
Mollen vangen in 

Holland

Kampboekje Givers 2019



WAT - WAAR - WANNEER

WAT?
Na een staankamp komt een buitenlandskamp en na een 
buitenlands kamp komt een… FIETSKAMP

Samen met  ons stalen ros en trekkersrugzak gaan we op 
bezoek bij onze noorderburen: de Nederlanders. Nederland is 
niet enkel  hét ‘fietsland’ bij uitstek, maar ook nog eens een 
prachtig ‘waterland’. Beide troeven komen uitgebreid aan 
bod.

WAAR?
We vertrekken vanaf ons lokaal richting Antwerpen-Centraal, 
de trein op richting Amsterdam. Een toertje rond het 
Ijsselmeer, met een tussenstop op Ameland en weer terug 
met de trein.

WANNEER?
Van 12 juli tot en met 22 juli, van vrijdag tot maandag. 
Vertrek aan het lokaal om 9u en terugkomst rond 17u aan het 
lokaal.



THEMA - ROUTE

THEMA

Het thema draait rond het vinden van de mol. Aangezien we 
toch een beetje origineel proberen te zijn, hebben we een 
systeem uitgedokterd met verschillende mollen en met een 
algemeen klassement. Meer informatie kunnen we via deze 
weg nog niet geven, de mol leest namelijk mee… Liegen 
wordt beloond? Of toch niet?

ROUTE

Speciale stops:

1)Kano-tweedaagse

2)Verrassingsactiviteit



INSCHRIJVEN - FOERIERS 

INSCHRIJVEN

Het te betalen bedrag bedraagt: 225 euro, dit aangevuld met 
het verdiende geld doorheen het jaar (Giverterras, 
Silfakkeltocht en binnenkort ook nog de Spaghetti avond), 
zorgt ervoor dat we niets te kort zullen hebben op onze 11-
daagse reis!

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar: 
givers@scoutskieldrecht.be met vermelding van de naam van 
de giver en het gepaste bedrag over te schrijven op onze 
rekening: BE88 7330 2250 5141 eveneens met vermelding 
van de naam.

FOERIERS

Bij 3 mannelijke leiding horen 2 vrouwelijke foeriers:

V.l.n.r. Antonia Vanden Bulcke
en Thomina Vanden Bulcke.

Dit duo is jarenlang opgeleid 
door onze eigen scouts. Ziet er 
goed uit!
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PRAKTISCHE INFO

NOG IN ORDE TE BRENGEN

Aangezien we naar het buitenland trekken hebben, moeten we 
van jullie volgende papier doorgemaild 
(givers@scoutskieldrecht.be) krijgen vóór 21 juni. 

• Reistoelating van ouders voor een minderjarige. (Af te 
halen in Beveren) 

• Ofwel een Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen (via 
de mutualiteit)

• Ofwel een MUTAS-kaart of Mediphone Assist Card 
aanvragen (één van de twee volstaat) 

• Identiteitskaart + kijken of deze nog geldig is tot 3 maand na 
de reis. (20/10/2018) 

OVERNACHTINGEN

Overnachten doen we altijd in een tent, verdeel jezelf op 
voorhand in groepjes (2-4 personen) en bespreek wie de tent 
zal voorzien. Smijttenten zien we liever niet aangezien deze 
niet trekkers-vriendelijk zijn. Mocht er een probleem zijn met 
het verdelen in groepjes of met de tent, stuur dan een berichtje 
naar iemand van de leiding.

CONTACT

Kamiel De Wolf +32 471 11 44 32

Wout De Keyser +32 479 37 36 33

Tommy Vercauteren +32 493 03 46 39
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FIETS

❑ Versnellingen (7)

❑ Licht voor

❑ Licht achter

❑ Gesmeerde ketting

❑ Remmen 

❑ Extra fietsband

❑ Bel

❑ …

Het allerbelangrijkste tijdens een fietskamp is natuurlijk een 

goede fiets. We houden voor het vertrek een controle zodat 

alle fietsen goed uitgerust zijn voor vertrek. Deze datum 

wordt later nog doorgegeven.

Wat je zeker nodig hebt op kamp is een gewone trekrugzak, 

deze hoeft niet groter te zijn dan 30L. Je kan kiezen om je 

bagageruim te vergroten door een grotere rugzak mee te 

nemen (bv 70L) of je kan een deel van je bagage meenemen 

in fietstassen. Je zal sowieso al je gerief (op tent na) moeten 

meesleuren tijdens het fietsen.

Hoe goed moet mijn fiets uitgerust zijn? Een kort lijstje:



BAGAGE

Slaapgerief 

❑ slaapzak

❑ matje

❑ tent

❑ kussentje

Allerlei

❑ Gamel, bestek, beker

❑ Toiletgerief

❑ Schrijfgerief

❑ Drinkbus/Camelbag

❑ Zonnecrème

❑ Zonnebril/pet

❑ Identiteitskaart

❑ Persoonlijke medicatie

❑ Toelatingsbewijs 
buitenland

❑ Verzekeringskaartje

❑ Zaklamp

❑ gasbusje/kopje (per 2à3)

Kledij

❑ Fietsbroek (sterk 
aangeraden)

❑ Uniform

❑ 2 paar schoenen (fiets + 
chill/ kajak)

❑ Regenkledij (regenbroek!)

❑ Lange broek

❑ Korte broek

❑ Trui 

❑ T-Shirts

❑ Kousen

❑ Ondergoed

❑ Handdoeken

❑Washandje

❑ Zwemkledij

Zoals eerder vermeld, moet je je bagage zelf dragen op je 

fiets. Dit kan door grote rugzak (bv 70L) of kleine rugzak (bv 

30L) + fietstassen. Enkel tenten worden met de auto vervoerd. 

Wat moet ik allemaal meezeulen? Doe jezelf een plezier en 

beperk je een beetje. 



LAAT MAAR KOMEN!!!

Laat maar komen die mooie zomer! Inschrijven is de 
boodschap!!! Wij hebben er alvast gigantisch veel zin in. 
Hieronder enkele foto’s die je zelf zal kunnen maken: 
kanovaren, fietsen op Ameland of gewoon dwars door 
Nederland en een bezoekje aan Amsterdam

Tot dan!

Kamiel, Wout en Tommy


