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Voorwoord 
Beste ouders en leden 
 
Dit boekje staat volledig in het teken van onze grootse jaarlijkse volksverhuis. Dit jaar trekken we 
van Assebroek naar het mooie Aat! Het wordt zeker eentje om nooit te vergeten, dat kunnen we 
beloven! 
 
Het kampboekje biedt informatie over de inschrijvingen, belangrijke data, kampverloop, bagage, 
etc. Alles wat je niet mag vergeten staat hier in. Deze keer is het zonder de coronamaatregelen, dus 
zeker de moeite om het nog even door te nemen! 
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 of Pinterest je beste vriend!       

 
 
Op zondag 12 juni is het de laatste dag waarop het 
mogelijk is om in te schrijven en te betalen voor 
zomerkamp, ouderbezoekdag en de postkaartjes. Schrijf 
deze deadline maar alvast in jullie agenda!  
 
Indien jullie na het lezen nog vragen hebben over het 
zomerkamp kan je zeker terecht bij de takleiding of de 
eenheidsleiding. Hun contactgegevens zijn te vinden via 
de programma’s of op de website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel leesplezier 
 
Sifaka, Katoenstaart en IJsvogel 
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Info 
 
Is het de eerste keer dat jouw kleine spruit op kamp gaat? Dan raden wij je ten sterkste aan om dit 

boekje grondig door te nemen. Het staat niet alleen boordevol belangrijke data en documenten maar 

ook met enkele handige ‘tips en tricks’. Het kampboekje 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? Neem het dan toch nog eens 

volledig door. Wie weet ontdek jij nog nieuwe informatie! 

 
Start scoutsjaar 2022-2023  
 
Het kamp is nog niet eens begonnen en toch willen wij je al het één en ander meegeven over ons volgend 

scoutsjaar. 
 
Op zaterdag 3 september starten wij terug met onze wekelijkse activiteiten. Sommige kindjes zullen naar een 

nieuwe tak gaan, anderen blijven nog een jaartje in hun vertrouwde tak. Dit wordt allemaal mooi ingeleid 

tijdens de overgangsactiviteit. Zet deze datum alvast in je agenda want komend jaar wordt een jaar vol 

verrassingen! 
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Wat kost het? 
Een beverkamp kost dit jaar 120 euro, de andere 

deelnemers betalen 170 euro. Hierin zitten één of twee 

weken vol plezier en amusement! 

Daarnaast zetten wij ons dit jaar ook weer stevig in op 

ecologie. We laten onze eigen zeep en shampoo thuis en 

gebruiken allemaal ecologische zeep en shampoo die door 

de eenheid wordt aangekocht. 
 
 

Wat zit er allemaal in deze prijs? 
 
• 1 of 2 weken onvergetelijk en onbetaalbaar plezier en avontuur! 

 
• De treinrit: Vertrek- en aankomsturen worden nog later bevestigd via een extra brief. 

 
• Eten: Op kamp wordt geen enkele maaltijd gemist! Daarnaast worden nog desserts, 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(s), ook een goede verzekering die instaat voor allerlei fysieke 
en materiële beschadigingen. Gelukkig hebben we die 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.  
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Zakgeld 
 
Het zakgeld wordt gebruikt voor uitstapjes tijdens het kamp. Zoals een driedaagse of een activiteit tijdens 
de hike of een ijsje. Ook heel af en toe mogen de takken eens een frisdrankje op kamp. Dit hangt af van tak 
tot tak en dan gaat er een miniem bedrag af van het zakgeld, indien ze dit willen. Zorg er dus zeker voor dat 
je het bedrag exact en gepast meegeeft.  
 
De leiding houdt het zakgeld tijdens het kamp bij en de overschotten worden nadien aan de ouders 
terugbezorgd.  
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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). Ook kan je je opnieuw inschrijven voor de heerlijke 

barbecue op ouderbezoekdag. Je leest het goed, deze topdag gaat weer door! Als laatste dient alles volledig 

en op tijd betaald te zijn. Hieronder vind je nog extra informatie bij elk onderdeel. Je vindt alles ook terug op 

onze website. De inschrijvingsdeadline voor het zomerkamp, de postkaartjes en de barbecue is zondag  

12 juni. 
 

