
  



AHOY PIRAATJES  

 

Het einde van het scoutsjaar is in zicht… Maar niet getreurd, want er staan terug 

verschillende leuke evenementen op ons te wachten! 

 Vorige zomer stond ons evenement, Beverst Midzomernacht, nog even ‘on hold’, maar dit 

jaar zijn we eindelijk terug van weggeweest. De afgelopen maanden zijn de leiding en 

verschillende vrijwilligers druk bezig geweest met het organiseren van dit evenement. Op 

zaterdag 25 juni is IEDEREEN welkom rondom onze scoutslokalen om samen de 

zomervakantie in te zetten. Voor de leden zal er vanalles te beleven vallen, zoals 

springkastelen en een leuke activiteit georganiseerd door de leiding. Niet enkel de kinderen 

kunnen zich amuseren, er zal ook sfeervolle muziek worden voorzien met heerlijke hapjes 

en drankjes. Zeker de moeite om eens langs te komen!  

Meer info kan je binnenkort terugvinden op de facebook- en instagrampagina van Bavo 

Beverst. 

Niet enkel Beverst Midzomernacht is terug van weggeweest, na een jaartje aftellen kunnen 

we ook terug op kamp vertrekken. JOEPIE!  

Deze zomer trekken we erop uit met ons schip de Bavo Schuit. We varen terug naar onze 

vertrouwde omgeving richting de Kempen. Dit jaar hebben we namelijk een bijzondere 

kampplaats, eentje die op wandelafstand ligt van de Lommelse Sahara. In deze Sahara 

zijn verschillende verborgen schatten terug te vinden, die we met z’n allen gaan 

ontdekken. MAAR we moeten oppassen, want er zitten kapers op de kust! Tijdens onze 

kampperiode zal er namelijk ook een piratenschip aanmeren vlakbij onze kampplaats, als 

dat maar gaat meevallen… 

In dit infobundeltje, de kamptram, ga je alle informatie over het kamp terugvinden.  

Dus als je nieuwsgierig bent naar wat dit scoutskamp eigenlijk inhoudt, lees dan zeker 

verder! Voor elke tak zal het kamp er een beetje anders uitzien, dus bekijk zeker de 

persoonlijke tekstjes per tak. 

Indien je na het lezen van deze bundel nog vragen zou hebben, mag je altijd contact 

opnemen met de takleiding of groepsleiding. De contactgegevens kan je ook terugvinden 

in de kamptram.  

 De leiding heeft er in ieder geval al meeeega veel zin in!  

Hopelijk zien we iedereen terug in Lommel.  

Stevige piratenlinker,  

De BAVO-leiding 

  



DATA & UREN 

 

Donderdag 30 juni 

Laatste dag om in te schrijven voor het kamp 

 

Dinsdag 19 juli – 9u00 t.e.m. 11u00  

Bagage van de leden verzamelen (bv. grote koffers) 

@Scoutslokalen in Beverst 

Op deze dag zal de leiding de camion inladen, hierin wordt al het materiaal geplaatst dat 

mee op kamp gaat. Indien jouw grote koffer niet op 22 juli op de kampplaats kan geraken, 

mag je deze 19 juli al langsbrengen.  

 

Vrijdag 22 juli – 13u00  

Vertrek Givers met fiets 

@Scoutslokalen Beverst 

 

Vrijdag 22 juli – 14u00  

Aankomst Welpen en Jonggivers  

@Kampplaats Lommel 

 

Maandag 25 juli – 10u00 

Aankomst Kapoenen 

@Kampplaats Lommel 

 

Vrijdag 29 juli – Vanaf 15u30 

Afhalen Kapoenen vanaf 15u30 

Afhalen Welpen vanaf 16u00 

Afhalen Jonggivers en Givers vanaf 16u30 

@Kampplaats Lommel 

 

Zaterdag 30 juli 

Afhalen bagage, fietsen,… 

Het uur wordt gecommuniceerd via de whatsappgroep 

@Scoutslokalen in Beverst 

  



INSCHRIJVING & BETALING 

 

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 met 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 ten 

laatste op 30 juni in orde te brengen.  

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: €120 voor 5 dagen 

Welpen, Jonggivers en Givers: €175 voor 8 dagen 

Betaling via rekeningnummer: BE73 7350 0189 8760 

Met vermelding: “Kamp 2022 + naam van het kind” 

 

 

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, 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 

22u30 – Slaaptijd voor Jonggivers 

23u00 – Slaaptijd voor Givers  



OP KAMP! 

 

VERTREK  

Het kamp voor de welpen, jonggivers en givers zal beginnen op 22 juli. Die dag zullen de 

welpen en jonggivers om 14u worden verwacht aan de scoutslokalen in Lommel. Wij 

werken dus niet met trein- of busvervoer, maar rekenen voorlopig nog op de ouders om 

hun kind tot aan de kampplaats te brengen. Indien je hier moeilijkheden mee ondervindt, 

kan je altijd contact opnemen met de takleiding.  

