
  



  



WOORDJE VOORAF 

 

Afgelopen jaren gooiden we meestal onze tenten op in dorpjes in de Kempen. We zijn 

onder andere al op bezoek geweest in het Smurfendorp, Mario Bros wereld en de 

Superheldenstad. Dit jaar hebben we weer een nieuw dorpje ontdekt, namelijk 

Wakkerdam!  

Wakkerdam is een heel klein, gezellig en nieuw dorpje in de Voeren. In het hele dorp heeft 

elke dorpsbewoner zijn functie, je hebt er een slager, bakker, kapper, boer,… Alles 

verloopt er meestal rustig en vrolijk, maar toch moeten ze goed uitkijken voor bepaalde 

dieren. Er leven namelijk ook weerwolven, zij plagen de dorpsbewoners en halen heel 

graag kattenkwaad uit. Wil je graag mee op kamp naar dit gekke dorpje, dan kan je best 

blijven verder lezen in onze kamptram. 

 

Op 11 mei was er een vreugdekreet vanuit de leidingsploeg te horen, we kregen groen licht 

om op kamp te gaan! We mogen zelfs niet zomaar op kamp, het mag in bubbels van 100 

leden exclusief de begeleiding. Gelukkig past onze ledencapaciteit net binnen deze bubbel, 

zodat we ons normaal geen zorgen hoeven te maken over meerdere bubbels.  

We gaan dus op kamp met z’n allen en kunnen de echte kampsfeer terug gaan opsnuiven. 

Dit jaar begeven we ons richting Sint-Pieters-Voeren en zal het kampthema verlopen 

volgens het kaartspel ‘Weerwolven van Wakkerdam’. In deze kamptram zal je alle 

praktische informatie terugvinden over het kamp, zoals benodigdheden, adres, 

dagverloop, etc.  

Naast deze kamptram kunnen jullie ook terecht in het ‘Corona kampdraaiboek’. Een 

document dat je kan terugvinden op onze website en jullie zullen ontvangen in je mailbox. 

In het draaiboek kan je alle maatregelen lezen die wij nemen om het kamp zo veilig 

mogelijk te laten verlopen. 

 

Ondanks de vele extra regeltjes die erbij komen, kijkt de leiding er toch heel erg naar uit 

om terug samen te kunnen ravotten, spelen en leven.  

Samen gaan we er een leuke week van maken!  

Indien je na het lezen van de kamptram nog vragen of opmerkingen zou hebben, mag je 

altijd contact opnemen met de leiding. 

Blijf veilig en gezond! Tot snel! 

Groetjes,  

De BAVO-leiding 

  

 

Wakkerdam 



INSCHRIJVINGEN, VERVOER, BAGAGE,… 

 

KAMPDATA EN UURREGELING 

 

Dinsdag 20 juli – 9u00 t.e.m. 12u00  

Bagage van de leden verzamelen (bv. grote koffers, fietsen) 

@Scoutslokalen in Beverst 

 

Vrijdag 23 juli – Vanaf 14u00  

Aankomst Welpen om 14u00 

Aankomst Jonggivers en Givers om 14u30 

@Kampplaats Sint-Pieters-Voeren 

 

Maandag 26 juli – 14u00 

Aankomst Kapoenen 

@Kampplaats Sint-Pieters-Voeren 

 

Vrijdag 30 juli – Vanaf 15u30 

Afhalen Kapoenen vanaf 15u30 

Afhalen Welpen vanaf 16u00 

Afhalen Jonggivers en Givers vanaf 16u30 

@Kampplaats Sint-Pieters-Voeren 

 

Zaterdag 31 juli 

Afhalen bagage, fietsen,… 

Het uur wordt gecommuniceerd via de whatsappgroep 

 

INSCHRIJVINGEN 

De inschrijving voor het kamp zal online plaatsvinden en is terug te vinden op onze website.  

Je zal de link naar de inschrijving ook terugvinden in je mailbox of de whatsappgroep. 

Indien je geen e-mail mat de inschrijving hebt ontvangen, neem je best even contact op 

met de leiding of kijk je even in de spambox. 