Medische fiche 
 
Het volledige inschrijvingsbedrag betalen is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het inschrijvingsproces, 
maar naast dit moet er nog het een en ander doorgegeven worden. Een medische fiche is verplicht (deze is 
terug te vinden op de website: www.vrijbuiters.fossite.be). 
 
Samen met de inschrijving zal u gevraagd worden om de medische fiche in te dienen via het 
inschrijvingsformulier. Zo kan de keukenploeg rekening houden met het aantal vegetariërs, kampdeelnemers 
met een allergie en/of intolerantie, … Zijn er allergieën of intoleranties waar we rekening mee moeten 
houden? Mail dit dan naar eenheidsleiding@vrijbuiters.be voor zondag 12 juni. Als dit later wordt 
gecommuniceerd, dan kunnen wij hier geen rekening meer mee houden. 
 

Postkaartjes 
 
Een kaartje schrijven … Bijna net zo leuk als post krijgen (zie pagina 26). 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. 
 
Bij de postkaartjes komen automatisch ook postzegels, die hoef je dus niet meer mee te geven!  
Postkaarten kan je bestellen via de website: www.vrijbuiters.fossite.be. Het bestellen van de postkaartjes 
gebeurt samen met de inschrijving voor het zomerkamp. 
 

Ouderbezoekdag 
 
Je hebt het goed gelezen, onze topper van formaat mag opnieuw doorgaan! Op de volgende pagina vind je 
alle informatie hieromtrent. 
 

Betaling 
 
Het is voor ons heel belangrijk dat de betalingen 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 inschrijvingen en betalingen is zondag 12 juni. We werken dit jaar opnieuw via 
overschrijving. Zorg dat je het volledige bedrag onmiddellijk overschrijft, zo kan je het niet vergeten! 
Overschrijven doe je op het rekeningnummer BE79 7340 5388 5933. 

  

http://www.vrijbuiters.fossite.be/
mailto:eenheidsleiding@vrijbuiters.be
http://www.vrijbuiters.fossite.be/
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Ouderbezoekdag 
 
Dit jaar houden we opnieuw onze ouderbezoekdag! Deze vindt plaats op zondag 17 juli  vanaf 10:30 uur tot 
18:00 uur. Ben jij heel erg benieuwd waar jouw Vrijbuiter slaapt en hoe zo’n geweldig kampleven er eigenlijk 
uitziet? Kom zeker langs en ontdek hoe wij ons twee weken lang amuseren! Uiteraard krijg jij tijdens zo’n 
geweldig kampbezoek honger. Gelukkig kan je je inschrijven voor onze heerlijke barbecue en zo lekker 
meesmullen terwijl je geniet van onze gezellige kampsfeer.  
Kinderen jonger dan 10 jaar betalen hiervoor €12, vanaf 10 jaar vragen we €15. Geniet je liever van een 
lekkere vegetarische barbecue? Ook dat kan uiteraard! Duid dit aan tijdens je inschrijving en wij houden er 
rekening mee. De deadline om je hiervoor in te schrijven is zondag 12 juni. 
 
Houd er rekening mee dat er na het middagmaal eerst nog een vlaggengroet is. Pas nadien kunnen jullie 
eventueel het kampterrein verlaten en de buurt eens ontdekken met jullie favoriete Vrijbuiter(s). Maar, wees 
zeker voor 18:00 uur terug! Dan gaat ons kamp verder en steken wij onze voetjes weer onder tafel om te 
genieten van al het lekkers dat de keukenploeg voor ons in petto heeft. 
 
Het adres waar we jullie verwachten is Rue Princesse Astrid 235 7804 Aat. Officieel bestaat dit huisnummer 
niet en zal de GPS in de auto je sturen naar huisnummer 69. Dit is aan de overkant van de drukke baan. Via 
Google Maps lukt het wel om het correcte adres in te geven. Uiteraard zullen onze Vrijbuiterborden aanwezig 
zijn om jullie wegwijs te maken naar ons terrein. 
 
Er is op +- 15 minuten stappen het treinstation van Rebaix met goeie verbinding vanaf Brugge. We raden 
absoluut aan om de trein te nemen naar ons kampterrein, want er is zeer weinig parking beschikbaar. Zo zijn 
jullie de ganse dag op jullie gemak, heb je nog meer een kampgevoel en zijn we heel milieubewust bezig. Hoe 
perfect kan het zijn! 
 
