
Givers – 62ste Master van Bladel  
Kamp Stoumont 

Van 4 juli tot en met 15 juli 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willem Bogaerts 
Lars Daems 

Nele Etienne 
 

 

Beste givers 

  

Omdat we dit jaar heel wat feestjes hebben moeten missen,  

maken we van dit kamp een heus FEESTKAMP!  

 

Bereid je goed voor, want we gaan alles inhalen,  

van Kerst en Pasen tot 1 mei en Halloween!  

 

Wij zijn er alvast helemaal klaar voor! 

 

Kom jij ook naar ons spetterende feestkamp? 

 



1. PRAKTISCHE INFORMATIE  
 
ADRES 
Het kamp zal dit jaar doorgaan in Stoumont, in de straat Borgoumont: 50°25'06.7"N 5°51'57.0"E. 
Kleurrijke postkaartjes en leuke brieven zijn altijd van harte welkom! (Hint, hint…). Die kunnen 
gestuurd worden naar het volgende adres: Borgoumont 65, 4987 Stoumont.  
 

 
VERTREK EN AANKOMST 
De camion wordt ingeladen op 30 juni om 19u. Alle bagage gaat mee met de camion. Zo kunnen we 
deze allemaal samen inladen. Ook trekrugzakken gaan mee met de camion. 
 
Op 4 juli nemen we de trein, samen met de jonggivers. We verzamelen om 08:00u aan de 
hoofdingang van het station in Berchem. Vergeet zeker jullie mondmasker, identiteitskaart en 
eventuele medicatie niet (in een klein rugzakje)! Op 15 juli zijn jullie allemaal welkom rond 13:00u op 
het kampterrein om het kamp af te sluiten. 
 
KAMPPRIJS 
Wij vragen in totaal €130 voor ons onvergetelijke kamp voor de periode van 4 tot en met 15 juli. Dit 
mag u storten met vermelding van de voornaam + naam van uw zoon of dochter, op dit 
rekeningnummer: BE41 7310 5089 9410. Graag zouden we dit ten laatste 20 juni ontvangen. 
Verschillende mutualiteiten betalen delen van dit geld terug.  

Op de volgende pagina’s vinden jullie de routebeschrijving, de bagagelijst en de kamptoelating. 
 
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Mochten jullie ons dringend willen bereiken, vinden jullie hier onze GSM-nummers. 

Nele Etienne    0472/64 01 52 
Willem Bogaerts    0470/28 65 13 
Lars Daems    0496/94 23 63 

 

Als we niet onmiddellijk bereikbaar zijn en het is heel dringend, kan u ook naar Bjorn Lahey bellen. 
 
Bjorn Lahey    0477 81 34 73 



2. ROUTEBESCHRIJVING KAMPTERREIN                 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



3. BAGAGELIJST 
MOGEN WE MET AANDRANG VRAGEN OM ALLES TE TEKENEN (kledij, eetgerief, stripboeken, das, handdoeken…) 
 

Wasgerief: 
o Washandjes 
o Handdoeken (grote + kleine) 
o Kam/borstel 
o Zeep 
o Shampoo 
o Tandenborstel, bekertje en tandpasta 

 

Eetgerief 
o Drinkbus  
o Gamel  
o Bestek  
o Brooddoos (voor op uitstap!) 

 

Slaapgerief: 
o Luchtmatras/slaapmatje/veldbed 
o Hoofdkussen 
o Slaapzak 
o Pyjama 
o Knuffel 

 

Schoeisel: 
o Sportieve schoenen 
o Reserveschoenen/sandalen/teenslippers  
o Regenlaarzen 
o Stevige stapschoenen (driedaagse) 

 
 

Kledij: 
Volledig perfect uniform (aandoen bij vertrek) 

o Groene broek (scoutsbroek) 
o Scoutstrui 
o Scouts T-shirt (scoutsshop, groepsshirt of oude kampshirt) 
o Stevige stapschoenen(denk aan driedaagse) 
o Scoutsdas met fluostrip  
o Hemd 
 

o T-shirts (lange en korte mouwen) 
o Warme truien 
o Lange en korte broeken 
o Kousen (voldoende!) 
o Ondergoed (voldoende!) 
o Zwemkledij 
o Petje of hoedje (tegen de zon) 
o Zonnebril 
o Zonnecrème (en eventueel aftersun ) 
o Regenkledij (regenbroek, k-way, jas…) 
o Slechte kleren die heel vuil mogen worden (vetzakkendag, sluipspel…) 
o Linnen zak voor vuile was 
 

Allerlei: 
o Mondmaskers 
o Verkleedkleren (we zijn benieuwd!) 
o Lunchpakket voor de eerste dag!! (meenemen in klein rugzakje bij vertrek)  
o Trekrugzak (voor op driedaagse)  
o Zakdoeken 
o Eventueel strips/tijdschriften  
o Zaklamp (vergeet geen batterijen) 
o Muggenmelk 
o Persoonlijke medicatie (afgeven aan leiding bij vertrek) 
o Klevertjes van de mutualiteit (afgeven bij aankomst) 
o Schrijfgerief (pen, papier, voorgeschreven enveloppen, postzegels) 
o Identiteitskaart 
 

Wat laten we zeker thuis: 
o Waardevolle spullen (horloges, sieraden, …) 
o Gsm (indien je die meeneemt, geef je die af bij vertrek), MP3-spelers, gameboys en Playstations… 
o Drank, drugs, sigaretten en aanstekers! 
o TE VEEL geld  
o Slecht humeur 
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4. Kamptoelating 

 
Giverkamp 2021 
 
 
Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………….. 
 
Vader, moeder, voogd van …………………………………………….…………. 
 
Adres …………………………………………………………………………….………….. 
 
Telefoon: …………………………………………………………………….……………. 
 
GSM: …………………………………………………………………………….………….. 
 
 
Geef toestemming aan mijn zoon/dochter om  
 

▪ deel te nemen aan het kamp van 4 tot en met 15 juli 2021 te Stoumont. 
 

▪ aan zwem- en andere sportactiviteiten deel te nemen. 
 
 
Ik sta de leiding toe, elke dringende medische of chirurgische ingreep, voor zover dit 
noodzakelijk wordt geacht door een arts, te laten uitvoeren indien ondertekende niet kan 
worden bereikt op bovenstaand adres. 
 
Gelieve de identiteitskaart en eventuele medicatie van zoon/dochter bij vertrek aan 
de leiding te overhandigen. 
 
Datum: ………/………/……… 
 
Handtekening 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor het invullen en het vertrouwen.  
 
 
Op naar een geweldig kamp! 
Lars, Willem en Nele 

 