Het is belangrijk om deze online inschrijving zo volledig mogelijk in te vullen en dit VOOR 

27 JUNI in orde te brengen.  

 

 



PRIJZEN EN BETALEN 

De prijs zal dit jaar hetzelfde blijven voor alle takken. We herhalen voor jullie de prijzen 

en betaling. Deze info vind je ook terug in de online kampinschrijving. We raden jullie aan 

de betaling dadelijk na het invullen van de inschrijving te verrichten. 

Kapoenen: €110 voor 5 dagen 

Welpen, Jonggivers en Givers: €160 voor 8 dagen 

Betaling via rekeningnummer: BE73 7350 0189 8760 

Met vermelding: “BAVO Kamp 2021 + naam van het kind” 

 

BAGAGE & CAMION 

Op dinsdag 20 juli zal de leiding in de voormiddag de camion inladen. Hierin plaatsen wij 

al het materiaal dat wij op kamp nodig hebben. Heb jij grote koffers of een fiets die mee 

moeten? Dan mag je die 20 juli coronaproof komen afzetten aan de scoutslokalen in 

Beverst.  

 

VERTREK OP KAMP 

23 juli vertrekken alle leden op kamp. Wij werken niet met bus- of treinvervoer, maar 

hopen te kunnen rekenen op de ouders. Alle kinderen worden dus met de auto naar de 

kampplaats gebracht. Indien het toch niet lukt je kind te brengen, geef ons een seintje 

zodat wij mee kunnen zoeken naar een oplossing.  

De aankomst op kamp wordt verdeeld in verschillende tijdsblokken. De welpen komen aan 

vanaf 14u00 en de Jonggivers en Givers vanaf 14u30.  

We werken met een kiss & ride systeem, waardoor het net iets minder druk zal worden in 

de kleine straatjes van de Voeren. 

 

WHATSAPPGROEP OP KAMP 

Dit jaar maken we opnieuw een aparte kampwhatsappgroep aan. Hierin plaatsen we enkel 

de ouders die er deel vanuit willen maken, dit kan je doorgeven via de inschrijving. In deze 

whatsappgroep zullen wij af en toe een update of foto’s sturen. Hou hierbij wel rekening dat 

we niet altijd de mogelijkheid hebben iedereen te beantwoorden. Deze updates zullen 

vooral ’s avonds of tijdens platte rust plaatsvinden. Doorheen de dag besteden wij onze 

tijd maximaal met de kinderen. 

 

 

 



VERLOOP VAN KAMP 

Scoutskamp is 8 of 5 dagen leven in de buitenlucht. Voor de Leiding, Jonggivers, Givers en 

vanaf dit jaar ook de Welpen betekent dit 8 dagen slapen in een tent en daarnaast zal alles 

buiten gebeuren, zoals wassen, eten, spelen, enz. ’s Nachts kan het buiten heel erg koud 

worden, dus vergeet je warmste slaapkledij niet mee te nemen!  

Voor de Kapoenen is dit een beetje anders, zij mogen nog binnen slapen samen met enkele 

leiding en de koks. De rest van de dag zullen ze ook buiten doorbrengen.  

Op kamp nemen we de beste koks van Beverst en omstreken mee! Zij zorgen deze hele 

week voor een uitgebreide menu, waarvan je altijd zal kunnen blijven smullen. 

Na het middageten doen we allemaal samen onze klusjes. Je wordt verdeeld over vier 

groepen en elke dag krijg je een ander klusje, zoals afwassen, sanitair poetsen of terrein 

opruimen. Na deze zware taken, krijgt iedereen een uurtje platte rust. Dan krijgen alle 

leden, maar ook de leiding even de tijd om zich voor te bereiden op de rest van de dag. 

Naast eten en slapen, is de hele dag gevuld met ravotten met je tak en meeleven in het 

kampthema. We ronden allemaal samen de dag af, tijdens het avondlied. Dit lied kan je 

terugvinden verder in deze tram, zodat je het thuis al kan inoefenen. 

