
 

 
 

Beste ouders en leden,  

 

Jullie hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk naderen we dan toch 

het hoogtepunt van dit scoutsjaar: het kamp! In deze brief vinden jullie alle 

praktische informatie die jullie nodig hebben, zodat we met een gerust hart op 

kamp kunnen vertrekken!   

Dit jaar trekken we met z’n allen naar een superleuke kampgrond in Bomal! 

 

Vertrek 

- De kapoenen, welpen, bevers en jong-givers verzamelen op zaterdag 4 augustus om 9.30u 

aan de scoutslokalen in uniform. Het vertrek van de bus wordt voorzien tegen 10:00u. Wees 

dus op tijd! 

Vergeet niet om een lunchpakket mee te nemen voor 's middags! 

De givers vertrekken traditioneel een dagje vroeger met de trein, op vrijdag 3 augustus. Hoe en 

wat vernemen ze later zelf van hun leiding. 

 

Terugkomst 

– Welpen, bevers, jong-givers en givers keren dinsdag 14 augustus huiswaarts met de bus. 

Wij plannen onze aankomst in Mollem rond 14u. Een geroutineerde scoutsmama of –

papa weet dat het bad best zo snel mogelijk beschikbaar is! 

 

– Het kapoenenkamp eindigt jammer genoeg woensdag 8 augustus al. Vanuit financieel 

oogpunt is het niet haalbaar onze kleinsten met de bus terug te brengen. Net zoals vorig 

jaar vragen we daarom aan de kapoenenmama’s en –papa’s om hun kleine spruit de 8e 

te komen halen op de kampgrond tussen 16 en 17 uur. Om de goede orde van onze 

activiteiten niet te verstoren, vragen we jullie met aandrang om NIET vroeger dan 16u 

en liefst ook niet later dan 17 uur op de kampgrond te verschijnen. Voor verdere vragen 

hieromtrent kunnen jullie steeds contact opnemen met de kapoenenleiding. Voor 

diegenen die rijden kan de GPS ingesteld worden op Rue de la Frayère in Bomal, 

Durbuy (Coördinaten: 50.370594, 5.510849). 

 

  



 

Bagage 

Omdat de bagageruimte op de bus minimaal is, vragen we jullie om reeds zondag 29 juli alle 

valiezen, rugzakken, bedjes, slaapzakken… binnen te brengen. We verwachten jullie hiervoor 

tussen 18u en 21u aan onze scoutslokalen. Alle bagage wordt de volgende dag meegenomen 

naar de kampgrond, waar de leiding start met de opbouw van het kamp. 

Om het laden en lossen van de bagage te vergemakkelijken, vragen we geen rugzakken, bedjes 

en dergelijke aan elkaar te binden. Om verlies van materiaal te voorkomen, schrijf je best ook 

overal duidelijk de naam van je zoon of dochter op. 

 

De spullen die je best meeneemt, staan op de checklist die jullie ook hebben gekregen. Er zijn 

ook een aantal zaken die we liever niet zien op ons kampterrein, zoals daar zijn: elektrische 

toestellen zoals haardrogers, koffiemachines, centrifuges, gameboys, GSM’s, MP3-

spelers/iPod’s en PSP’s. Ook een zakmes laten de kleinsten onder ons (kapoenen tot bevers) 

best thuis. 

 

Wat het eten betreft, willen we nog benadrukken dat de kookploeg ons elke dag van drie 

maaltijden en een vieruurtje voorziet. Dit lijkt ons ruimschoots voldoende. Snoep, koekjes, 

frisdrank en kauwgum zien we daarom liever niet in de bagage. Een beetje zakgeld (voor 

kaartjes en postzegels) is toegelaten, maar gelieve hierin niet te overdrijven. 

 

Prijs 

Omdat wij fan zijn van kroostrijke gezinnen, hanteren we ook verschillende kampprijzen. We 

proberen het zo voordelig mogelijk te houden, en we slagen hier toch in, niet? 