We kijken er naar uit om jullie op ouderbezoekdag te verwelkomen op ons kampterrein! Neem gerust de 
ganse familie mee om onze kampsfeer op te snuiven. Maar heel belangrijk: huisdieren zijn niet welkom op 
ons terrein. Laat je favoriete hond, papegaai of goudvis dus thuis, anders moet het beestje een ganse dag in 
de auto blijven…  
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Wie,Wat,Waar,Wanneer? 
 

Bagage 
 
De bagage vertrekt iets vroeger dan wijzelf op zomerkamp. Breng dus op woensdag 6 juli tussen 17:30 uur 

en 20:00 uur je bagage 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. Daarnaast vragen wij om de naamkaartjes van 

voorgaande jaren te verwijderen. Zo kunnen we met onze nieuwe labels gemakkelijk herkennen welke 

bagage bij welke tak hoort. 
 
Op de dag dat de vrachtwagen leeggehaald wordt, kan je ook de bagage terug ophalen. Je kan de bagage dus 
op maandag 25 juli tussen 17:30 uur en 20:00 uur komen ophalen op het scoutsterrein.  
 

Camion laden en lossen 
Heb je zin om te helpen laden en lossen? Geef dan zeker een seintje tijdens het brengen van de bagage! We 

sturen jou dan een berichtje met de concrete informatie. 
 

Vertrek en aankomst 
 
We spreken op maandag 11 juli af aan de voorkant van het station in Brugge. 

Later ontvang je nog 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 22 juli in de avond komen we terug toe in het station van Brugge. 
Ook deze uren worden dichter bij kamp nog bevestigd.  
 
De Bevers worden op zondag 17 juli opgehaald na de ouderbezoekdag aan ons 
kampterrein. 
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Ik ga op kamp en wie gaat mee? 
 
Ben je benieuwd wie zich allemaal inzet om het zomerkamp tot een succes te brengen? Hier kan je de 
(eenheids)leiding eventjes onder de loep nemen. Maar ook de keukenploeg, onze EHBO-dame(s) en de Stam 
zijn te spotten op ons kampterrein.  

 
We willen graag iedereen bedanken voor de geweldige voorbereiding, het 24/7 top-entertainment en alle 

goede zorgen tijdens ons zomerkamp! 
 

“FOS 209 oed je nie tegen!” 
   

Te voet of te paard, 
wat een ridder nooit 

vergeet is zijn 
zwaard! 
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Help jij mee om de 
Olympische spelen 
in goede banen te 

leiden? 

Ze zijn kleiner dan 
een centimeter 
maar detective 

werk kan niemand 
beter! 
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Willen jullie ons 
helpen opzoek naar 

de verloren stad? 
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Bescherm jullie 
want het belooft 
(radio)actief te 

worden 

Twieje, dos, zwei, two, dy, iki, bi, два, দুই, dva, to, 
kaks, deux, twa, dous, ob, tvö, loro, du, divi, duo, 

rua, awiri, двајца, piri, lava, mbili, dalawa, ikkitasi, 
mbini, meji. ’t Is dus duidelijk he gasten, we zijn op 

zoek naar het beste duo, ga er voor! 
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Nous sommes prêts pour un camp spectaculaire à Ath. 
Vous aussi ? Voor degenen die nog geen Frans kunnen 

“wij zijn klaar voor een spetterend kamp in Ath,  

jullie ook? 😉 
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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 staat 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 8u of 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.  

 

• Inspectie 
 

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

 

• 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. Dan is het de 
bedoeling dat de gasten zich rustig bezig 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 of brengen we een bezoekje aan de wastent. 

 

• 18u avondmaal 
 

Nu is het tijd om boterhammen of een warme maaltijd te eten. Na het eten ruimen we wederom alles 
op en keren we terug naar ons kampterrein. 

