
 

Beste ouders, kapoenen en wouters 

 
JOEPIE HET IS WEER SCOUTSKAMP!!!! De tofste periode van de vakantie, 
boordevol plezier en avontuur. Hopelijk staan jullie (net als ons) te popelen om te vertrekken op dit 
onvergetelijk kamp. Als jullie ook samen met ons willen lachen, brullen en gieren, lees je hieronder 
wat je moet doen. 
 

Prijs  
130 euro te storten op BE45 8903 1420 8289  

Vermeld hierbij zeker de naam van uw kind, de tak en ‘Klein Kamp’.  
Vanaf wij de volledige som ontvangen hebben, is uw kind definitief ingeschreven. Wij vragen ook met 
aandrang om dit bedrag vóór dinsdag 28 juni te storten.  
 

Verblijfplaats  
Schoolstraat  
2340 Beerse 
 

Postadres  (handig voor een briefje of een kaartje)  
Scouts Joe-English Heusden  
t.a.v. ‘Naam kind’  
Postbus 7  
lindelaan 13-15  
2340 Beerse 

Bagagelijst (vink alles aan wat je in jouw valies stopt, zo weet je dat je niets bent 
vergeten)  

o Slaapzak én matje of veldbedje (dit jaar doen we het eens zonder bedjes, extra spannend!) 

o Voldoende ondergoed, zomerkledij, regenkledij. Alle kleren kunnen ook vuil terugkeren, dus laat 
je best je mooiste kleren thuis!  

o Een warme trui & lange broek  

o Stevige stapschoenen en wat lossere schoenen (voor alledaagse activiteiten)  

o Linnenzak voor de vuile was  

o Toiletgerief met allerhande logische attributen zoals zeep, waslapjes, tandeborstel & -pasta  

o 2 keukenhanddoeken  

o Zonnecrème en een hoofddeksel  

o Zwemgerief  

o Een kleine rugzak voor op tocht (tevens je handbagagezak!)  

o Brooddoos & drinkbus  

o Zaklamp mocht je dat hebben,  

o Pantoffels 

o Een klein gezelschapsspel, strip, boek, ... voor tijdens de siësta  

o Een genaamtekende beker 

o Voor de KAPOENEN: boeren en boerinnen kledij en een modeshow outfit 

o Voor de WOUTERS: Studio-100 kledij en galakledijj 



 

 

 
Wat laten we zeker en vast thuis: Een overdaad aan snoep, elektronische 
apparaten zoals een iPod, MP3 speler, gameboy,..  
Vertrek / aankomst 
We verzamelen op zondag 3 juli om 09.00u op het dorpsplein in Heusden. Iedereen komt in perfect 
scoutsuniform! We vragen aan de ouders om de kinderen te voeren naar onze verblijfplaats. Hopelijk 
zijn er genoeg bereidwillige ouders! Een grote auto of aanhangwagen is een pluspunt, op die manier kan 
al ons speelgerief mee! 
Op zondag 10 juli zit het kamp er spijtig genoeg al op! Jullie mogen de kinderen terug komen ophalen 
om 11u00 op onze verblijfplaats. 
 

Noodnummers  
Gelieve deze nummers enkel te gebruiken bij nood!  
Charlotte De Beul: 0472/52.38.30 
Karen Serneels: 0479/19.56.61 
 

Praktisch overzicht  
Waar?  

 
Schoolstraat  
2340 Beerse 
 

Vertrek?  3 juli 2016, 9u op het dorpsplein in Heusden  
Terug?  10 juli 2016, 11u op de verblijfplaats  
Prijs?  130 euro te storten op BE45 8903 1420 8289- 

(‘naam kind’, ‘tak’, ‘Klein Kamp’)  
Noodnummers?  Charlotte De Beul: 0472/52.38.30 

Karen Serneels: 0479/19.56.61 

 
 

 