Als er nog vragen zouden zijn over het kampverloop, mag je zeker contact met de leiding 

opnemen. De contactgegevens vind je op de volgende pagina. 

 

EINDE VAN HET KAMP 

In normale omstandigheden sluiten we het kamp af met een bezoekdag en een BBQ voor 

het hele gezin. Dit zal jammer genoeg niet mogelijk zijn. 

Dit jaar mogen jullie de leden wel nog komen afhalen in de Voeren. We werken met 

verschillende tijdsblokken, zodat de kleine straatjes in de Voeren niet overbelast geraken. 

Elke tak mag vanaf een bepaald tijdsblok worden afgehaald, zodat we een chaos van 

ouders en auto’s kunnen beperken. Broers en zussen mogen samen worden afgehaald. De 

uurregeling kan je enkele pagina’s hiervoor terugvinden. 

 

CORONA 

Indien alles volgens planning verloopt, mogen wij op kamp vertrekken in een grote bubbel 

van 100 leden. Dit kan nog altijd veranderen als de coronacijfers er niet goed zouden 

uitzien. Dan zullen we werken met twee bubbels van 50 leden.  

Hoe we de bubbel van 100 gaan aanpakken, maar ook kleinere bubbels, kan je allemaal 

terugvinden in ons Coronadraaiboek. Dit draaiboek kan je terugvinden op onze website. 

We gaan ons best doen er een veilig en leuk kamp voor iedereen van te maken! 

  



CONTACTGEGEVENS 

 

POSTADRES 

Kampplaats De Drink 

Scouts BAVO Beverst 

t.a.v. ‘naam van het kind’ 

Drink 1  

3792 Sint-Pieters-Voeren 

 

Doorheen het kamp zullen gsm’s van de leden door de leiding worden bewaard. Om het 

kamp goed te laten verlopen, kunnen jullie ons altijd contacteren via onderstaande 

telefoonnummers. We houden jullie ook op de hoogte via de kamp whatsappgroep of via 

facebook.com/BAVOBeverst  

 

GROEPSLEIDING 

Lauren Lambrechts:  0471/ 91 94 27  OF  lrnlmbrchts10@gmail.com 

Lotte Paredis:  0471/ 85 30 56  OF  lotteparedis01@gmail.com 

 

TAKLEIDING 

Kapoenen  

Noor Vandebroek: 0479/27 71 41 

 

Welpen 

Dries Van Huffel: 0484/92 73 58 

 

Jonggivers 

Lotte Paredis: 0471/ 85 30 56 

 

Givers 

Zoë Marting: 0494/71 57 70 

  

mailto:lrnlmbrchts10@gmail.com
mailto:lotteparedis01@gmail.com


TAKKEN 

KAPOENEN 

 

HET IS ZOVER, KAMP STAAT VOOR DE DEUR!  

Zie je het alvast zitten om een geweldige week te beleven? Geweldig gaat het zeker zijn, 

want de BAVO is niet alleen op de kampplaats. De dorpsbewoners van het spel 

‘Weerwolven in Wakkerdam’ zullen ook aanwezig zijn. Al die dorpsbewoner nemen 

natuurlijk al heel wat plaats in. Dus vergeet je eigen slaapzak, kussen en knuffel niet       

Elke dorpsgenoot heeft zijn eigen taak om het dorp draaiende te houden. Zo is er een 

bakker, slager, kapper, leerkracht, … Zij hebben de leiding gevraagd jullie ook een taakje 

te geven voor kamp. Niet zomaar een taakje, een onderzoek. Net zoals in het spel 

‘Weerwolven in Wakkerdam’ zijn er in dit dorp ook weerwolven. Kennen jullie dit dier? 

Ga op onderzoek uit en kijk de film van ‘Dolfje Weerwolfje’ en leer deze diersoort kennen. 

Wil je je al helemaal inleven in het kampthema?! Dan kan je thuis eens het spel 

‘Weerwolven’ uitproberen. 

Is het je eerste kamp? Je zal niet de enige zijn!  

Geen zorgen! Met zo een leuke activiteiten is er zelf geen tijd voor heimwee. De leiding 

staat steeds paraat voor al jullie vragen en zorgen rond kamp. Hier alvast nog wat extra 

uitleg. 

