor de dag.  

• Inspectie 
Na het ontbijt en de vlaggengroet keren we terug naar ons eigen kampterreintje. We poetsen nog onze 
tanden en zorgen ervoor dat onze tent netjes is. De leiding komt dagelijks de tenten controleren, zodat 
deze nog op orde zijn. 

• 10u activiteit 
Rond 10u starten de ochtendactiviteiten. 

• 12u30 middagmaal 
Het is tijd voor een lekker middagmaal. Meestal eten we ’s middags warm, maar bij warm weer of door 
een programmawijziging kan het zijn dat we ’s avonds pas warm eten. Dagelijks wordt er een 
evenwichtig gerecht voorgeschoteld en als dessert krijgen we een stuk fruit. 

• Siësta 
Wanneer alle spullen van de tafel opgeruimd zijn, is het tijd voor een korte siësta. Het is de bedoeling 
om je rustig bezig te houden; een dutje doen, strip lezen, brief schrijven,… 

• 14u30 activiteit 
Na een korte rustpauze beginnen we met veel zin aan de namiddagactiviteit. 

• 16u vieruurtje 
Het is tijd voor een lekker vieruurtje, een koek of een stuk fruit.  
Na het vieruurtje gaat de activiteit verder. 

• 18u avondmaal 
Nu is het tijd om boterhammen of een warme maaltijd te eten. Na het eten ruimen we onze tafel op en 
keren we terug naar ons kampterrein. 

• Avond 
Nadien maken we nog een vuurtje in ons wachtvuurplaatsje. Daar spelen we nog een spelletje of 
zingen we samen liedjes. Soms hebben we ook nog een avondspel, dan leven we ons nog eens goed uit 
zodat we moe maar voldaan kunnen slapen.  
Daarna is het tijd om onze pyjama aan te trekken, tanden te poetsen en te gaan slapen.  
De oudste takken krijgen ook nog een achtuurtje.  
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Agenda  
 

Zaterdag 18 mei 2019 Laatste dag inschrijven zomerkamp 

Zaterdag 18 mei 2019 Infodag zomerkamp 

Zomerkamp 

Woensdag 3 juli 2019 Bagage binnen brengen: 18u-20u 

Donderdag 4 juli 2019 Camion laden 8u 

Vrijdag 5 juli 2019 Start voorkamp ( leiding, comité, seniors) 

Maandag 8 juli 2019 Vertrek zomerkamp 

Zondag 14 juli 2019 Ouderbezoekdag / einde kamp bevers 

Vrijdag 19 juli 2019 Einde zomerkamp 

Zondag 21 juli 2019 Einde nakamp + eventueel legen camion 

Maandag 22 juli 2019 Camion lossen+ ophalen bagage 18u-20u 

 

Scoutsjaar 2019—2020 

Zaterdag 31 augustus 2019 Start nieuw scoutsjaar 

Zaterdag 7 september  2019 Startdag  
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Kampthema’s 
 

Hieronder vind je alle kampthema’s van de verschillende takken. Zoals reeds gezegd is het altijd fijn als 

uw kind(eren) iets meehebben om te dragen als themakledij. Geen paniek, het hoeft geen geld te 

kosten! Met een beetje creativiteit en inspiratie via Google kan je al iets fantastisch mooi maken.  
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Bevers 
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Jongwelpen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

S.O.S ! We hebben een boodschap in een fles gekregen. Ze hebben onze hulp nodig in 
een bijzondere wereld. In een wereld vol fantasie en magie loopt alles fout. Ga samen met 
de jongwelpenleiding door een magisch portaal en kom in de wondere wereld van Disney 
terecht. Samen gaan we langs in Arendalle en helpen Olaf en Elsa. We sluipen door 
de savannes samen met Simba. Zwemmen in de zee op zoek naar Dory. Zweven door 
de lucht op het tapijt van Aladin en nog veel meer. Haal jullie mooiste Disneykledij 
maar boven en ga mee in de wondere wereld van Disney. 

Hoera we gaan naar Disneyland! 
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Welpen 
 

 

Beste Welpen 

Trek je schoonste pak maar aan, er staat jullie een heuse onderdompeling in de wereld van de maffia te wachten… 

Deze zomer gaan we samen genieten van het goeie leven, het leven van een echte maffiabaas! 

Althans, dat is toch hoe we ons zullen voordoen! Slagen jullie erin de maffiawereld te infiltreren en alles tot op de bodem uit 

te zoeken?  

