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R E D A C T I O N E E LTJ E
Beste ouders, leden, sympathisanten,
het is weer bijna zover! De tijd waar elke scout reikhalzend naar
uitkijkt en wat voor velen het hoogtepunt van het scoutsjaar
is; het scoutskamp! Haal die gamellen, trekrugzakken en
stapschoenen maar van onder het stof, want ook dit jaar belooft
het weer een zalig kamp te worden. Een kamp waar onvergetelijke
herinneringen gecreëerd zullen worden, waar opnieuw bewezen
zal worden dat de welpen het luidst kunnen bikken (of waren
het nu de kapoenen of jongverkenners? Of misschien wel de
verkenners? Hoog tijd dus voor een nieuwe battle! ) en waar de
kampvuurgeur nog dagen, wat zeggen we, misschien wel weken
in je kleren en haar zal hangen. En wat voor ons het ultieme teken
is van een geslaagd kamp, zijn ogen die eigenlijk toevallen van
de vermoeidheid, maar tegelijk stralen van alle verhalen die nog
verteld moeten worden. Dan weet je, het was goed. En als er
één ding is waar we op hopen, is het wel dat editie 2018 al deze
verwachtingen waar zal maken!
Laten we echter niet op de zaken vooruitlopen, eerst moet er
nog wat geregeld en voorbereid worden. Een eerste deel van die
voorbereiding is al te vinden in deze kiekeboe. De rest van de
info zullen jullie krijgen op de kampinschrijving 27 juni, samen
met de kampkiekeboe.
Wij kunnen al niet meer wachten om te vertrekken!
Speelse Conejo & Zachtaardige Ooievaar

VOOR OP HET PRIKBORD
Voor vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij de takleiding
van uw zoon of dochter. Meer algemene problemen, vragen of
opmerkingen mogen doorgegeven worden aan onze groepsleiding.
Kapoenen – kapoenen.sintpaulus@gmail.com
Goele Rutten
Zorgzame Springbok
Takverantwoordelijke
0496 33 33 86

Astrid Engelborghs
Elegante Slangenhalsvogel
0471 45 71 64

Thomas Vermeulen
Enthousiaste Newfoundlander
0479 32 14 18

Annelies Van Rossen
Bescheiden Schaarbek
0491 95 02 85

Lise Defieuw
Gehechte Flicka
0474 35 47 61
Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Amber Sels
Mysa Veelzijdige Spotlijster
Takverantwoordelijke
0472 79 71 77

Nisrine Fouad
Ikki Speelse Conejo
0483 10 53 20

Max Engelborghs
Akela Intense Steenbok
0468 32 78 62

Astrid Fremau
Raksha Spontane Vink
0471 88 41 76

Anneleen Henderickx
Hathi Felle Kauw
0470 22 90 29

Emma van de Ven
Marala Zachtaardige Ooievaar
0471 39 69 75

Jongverkenners – jvkbonheiden@hotmail.com
Jowan Pittevils
Wilskrachtige Argali
Takverantwoordelijke
0492 79 28 84

Esther Noëth
Volhardend Grijsbokje
0497 79 52 75

Dennis Stroobants
0493 18 37 62

Zeno Stevens
Beheerste Poedel
0473 35 91 90

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Lucas Lemaître
Evenwichtige Adelaar
Takverantwoordelijke
0476 90 59 97

Benjamin Van Hof
Guitige Seriema
0474 27 81 02

Fleur Van Lent
Dartele Wasbeer
0471 08 99 12

Jins – nathanvh96@gmail.com
Nathan Van Hof
Amusante Steppelemming
0477 72 35 12

Daan Van Rossen
Zelfredzame Steenloper
0471 48 58 37

Oudercomité
Eva Van de Pol
0498 74 93 92

Groepsleiding - groepsleiding.sintpaulus@gmail.com
Zeno Stevens
Beheerste Poedel
0473 35 91 90
Esther Noëth
Volhardend Grijsbokje
0497 79 52 75

Lucas Lemaître
Evenwichtige Adelaar
0476 90 59 97

KAMP AMEL 2018
Al sinds 1 augustus vorig jaar kijken we ernaar uit en nu is het eindelijk
bijna zo ver: scoutskamp 2018 komt eraan!
Dit jaar trekken we met z’n allen naar Amel, een duitstalige gemeente in
de provincie Luik in een streek die de Belgische Eifel genoemd wordt.

Op onderstaande foto kan je al een eerste blik werpen op ons
kampterrein!

Het dichtsbijzijnde adres is Enger Weg 34 in Amel. De straat ter hoogte
van dit huis moet u volledig uitrijden om bij het kampterrein te geraken.
In de kampkiekeboe zal ook een wegbeschrijving te vinden zijn, maar
uiteraard zullen onze herkenbare pijltjes ook uithangen om iedereen
vlekkeloos naar het kampterrein te leiden.

KAMPINFO
Hieronder vindt u per tak de data van het kamp en hoeveel dit kost.
De leden worden telkens op de aankomstdag rond 12u verwacht op
het scoutsterrein. Voor deze heenreis vragen we om eigen vervoer
te voorzien, maar gezellig carpoolen met andere ouders en leden
moedigen wij zeker aan. Op de dag van terugkomst reizen we met
z’n allen samen van Amel naar Bonheiden per bus. Aankomst is
voorzien in de late namiddag. Wij houden het thuisfront op de
hoogte van eventuele files, vertragingen,...

TAK			DATUM				PRIJS*
Kapoenen		26/7-31/7				€85
Welpen		24/7-31/7				€110
Jongverkenners 22/7-31/7				€130
Verkenners		20/7-31/7				€150
Jins			16/7-31/7				€100
			(buitenlands kamp: 16/7-25/7)

De kampinschrijvingen vinden plaats op WOENSDAG 27 JUNI van
18u30 tot 21u op de scoutsterreinen. Je komt dan te weten wat
de kampthema’s zullen zijn en wat je zeker niet in je rugzak mag
vergeten steken. Verder krijg je alle noodzakelijke informatie over
het kamp, worden de medische fiches nog eens nagekeken en kan
je met je vragen en bezorgdheden terecht bij de takleiding.
Gelieve ook het kampgeld gepast mee te brengen of het correcte
bedrag over te schrijven op BE14 9730 8375 4783 met als
mededeling ‘ ACHTERNAAM VOORNAAM TAK’

* Wij proberen de prijs van het kamp zo laag mogelijk te houden. Indien
het om financiële redenen moeilijk is om uw kind mee op kamp te laten
gaan kunnen we hier samen een oplossing voor vinden. Aarzel niet om
de groepsleiding (Esther: 0497/79 52 75 - Lucas: 0476 /90 59 97 - Zeno:
0473/ 35 91 90) of het oudercomité (Eva: 0498/74 93 92) hierover aan te
spreken.