Typisch aan kamp is onze 1-daagse. Dan gaan we op wandel naar een toffe plek in de 

buurt. Hiervoor neem je een goede rugzak, hoofddeksel, wandelschoenen en zwemgerief 

mee. En indien het zwemweer is, mag de zonnecrème niet vergeten worden! 

Kamp zijn dagen vol plezier, zeker in aanwezigheid van de leuke dorpsgenoten. Want hoe 

meer zielen, hoe meer vreugd. De leiding hoopt dan ook met veel kapoenen de mogen 

ravotten op kamp.  

Wij kijken er alvast naar uit, jij ook? 

Scouts groetjes van jullie kapoenenleiding, 

Boris, Dhunya, Marie, Nele, Noor, Rutger en de dorpsgenoten!       

 

PS: niet alle benodigdheden zijn aangehaald dus bekijk zeker eens het volledige lijstje 

achteraan de kamptram! 

 

 

  



TAKKEN 

WELPEN 

 

YES, de zomervakantie staat bijna voor de deur, en iedereen weet wat dat betekent…  

WE KUNNEN WEER OP KAMP!  

Wat er allemaal gaat gebeuren op kamp kunnen we jullie helaas nog niet verklappen. 

Maar 1 ding kunnen we al zeggen, neem zeker jullie zaklampen mee om de mysterieuze 

wezens daar te bekijken.        

 

Hoezo mysterieuze wezens zullen jullie denken?  

Wel, de dorpsbewoners van het spel ‘Weerwolven in Wakkerdam’ hebben aan de BAVO 

gevraagd om eens een oogje in het zeil te houden daar op kamp, want er gebeuren daar 

veel gekke dingen.          

 

In het kleine gezellige dorpje met alle lieve, maar ook gekke dorpsfiguren, kan het ’s 

nachts heel erg koud worden! Vergeet dus zeker geen dikke, warme slaapzak, goeie pyjama 

en je favoriete knuffel voor de koude nachten! BRRR 

 

Dit jaar zullen we terug op 1-daagse kunnen gaan, joepie! Dat is 1 dag stevig wandelen 

naar een leuke plaats, waar we ons dan nog extra goed kunnen amuseren. Zorg dat je je 

rugzak, wandelschoenen, zonnecrème en zwemkledij meeneemt.  

 

Nog eventjes aftellen en dan kunnen we al vertrekken! Denk al zeker eens na over welke 

fantasiefiguren jij hoopt tegen te komen. Wij kijken er al zeker naaruit om samen 

spelletjes te spelen en op onderzoek uit te gaan met jullie!  

 

Dikke scoutsgroet van de welpenleiding, 

Dries, Elias, Matthias, Myra, Nore, Sven en de dorpsgenoten!       

 

  



TAKKEN 

JONGGIVERS 

 

Jullie mogen nu jullie ogen weer open doen…  

Het is weer zover, tijd om jullie innerlijke avonturiers naar boven te halen. Er is weer 

iemand vermoord deze nacht, maar wie zijn nu die weerwolven hier?? Dit mysterie zal 

onderzocht worden in de Voeren. Niet zo ver van jullie thuis, maar ver genoeg om in een 

andere wereld te belanden. 

Ook dit jaar is er veel aan de hand. We hebben hier wel de kans gekregen om in een dorp te 

overnachten, maar verwacht niet al te veel luxe. Zoals jullie naar goede gewoonte weten 

slapen de Jonggivers gezellig samen in een tent. Er kan ’s nachts veel gebeuren, hierdoor 

raden we aan een stevig veldbed en een harde koffer mee te nemen. Zo kunnen jullie 

zonder zorgen jullie nacht doorbrengen en goed slapen na een hele dag ravotten. 

Een kamp zonder 2-daagse, is niet wat het moest zijn. Na vorig jaar hebben we wat 

kilometertjes in te halen dus begin die beentjes al maar los te gooien. 