We zullen geheime bijeenkomsten organiseren om alles goed te plannen en zeker te zijn dat er tijdens de grote missies niets 

verkeerd gaat. Want wie weet wat dat als gevolg kan hebben! 

Alle grote maffiabendes staan erom bekend er niet mee te sollen en zelfs de politie is er bang van. Als wij willen slagen om 

ook zo’n naam te creëren zullen we alvast goed ons best moeten doen. En aangezien de kleren de man maken kunnen we daar 

alvast mee beginnen. 

Onze eerste vergadering vindt plaats in het Clubhuis, maar het exacte adres daarvan kunnen wij jullie nog niet geven… 

Toch niet voor jullie jezelf hebben voorgesteld en ieder van jullie bewezen heeft dat hij een waardig lid van onze bende is!   

 

Ga het spannende avontuur aan, 

Want in ieder van julllie schuilt een echte maffiabaas die deel kan uitmaken van onze familie 

 

 

Uiterst geheime groeten  

De familie Castellano  

(ps: hou deze uitnodiging geheim! Deze mag zeker niet in verkeerde handen terechtkomen) 
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Jongverkenners 
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Verkenners 
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Seniors 
 

  



20 

 

Tips en Tricks 
 

“Een goed humeur is belangrijk, maar goede kledij is belangrijker.” 

 

We vragen jullie graag om alles, van de kleinste kous tot de grootste handdoek, te naamtekenen. Het is 

ongelooflijk hoe snel bevers, jongwelpen, welpen, jongverkenners, verkenners én seniors vergeten hoe hun 

kledij eruit ziet. Deze kledij belandt dan op de gigantische hoop verloren voorwerpen. Dit kan vermeden 

worden door overal naamlintjes op te hangen, of door met alcoholstift de initialen van de eigenaar in het 

ticketje te schrijven. 

 

Voor je op kamp vertrekt is het belangrijk dat je uniform perfect in orde is. Als je iets mist van uniform, spring 

dan zeker nog eens binnen in het secretariaat om nog het een en ander aan te kopen. 

 

Wanneer je de week voor kamp de bagage maakt, doe dit dan zeker samen met je zoon of dochter, zo weten 

ze ook waar de pyjama’s zitten en in welke zak de verse onderbroeken terug te vinden zijn. Zeker bij de jongste 

takken kan het helpen om per dag een zakje te maken met verse kousen, een verse onderbroek en een vers t-

shirt. De leiding helpt dan wel kijken of er die dag dan een lange of korte broek nodig is en of het warm genoeg 

is om in een t-shirt rond te lopen. Een aantal extra kousen en onderbroeken zijn geen overbodige luxe. 

 

Het is niet nodig om bij vertrek al 12 paar verse kousen in de bagage te proppen, je kan gerust de verse kledij 

voor de tweede week meebrengen op ouderbezoekdag. 
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“Geen tijd voor heimwee” 

Het zomerkamp vindt plaats in een zodanig andere wereld met een zodanig gevuld programma dat er amper 

tijd is voor heimwee. In een rustmoment of op het einde van de dag kan die heimwee echter toch soms 

toeslaan. Op die momenten staat de leiding klaar om de heimwee terug weg te nemen. 

Om de heimwee een beetje te verzachten kan post het ideale hulpmiddel zijn. Iedere kampdeelnemer krijgt 

supergraag post. Brieven, kaartjes en postpakketjes zijn méér dan welkom op het volgende adres: 

FOS 209 ‘De Vrijbuiters’ 

T.a.v. Cyriel Vanderplas (of voor wie het ook bestemd is) – bevers/jongwelpen/welpen, … 

Herent 85 

3910 Pelt 

Naast post krijgen is het altijd superleuk om post te sturen. Hierbij zal de leiding natuurlijk helpen. Zeker voor 

de jongere takken is het handig om al adressen op enveloppen te schrijven, zo moeten we in de tent niet meer 

op zoek naar adressen.  

Hoe meer brieven er geschreven worden, hoe beter. Maar … het zal bij brieven blijven. Het is niet de bedoeling 

dat er getelefoneerd wordt, van of naar het kampterrein. GSM’s laat je dus best thuis. Wanneer er toch iets 

dringend gemeld moet worden, zal de leiding of de eenheidsleiding zelf contact opnemen met de ouders. 

Indien er een nog een broer of zus aanwezig is op het kampterrein, is het natuurlijk niet verboden om eens 

langs te gaan om een knuffel te geven. Dit wordt wel op voorhand gevraagd aan de leiding, zodat je niet plots 

verdwenen bent. 