 

• Avond 
 

‘s Avonds 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 in ons bed kunnen kruipen.  
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Agenda 
 
 
Zondag 12 juni 2022 Laatste dag inschrijven zomerkamp 

 
 
Zomerkamp    

Woensdag    6 juli 2022 Bagage binnen brengen 

Donderdag    7 juli 2022 Camion laden 

Vrijdag    8 juli 2022 Start voorkamp 

Maandag  11 juli 2022 Vertrek zomerkamp 

Zondag  17 juli 2022 Einde kamp bevers 

Vrijdag  22 juli 2022 Einde zomerkamp 

Zondag  24 juli 2022 Einde nakamp + eventueel lossen camion 

Maandag  25 juli 2022 Camion lossen + ophalen bagage 

Scoutsjaar 2020-2021    

Zaterdag 13 augustus 2022 Inschrijvingsdag nieuwe leden 

Zaterdag 3 september 2022 Start nieuw scoutsjaar 

Zaterdag 10 september 2022 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  



 

19 

 
Jongwelpen 
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Welpen  

  



 

21 

Jongverkenners/-gidsen 
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Verkenners/Gidsen 
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Seniors  
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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. 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 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 zeker geen overbodige luxe. 

 
Neem op Ouderbezoekdag gerust nog wat extra verse kledij mee en neem al wat vuile was mee naar huis! Zo 
hoef je niet alles in één keer in de bagage te steken. 
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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. Daarvoor heeft de 

leiding een trucendoos vol wondermiddeltjes die ervoor zorgen dat het verdriet alweer snel vergeten is!  
 

Om de heimwee een beetje te verzachten kan post het ideale hulpmiddel zijn. Iedereen krijgt supergraag 
post. Brieven en kaartjes zijn méér dan welkom op het volgende adres: 

Let op! Dit is een ander adres dan voor Ouderbezoekdag! Stuur jouw post zeker naar het correcte adres, 

anders zal deze niet toekomen! Noteer ook zeker dat het voor FOS 209 De Vrijbuiters bestemd is! 

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

om bij de Vrijbuiters van de jongste takken de adressen al te noteren op een enveloppe. Zo moeten we op 

kamp niet meer zoeken 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. 
  
*Enveloppen: moeten op voorhand geadresseerd worden. Op deze manier hoeft je kind al die adressen 
niet van buiten te kennen. 
 
*Postkaarten: kunnen aangekocht worden, via de website tijdens de inschrijving van het kind.  
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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?’  
□ Papieren zakdoeken (geen stoffen!!!)   
□ Zonnecrème  
□ Lippencrème  
□ Wasknijpers  
□ Toiletzak 

 

 
 
 

 

“Merk alles met je 
naam, het is echt 

noodzakelijk!” 
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Slaapgerief 
 

□ Slaapzak van degelijke kwaliteit  
□ Luchtmatras/matje (voor vertrek testen 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  
□ Postzegels (enkel Indien er geen 

kaartjes besteld werden)  
□ Zaklamp   
□ Leesboeken / strips  
□ Zakmes, vanaf JV/JG 
□ Mondmaskers (min. 2 stuks) 

 

 

Dag van vertrek 
 

□ Uniform: hemd, T-shirt, das  
□ Lunchpakket  
□ Identiteitskaart/kids ID  
□ Medicatie*  
□ Zakgeld 

 
 

*Opmerking: Indien er medicatie afgegeven wordt aan de leiding bij vertrek, gelieve te zorgen voor 
een zakje, doosje,… waarin de medicatie zit. Eventueel wat uitleg en de naam van je zoon/ 
dochter. Zo zijn we zeker dat de medicatie goed terechtkomt bij de EHBO-verantwoordelijke op 
het kampterrein. 
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Spaaracties  
 

Vorige jaren waren er enkele spaaracties waar we met de scouts telkens aan meededen om 
gratis producten zoals melk en speculoospasta op kamp te krijgen. Dit jaar sparen we terug mee 
voor de flapjes van Joyvalle en de barcodes van Soubry. Spaar jij mee? Geef de barcodes en/of 
flapjes af aan de leiding of in het secretariaat voor kamp! Alvast bedankt! 
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Colofon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Medewerkers 

 
Olive Pierloot (Distelvink)             Jolien Christiaens (Bever) 
 
Luka Antoine (Sifaka) 

Redactieadres 

 
FOS 209 De Vrijbuiters 

 
Daverlostraat 140 

 
8310 Assebroek 

 
0487 66 85 25 
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Tot op kamp



 

 