Belangrijk! De burgemeester vindt het welzijn van zijn burgers erg belangrijk, hij raadt 

aan een stevige trekrugzak mee te brengen. 

Wij zijn alvast héél benieuwd waar we dit jaar weer zullen belanden en hopen er samen 

een heel plezante 2-daagse van te maken.  

Door de superleuke weekplanning en voor de veiligheid hier in het dorp te garanderen zijn 

playstations, nintendo’s,… overbodig. Ook andere waardevolle spullen raden we ten 

zeerste af. Dieven vinden dit namelijk zeer leuk om te hebben. Je gsm mag je wel 

meenemen, maar deze gaat de hele week door de leiding goed worden bewaakt. Wanneer 

het moment het toelaat en het rustig lijkt in het dorp, krijgen jullie misschien de kans om 

deze even te gebruiken. 

Jammer genoeg bestaat ook de kans dat ons dorp geteisterd wordt door corona. Dit 

proberen wij zeker te voorkomen door héééél veel te ontsmetten, handen wassen,… Ook 

legt de burgemeester ons de regel op om in bubbels van 100 door het leven te gaan. Bekijk 

ook zeker even het draaiboek met maatregelen, zodat je alle regels te weten komt. 

Hoe dan ook kijken we er heel erg naar uit om terug samen met jullie te ravotten!  

Éen tip geven we jullie nog mee: houd je ogen goed open en blijf aandachtig voor alles wat 

er gebeurd! 

 

Dikke scoutsgroet, 

Jill, Jade, Kyan en Lotte 

 



TAKKEN 

GIVERS 

 

Beste givers 

Dit jaar gaan we een bezoekje brengen aan het prachtige Wakkerdam. Alleen heeft de 

burgemeester een klein probleempje… het dorp heeft last van weerwolven. Niet getreurd, 

de leiding zal alles eraan doen om deze weerwolven te pakken te krijgen! Hoe we dit gaan 

doen zullen we jullie op kamp laten zien. 

Zelfs met weerwolven in de buurt moeten we proberen de dagen op te vullen, ook dit jaar 

doen we dit met leuke activiteitjes en nóg leukere themamomenten. Zo gaan we samen een 

paar klassieke scoutsspelletjes spelen, om het tekort aan activiteiten doorheen het jaar 

goed in te halen. 

Dit jaar heeft de overheid beslist dat we op 3-daagse mogen gaan! Helaas is niet iedereen 

hier even enthousiast over om drie dagen te fietsen (Zoë      ), maar desondanks gaan wij er 

toch een leuke trip van maken. Zorg dat je zeker een betrouwbare fiets en een goede 

trekrugzak hebt om deze tocht te overleven. Een stevige ketting en goeie remmen gaan we 

nodig hebben om de bergen in de Voeren te beklimmen! 

Voor jullie zal het kamp beginnen op 23 juli. We wachten jullie op in Wakkerdam (ook wel 

Sint-Pieters-Voeren genoemd) om 14u30.  

Wat moeten jullie zéker en vast bijhebben?  

- Een fiets die 3 dagen mee kan gaan 

- Goede moed 

- Je koffer met je slaapgerief, kleding, toiletzak,… die je samen met je fiets dinsdag 

20 juli in de camion kan brengen! 

Angstaanjagende groeten 

De giverleiding 

 

 

  



DAGINDELING 

 

We geven jullie een overzicht hoe een normale kampdag eruit ziet. 

8u30 – Opstaan, Wasjes en plasjes 

9u00 – Formatie & ontbijt 

9u30 – Activiteit 

12u00 – Formatie & middageten 

12u30 – 4 Taken (afwas, terrein opruimen, Wc’s poetsen, rust) 

13u00 – Platte rust 

14u00 – Activiteit 

16u00 – Vieruurtje 

18u00 – Formatie & avondeten 

19u00 – Avondactiviteit  

20u30 – Wasjes en plasjes, pyjama aan en avondlied  

 

21u00 – Slaaptijd voor Kapoenen 

22u00 – Slaaptijd voor Welpen 

23u00 – Slaaptijd voor Jonggivers 

00u00 – Slaaptijd voor Givers 

 

AVONDLIED 

 

O Heer, d’avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom. 