Persoonlijk 

*Enveloppen kunnen op voorhand geadresseerd worden. Op deze manier hoeft je kind al die adressen niet 

van buiten te kennen. 

 

*Postkaarten: kunnen aangekocht worden, maar je bestelt ze op voorhand via de website. 

 

*Zakgeld: Bij de jongste takken wordt dit bijgehouden door de leiding, zodat niets verloren gaat. Dit zakgeld 

is een richtbedrag. Wat wordt er mee gekocht: frisdrank, briefkaarten, speciale activiteit, … Het restbedrag 

wordt achteraf terugbezorgd.  

Bevers: €15   Jongwelpen: €20 

Welpen: €20   Jongverkenners: €30 

Verkenners: €35  Seniors: €40 



23 

 

 

Checklist 
 

Kledij (Voldoende voor iedere dag + reserve kledij) 

□ T-shirts 

□ Broeken, lange en korte 

□ Truien, dikke en dunne 

□ Ondergoed, slips, sokken, onderhemdjes (per dag + reserve) 

□ Zwemgerief (aansluitend) 

□ Regenkledij 

□ Speelschoenen 

□ Stevige stapschoenen 

□ Regenlaarzen 

□ Sandalen 

□ Waterschoenen/sandalen 

□ Zonnehoed/pet 

□ Zonnebril 

□ Wachtvuurmantel 

□ Linnen zak voor vuile was 

□ Themakledij 

 

Toiletgerief 

□ Tandenborstel, tandpasta, beker 

□ Washandjes (5) 

□ Handdoeken (5) 

□ Badhanddoeken (2) 

□ Kam/en-of borstel 

□ GEEN zeep, douchegel of shampoo nodig.  

Zie blz. 5 over ‘Wat kost het?’ 

□ Zakdoeken 

□ Zonnecrème  

□ Lippencrème 

□ Wasknijpers 

□ Toiletzak 
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Slaapgerief 

□ Slaapzak van degelijke kwaliteit 

□ Luchtmatras/matje ( testen voor vertrek op gaatjes!), pomp 

□ Pyjama (3) 

□ Knuffel 

□ Dekentje 

□ Hoofdkussentje 

 

Eetgerief (Alle takken) 

□ Hard plastieken bord of een gamel 

□ Drinkbeker 

□ Mes, vork en lepel 

□ Keukenhanddoek (3) 

□ Gemakkelijk en herkenbaar linnen zakje voor je eetgerief 

 

Andere 

□ Schrijfgerei en papier/kaartjes 

□ Enveloppen met adres en postzegel 

□ Zaklamp 

□ Fototoestel 

□ Leesboeken / strips 

□ Zakmes, vanaf JV/JG 

 

Dag van vertrek 

□ Uniform: hemd, T-shirt, das 

□ Lunchpakket 

□ Identiteitskaart/kids ID 

□ Medicatie 

□ Zakgeld 

 

 

Merk alles met je naam, het is echt noodzakelijk! 
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Spaaracties 
Elk jaar sparen we voor gratis eten en drinken op kamp. Ook dit jaar doen we dit opnieuw! Spaar zeker 

mee en breng de gespaarde flapjes en codes binnen in het secretariaat, zodat onze lieve Vrijbuiters 

kunnen smullen van al dat lekkers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe sparen? 
Stap 1. 

Verzamel de kampstickers die terug te vinden zijn op de verpakkingen van de Lotus gebakjes en Lotus 

speculoospasta. 

Stap 2. 

Zoek de unieke code op de achterkant van de sticker. 

Stap 3. 

 

Ga naar www.lotusopkamp.be en selecteer onze eenheid, FOS 209e De Vrijbuiters. 

 

 

http://www.lotusopkamp.be/?fbclid=IwAR2UeC-OMI1ffkkFyuIE8CLoLU88hJXfvzXeCbs2CYb5RxBCFx7HD9yCBuI
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Fos 209e De Vrijbuiters  
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Met dank aan onze sponsors 
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     ZEEBRUGGE 

     EEN NETWERK 

 

   VOOR EUROPA 
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 Colofon  

 

Medewerkers 

Olive Pierloot (Distelvink) 

Zoé Verdru (Oeakari) 

Nathalie Vanheck (Zilvermeeuw) 

Jolien Christiaens (Bever) 

 

Redactieadres 

FOS 209 De Vrijbuiters 

Daverlostraat 140 

8310 Assebroek 

0492 95 71 21 

 

 

AFGIFTEKANTOOR   8310   ASSEBROEK  P 2A9020 
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Tot op kamp! 
 

 


