
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoutskamp Alena 2021 
Bras 

 
 

   

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wanneer?  

 

 

 

 

 

 

Brieven kunnen verstuurd worden naar: 

Scouts Alena + Naam kind + tak 

Rue de Lhomal 21                                                                                         

6800 Bras                                                                   

Belgique 

 

VERTREK 

De vertrekdata verschillen per tak. Wat wel voor iedereen hetzelfde is, is het volgende: bij 

het vertrek heeft iedereen zijn kids-id op zak en zijn uniform aan 

 

AANKOMST 

Iedereen komt 31/07 samen toe aan het station van Dilbeek rond 19u. Bagage kan na het 

avondeten afgehaald worden aan Lambrechtslaan (voor de meisjes) of in de Victor Van 

Malderlaan (voor de jongens).  

PS: Wij appreciëren alle hulp bij het uitladen van onze camions!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIDSEN EN VERKENNERS: 20 JULI 

Gaan met de fiets op kamp! De 

vertrekuren zullen door de takleiding nog 

doorgegeven worden.  

Zorg dat je fiets in orde is en neem een 

reserveband, uitgebreid lunchpakket, 

fluovestje en helm mee! 

 

KABOUTERS, WELPEN, JONGVERKENNERS EN 

JONGGIDSEN: 21 JULI 

Jullie worden om 12 uur in Bras verwacht, 

neem een lunchpakket mee voor de eerste 

middag! 

Adres: Rue d’Hatrival, 6800 Bras 

Coördinaten: 49°59'33.8"N 5°22'05.3"E 

 

KAPOENEN EN ELFJES: 24 JULI 

Jullie worden om 12 uur in Bras verwacht, 

neem een lunchpakket mee voor de eerste 

middag! 

Adres: Rue d’Hatrival, 6800 Bras 

Coördinaten: 49°59'33.8"N 5°22'05.3"E 

 



Bagage  

 

  

 

 

Noodnummers  

De groepsleiding zal steeds bereikbaar zijn (in de mate dat het Ardens bereik het toelaat). 

Deze nummers enkel te gebruiken in geval van nood.  

Jongens: +32 479 08 68 94 (Edzer)  

                 +32 476 58 15 02 (Dries)  

Meisjes:  +32 483 40 68 52 (Charlotte)  

                 +32 471 09 65 40 (Laurie) 

 

Zowel de camion van jongens als de meisjes wordt 

ingeladen op 14 juli. Bagage kan tussen 18u en 20u 

worden afgezet. 

Voor de meisjes en kapoenen is dit aan de 

meisjeslokalen. (Lambrechtslaan 104) 

Voor de jongens is dit aan het stam.                      

(Victor Van Malderlaan 69B) 



Wat meenemen in de valies? 

Kleren (die vuil mogen worden!) 

 2 shorts of rokjes 

 7 T-shirts of topjes 

 3 dikke pulls 

 10 sets ondergoed 

 10 paar kousen 

 2 pyjama’s 

 verkleedkledij (zie takmaskot) 

 stevige (stap)schoenen 

 sportschoenen 

 sandalen 

 rubberen laarzen 

 

Eentje voor de regen… 

 regenjas, kw 

 

En eentje voor de zon… 
 petje  

 zonnecrème 

 zonnebril 

 

Toiletgerief 

 2 grote handdoeken 

 2 kleine handdoeken 

 washandje 

 tandenborstel 

 tandpasta 

 biologisch afbreekbare zeep 

 biologisch afbreekbare shampoo 

 kam 

 anti-muggen product 

 eventuele specifieke medicatie  

 



Eetgerief 

 gamel of bord 

 bestek 

 drinkbeker 

 2 keukenhanddoeken 

 

Om te slapen 

 veldbed, luchtmatras, matje,.. 

 slaapzak 

 extra deken 

 knuffel 

 

Zwemgerief 

 badpak of zwembroek 

 eventueel zwembril 

 zwembandjes indien nodig 

 waterschoenen 

 

Onmisbare extra’s 

 briefpapier, omslagen, pen, adressen,.. 

 leesboekjes of spelletjes 

 linnen zak voor vuile kleren 

 zaklamp en reservebatterijen 

 zakdoeken 

 zakmes en kompas voor (jong)givers 

 wat geld voor postkaartjes/postzegels  

 vuilniszak 

 drinkbus 

 dagrugzak/trekrugzak voor de oudere takken 

 

Wat NIET in de valies zit: 

 snoep 

 multimedia  

 drank en drugs worden NIET getolereerd.  

 



TIPS & TRICKS 

✓ Voor de kleinsten: steek alles in zakjes. (zakje met t-shirts, zakje met broeken,.. of 

maak dagzakjes) 

✓ Schrijf op alles je naam met onuitwisbare inkt. 

✓ Hang niets los aan je zak. De kans dat het kwijtgeraakt is groot! 

✓ Probeer je bagage te beperken tot twee stuks. 

✓ Plastieke zakjes zijn goud waard op een regenachtig kamp! 

 

Zo, wij hebben er alvast superveel zin in!  

Als u nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, geef ons dan gerust een seintje! 

 

Tot dan! 

Edzer, Dries, Charlotte, Laurie 

& de hele leidingsploeg 

 

 

 
 

 

 

 

 