- Eerste kind: € 135 

- Tweede kind: € 115 

- Derde kind: € 95 

- Vierde kind: € 75 

Kapoenen betalen een vast bedrag van € 70 

 

Het geld wordt bij voorkeur overgeschreven. Onze kassier is: 

Scouts Mollem 

Louis van Waes 

Velm 5 

1730 Mollem 

BE78 3101 1300 5086 

 

 

  



 

Medische fiche 

Vergeet ook zeker niet de medische in te vullen of aan te passen. Dit kan je doen door naar de 

volgende site te surfen: https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ . Op 

deze site moet je eerst inloggen met jullie lidnummer (of gebruikersnaam) en jullie 

wachtwoord. Vervolgens kan je de medische fiche aanpassen. 

De nieuwe leden moeten zich nog registreren, hiervoor hebben jullie het lidnummer nodig van 

het betrokken lid (deze zijn te verkrijgen bij de leiding). 

 

Shampoo, zeep & douchegel 

Ook wij proberen ons steentje bij te dragen aan het milieu en doen ook dit jaar extra ons best 

zo weinig mogelijk sporen achter te laten. We hoeven jullie niet te vertellen dat afwasmiddel, 

shampoo, zeep en douchegel niet zonder gevolgen in de natuur belanden. Toch is het 

onvermijdelijk dat deze producten ook op kamp worden gebruikt. 

We vragen jullie daarom net zoals vorig jaar géén eigen shampoo en douchegel mee te 

brengen. Elke tak krijgt zijn eigen assortiment ecologisch afwasmiddel, shampoo en 

douchegel, gemaakt op basis van hernieuwbare grondstoffen en mineralen en geproduceerd 

op een ecologisch verantwoorde wijze. De producten zijn uiterst veilig, pH neutraal en 

geschikt voor gevoelige huid. 

 

Nieuwe lokalen 

Zoals de meesten al gehoord of zelfs zullen gezien hebben, krijgen we binnenkort nieuwe 

lokalen. De muren, het plafond en de andere buitenafwerking zijn reeds enorm goed 

opgeschoten. Het is nu de taak van ons om de binneninrichting (keuken, wc’s, meubels, 

armaturen…) te installeren en af te werken. Natuurlijk komt dit er niet zomaar. Vandaar doen 

we verscheidene acties waardoor jullie ons kunnen steunen: 

− Moesten jullie iets bestellen via www.bol.com, klikken jullie best eerst eens door naar 

onze scoutssite (www.kramaai.be) waardoor wij een percentje krijgen. Voor jullie blijft 

de prijs natuurlijk ongewijzigd. 

− Scouts Mollem heeft ook zijn eigen biertje waarvan jullie nog steeds kunnen genieten: 

’t Kramaaike. Een four-pack van dit blond biertje valt te verkrijgen voor 8 euro (op het 

einde van deze brief vinden jullie een bestelstrookje). 

− Als je op de hoogte wil blijven van de nieuwste weetjes over de nieuwe lokalen kan je 

je registreren op onze blog (http://scoutsbouwt.genn.be). 

  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
http://www.bol.com/
http://www.kramaai.be/


 

Correspondentie 

Gezien we op het kampterrein niet beschikken over een internetverbinding, kan je je 

oogappel enkel bereiken op de ouderwetse manier – met pen en papier dus. Het 

correspondentieadres dit jaar is: 

Cam Embert– Scouts Mollem 

Rue Hodister 1 

6941 Bomal s/o Durbuy 

 

Bij dringende gevallen kan je de groepsleiding steeds bereiken op onze kampmobieltjes: 

Evert: 0473/57 81 16 

Dries: 0477/27 49 96 

 

Ziezo, wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook! 

Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie altijd bij ons terecht! 

 

Een stevige linker, 

De leiding 

 

 

 

Bestelstrookje – Kramaaikes  

 

 

 

 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………… 

GSM: ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

Bestelling: 

*Per 4-pack 

(8€) 

………………………     X  4-pack(s) 

 

  

Levering: U zal op voorhand gecontacteerd worden (via mail/gsm) met enkele data 

wanneer wij leveren. U kiest de meest gepaste data uit wanneer wij deze mogen leveren. 

* Gelieve gepast geld te voorzien. 



 

 

 