Bij aankomst zullen we weer werken met een kiss & ride systeem, hierdoor zal het net iets 

minder druk worden in de straatjes van Lommel.  

De givers daarentegen vertrekken vanuit Beverst met de fiets richting Lommel. Deze 

groep wordt om 13u verwacht aan de scoutslokalen in Beverst, hier zal de giverleiding hen 

opwachten.  

 

VERLOOP  

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

Welpen betekent dit 8 dagen slapen in een tent en de rest zal ook buiten gebeuren, zoals 

wassen, eten, spelen, enz.  

Voor de Kapoenen is dit een beetje anders, zij mogen nog in het gebouw 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 het hele 

kamp voor een uitgebreide menu, waarvan je kan blijven smullen. 

Na het middageten doen we allemaal samen onze klusjes, zoals afwassen, wc’s 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 activiteiten binnen je tak en meeleven in 

het kampthema. We ronden allemaal samen de dag af met het avondlied.  

 

EINDE 

Het einde van het kamp vindt dit jaar plaats op 29 juli, de leden mogen op deze dag terug 

afgehaald worden in Lommel. Het afhalen zal gebeuren in verschillende tijdsblokken, zo 

blijft het meer aangenaam voor iedereen. Indien je leden hebt in verschillende takken, 

mag je deze op éen moment allemaal meenemen.  

 

 



CONTACT 

 

Niets leuker dan een briefje ontvangen van het thuisfront        

 

POSTADRES 

Scoutslokaal Lommel 

Scouts BAVO Beverst 

t.a.v. ‘naam van het kind’ 

Nieuwe Kopen 4  

3920 Lommel 

 

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 kampwhatsappgroep, via 

facebook.com/BAVOBeverst  of via de instagrampagina ‘bavo beverst’. 

 

Groepsleiding 

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

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

 

Kapoenen  

Marie Vandebroek: 0470/ 53 07 66 OF marie.vdbroek@gmail.com  

 

Welpen 

Sven Loyens: 0478/ 18 01 69 OF loyenssven@gmail.com  

 

Jonggivers 

Matthias Panis: 0484/ 49 33 77 OF panismatthias@gmail.com  

 

Givers 

Dries Van Huffel: 0484/ 92 73 58 OF driesvanhuffel2002@gmail.com  
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KAPOENEN 

AHHOI KAPOENEN,  

ZIJN JULLIE ER KLAAR VOOR?!  

Zo ja, top want scoutskamp is een en al piraterij. Een ECHTE beleving zal het zijn, want 

er verblijven een paar speciale gasten op de kampplaats in Lommel: piraten van ons eigen 

scouts! Zij nemen heel wat plaats in dus vergeet zeker je eigen veldbedje, slaapzak, kussen 

en knuffel niet.  

Voor sommigen zal dit de eerste keer op kamp zijn, hierover moet je jou zeker geen zorgen 

maken! We hebben zoveel leuke spelletjes in petto dat vervelen niet gaat gebeuren        

Typisch aan piraten aan de duinen en aan kamp is het mooie weer, zo zijn onze leden elk 

jaar het zonnetje in huis. Ook de echte zon zal aanwezig zijn, vergeet dus niet je pet, 

zonnecrème en zwemkledij. Er gaan zeker en vast waterspelletjes aan te pas komen. 

Het scoutskamp bestaat uit een paar supertoffe dagen, dit jaar zal het dan ook extra tof 

worden met onze eigen scoutspiraten. Met de kapoenen, de enige echte lolmakers, gaat het 

dak eraf! Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Wij hopen zoveel mogelijk kapoenen te 

verwelkomen op deze week boordevol avonturen. Wij zijn er klaar voor, jullie ook? Met 

vragen kan je altijd terecht bij de kapoenenleiding!  

Hopelijk tot dan!  

Zonnige groetjes de kapoenenleiding! 

Marie, Noor, Boris, Myra, Jill en Dhunya 

 

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

het einde van de kamptram! 

 

  



WELPEN 

AAAAAAARGHHH PIRATEN!!!!  

Een nieuwe zomer een nieuw Bavokamp in vooruitzicht! Ook in 2022 zal het een 

spetterend avontuur worden vol met knotsgekke activiteiten. Dit jaar trekken(of varen?) 

we naar de Lommelse Sahara. We kijken er naar uit om onze welpen kennis te laten maken 

met onze stoere piratenvrienden! We hebben hen al van alles verteld over jullie, dus ze 

hebben er superveel zin in! Jullie ook??! We verwachten jullie op 22 juli. 

Piraten houden ook van uitstapjes maken, en daarom gaan we ook dit jaar terug op 

ééndaagse met een kaart. Het zal een flinke wandeling worden.. maar naar waar? Vergeet 

zeker niet wandelschoenen en jullie zwemgerief mee te nemen (hint, hint      , de volledige 

lijst met kampbenodigdheden vind je verder in deze kamptram.) 