Wij knielen neer om u te zingen 

in’t slapen woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen,  

en vragen, heer, verlaat ons niet! 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê. 

Luist’rend fluist’ren kruinen mee  

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

 

  



WAT HEB JE NODIG OP SCOUTSKAMP? 
 

Slaapgerief: 

o Veldbed, geen luchtmatras (Welpen, Jonggivers en Givers slapen in tenten)  

o Veldbed, eenpersoonsluchtmatras is optioneel (Kapoenen slapen in het gebouw) 

o Eventueel slaapmatje 

o Slaapzak  

o Kussen  

o (favoriete) Knuffelbeer 

o (warme) Pyjama (’s nachts kan het erg koud zijn wanneer je in een tent slaapt)  

o Pantoffels/slippers 

 

Kleding: 

We gaan op scoutskamp, houd hierbij rekening dat je kleren meeneemt die VUIL worden.  

o Scoutsuniform (evt. aandoen bij vertrek) 

o Thema-outfit (evt. aandoen bij vertrek) 

o Lange broeken 

o Korte broeken (of rokjes) 

o Pulls (minstens 1 warme, dikke trui) 

o Voldoende T-shirts 

o Ondergoed (10 stuks) 

o Kousen (10 stuks  + een paar stevige kousen) 

o Zonnepet of -hoedje 

o Zwempak 

o Regenjas 

o Sportschoenen + slippers + wandelschoenen 

 

Toiletzak: 

o Douchegel en shampoo (liefst 2 in 1, dan kan je minder verliezen) 

o Washandjes (wegwerp of gewone) 

o Grote badhanddoek 

o Kleine handdoeken 

o Tandenborstel + tandenpasta + beker 

o Borstel of kam  

o Rekkertjes voor lange haren 

o Eventueel plakkers voor blaren  

o Zonnecrème  

o Papieren zakdoekjes 

o Anti-muggenmelk 



Andere: 

o Éen of meerdere mondmaskers (Alle leden) 

o Witte T-shirt om te verven  (IEDEREEN) 

o Oude onderbroek  

o ISI+ -kaart (vervanging SIS-kaart) Of ID-kaart 

o Indien nodig medicatie 

o Rugzakje, liefst zonder koordjes, dit kan irriteren op de schouders (kapoenen en 

welpen) 

o Trekrugzak (jonggivers en givers) 

o Fiets + stevig fietsslot (givers) 

o Zaklamp 

o Drinkbus! 

o Eetgerief: bord, mes, lepel, vork, beker  

o Schrijfgerief + briefpapier + enveloppen (Enveloppen bevatten best vooraf al 

adressen en postzegels) 

o Rustige bezigheid voor tijdens de platte rust, bv. kaartspel, strips, tijdschrift,… 

o Eventueel een centje, zodat ze op 1-, 2- of 3-daagse naar eigen keuze iets kunnen 

aankopen 

 

Wat nemen we best NIET mee op kamp? 

- Waardevolle voorwerpen, zoals gsm’s, videospellen, fototoestellen, juwelen,… 

- GEEN Zakmes! 

- Snoepgoed wordt verzameld door de leiding en eerlijke verdeeld onder de tak 

 

BELANGRIJK: 

- Zet OVERAL de naam op! We vinden elk kamp tientallen spullen terug die van 

niemand zijn. 

 

Eventueel aankopen: 

Als scouts verkopen wij onze eigen drinkbussen en petten. Je kan de bestelling plaatsen 

door een berichtje te sturen naar een van de leiding. We bezorgen dit bij de aankomst op 

de kampplaats. 

- Pet: €5 

- Drinkbus: €5 

  



PUZZELPLEZIER 

Woordzoeker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zoek de 6 verschillen 

 

AVONDLIED 

BURGER 

JAGER 

SCOUTS 

SPEELPLEZIER 

TREKTOCHT 

WEERWOLF 

BAVO 

CUPIDO 

KAMPVUUR 

SMULLEN 

WAKKERDAM 

ZIENER 