Wat zou een piratenschip zijn zonder bemanning? We hopen dan ook van een grote 

opkomst van al onze welpen die zich omtoveren tot de stoerste piraten van de hele 

piratenbende! Je mag dus zeker en vast verkleed naar kamp komen om je zo helemaal in te 

kunnen leven in het thema. 

Zoveel te gekker zoveel te beter!       

Piraterige groeten, de welpenleiding en hun piratenvrienden! 

Remco, Sven, Elias, Nele, Lotte en Rutger 

 

 

JONGGIVERS 

Hela jogi's 

Het is weer zover! Kamp staat weer voor de deur en dit jaar varen we met onze boot 

richting de Lommelse Sahara. Hier zullen we een week halt houden om de mooie omgeving 

te verkennen en ondertussen ook wat leuke activiteiten te doen. 

Omdat er niet genoeg plaats is op de boot zullen jullie dit jaar weer verblijven in  tenten, 

dus kan je best een veldbedje meenemen en een harde koffer. 

Kamp zou niet compleet zijn als we niet op 2-daagse zouden gaan. Aangezien we een 

stevige tocht voor de boeg hebben, raden we aan een trekrugzak en fatsoenlijke 

wandelschoenen mee te nemen. 

Wij kijken er al naar uit om ons weer een week met jullie te amuseren! 

Hopelijk jullie ook! 

Stevige linker,  

Nore, Zoë en Matthias 

 



GIVERS 

 

Dag givertjes, 

De beste tijd van het jaar komt er weer aan… KAMP!! Dit jaar gaan we ons vertoeven 

tussen de levensbedreigende piraten in de Lommelse Sahara. Train je zwemkunsten en 

overlevingsskillz, want in die sahara gaat het niet min worden. Overnachten in een tent 

kan namelijk erg koud worden en kunnen ook wel eens korte nachtjes opleveren.  

Niet te missen op giverkamp en wellicht een hoogtepunt, is 3-daagse. De bestemming blijft 

voor jullie nog geheim, de leiding heeft in ieder geval al een verborgen pareltje ontdekt.  

Wie weet ligt deze aan de kust, of in de ardennen, of misschien ligt het al dichterbij dan je 

denkt? Hoe dan ook, zorg dat je zeker een stevig paar wandelschoenen en degelijke 

trekrugzak mee hebt als je deze zoektocht wil overleven!  

Om ons voor te bereiden op deze tocht zullen we de beentjes vooraf al opwarmen. Hoe kan 

dit beter dan een rustige fietstocht van Bilzen tot Lommel? We zullen jullie opwachten op 

vrijdag 22 juli om 13u aan de biberist. Voorzie zeker voldoende snacks en drinken voor 

deze rit.    

Be there or be square!   

De giverleiding 

 

 

  



 

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. 

 

Via deze link kan je het avondlied nog eens oefenen: 

https://www.youtube.com/watch?v=oPTQWIXTcmI  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oPTQWIXTcmI


WAT HEB JE NODIG OP SCOUTSKAMP? 
 

BELANGRIJK: 

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

niemand zijn. 

Slaapgerief: 

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

o Kapoenen; Veldbed of eenpersoonsluchtmatras (slapen in het gebouw) 

o Eventueel slaapmatje 

o Slaapzak  

o Kussen  

o Knuffelbeer 

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

o Slippers 

o Zaklamp 

 

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 Truien (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 Zwemkledij 

o Regenjas 

o Sportschoenen + wandelschoenen 

o Witte T-shirt om op te verven 

 

Toiletzak: 

o Douchegel en shampoo  

o Washandjes  

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: 

Iedereen: 

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

o Medicatie (indien nodig)  

o Drinkbus 

o Schrijfgerief + briefpapier + enveloppen  

o Enveloppen bevatten best vooraf al adressen en postzegels 

o Rustige bezigheid om de platte rust mee door te komen 

o  bv. kaartspel, strips, tijdschrift,… 

Kapoenen en Welpen: 

o Rugzak  

o Tip: geen rugzak met koordjes over de schouders, tijdens een stevige 

wandeltocht kan dit vervelend worden bij kinderen 

o Een extra centje voor op 1-daagse 

Jonggivers: 

o Trekrugzak 

o Een extra centje voor op 2-daagse 

Givers: 

o Trekrugzak 

o Stevig fietsslot  

o Éen of meerdere mondmaskers  

o Een extra centje voor op 3-daagse  

 

Wat nemen we best NIET mee op kamp? 

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

o Gsm’s worden bijgehouden door de leiding tijdens het kamp 

- GEEN Zakmes! 

- Snoepgoed  

o verzameld door de leiding en eerlijk verdeeld onder de tak 

 

 


