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Na 10 jaar keren we terug naar het mythische 

kampterrein in Éprave! Volledig omringd door 

bos & maïs zorgen we in dit groene dalletje voor 

een 10-daags microklimaat van knotsgekke 

spelletjes, strakke sjorconstructies &  fantastische 

herinneringen. En of we er zin in hebben!

info

agenda

steuncomité

winkel

ouderbar

de eenheidsleiding

eenheidsleiding@menapiers.be

voorzitter@menapiers.be
Thomas Pertry (Beer)

0483 49 15 74

bar@menapiers.be
Peter Cornelis   (Boloko)

Michel Vansieleghem

Open elke 2e zaterdag van de 
maand (17u) in de bar. 

fosshop@menapiers.be
Marjan (Hinde) & Liliane

Open na de activiteit om 17u.

materiaal
materiaalmeesters@menapiers.be

Michael Deceuninck (Axis)
Jan Verbeure (Springbok)

www.menapiers.be
facebook.com/menapiers

BE45 0682 3134 1589

7 augustus
FOS-shop open 
van 13u00-14u30

Na 10 jaar keren we terug naar het mythische 

kampterrein in Éprave! Volledig omringd door 

bos & maïs zorgen we in dit groene dalletje voor 

een 10-daags microklimaat van knotsgekke 

tijd voor 

zomerkamp!

22 mei
Inschrijfdag broers/zussen
1 juli
Deadline inschrijven 
zomerkamp

9-19 augustus
Zomerkamp

14 augustus
Afhalen bevers aan  
het kampterrein

28 augustus
Inschrijfdag nieuwe leden

3-5 september
Planweekend leiding

11 september
Overgang

18 september
BBQ

www.menapiers.be inschrijvenvia onze site!

deadline: 1 juli
In augustus mogen we ons weer opmaken voor de mooiste 
tijd van het jaar, ongeacht er nu een pandemie plaatsvindt 
of niet! Na een jaar in kleine groepjes geleefd te hebben 
kunnen we het groepsgevoel weer aanwakkeren op een 
fantastisch zomerkamp met grotere bubbels. Het wordt 
ongetwijfeld weer een kamp om nooit te vergeten!

Kampplaats 
Rue du Beau Séjour
5580 Rochefort

Kampvervoer
Dit jaar gaan we weer 
met de bus op kamp. 
De exacte uren volgen 
op onze site. 
Bevers moeten aan het 
kampterrein afgehaald 
worden op 14/08 om 
14u.

Wanneer? 9 tot 19 augustus 2021

Kaartje sturen?
39 FOS de Menapiërs
tak + naam kind
Impasse de la Boverie 12
5580 Han-sur-Lesse
Van bevers tem. wolven zijn 
3 kaartjes inbegrepen in de prijs!

Kampprijs
170 euro (bevers 110 euro)
Leiding & kookploeg 115 euro
Voorkamp 5 euro per dag
Nakamp gratis

Ook dit jaar zullen we hoogstwaarschijnlijk weer in bubbels op kamp 
moeten gaan. Hierbij komen er nog heel wat andere maatregelen 
kijken, die noodzakelijk zijn om het risico op een besmetting zo 
klein mogelijk te houden. De jaarlijkse bezoekdag zal dat jaar om 
die reden ook niet plaatsvinden. De bevers moeten op zaterdag 14 
augustus afgehaald worden aan het kampterrein.

TIP  Neem zeker een kijkje op www.menapiers.be voor 
een overzicht van alle maatregelen die we zullen tre� en!

Om het voor ons allemaal overzichtelijk te houden, 
willen we vragen om ten laatste tegen 1 juli je 
pagadder in te schrijven voor zomerkamp. 
Gelieve deze deadline te respecteren! Inschrijven 
kan enkel via de module op onze website. Ook 
vind je hier de medische fi che: druk deze af en 
stuur ze op naar ‘Jord Laporte - Rozendal 59, 8000 
Brugge’ of geef ze aan de eenheidsleiding. 

zomerkamp ‘21
van 9 tot 19 augustus

coronaproof

bagage tips
een volledige bagagelijst
vind je op onze website!

bij vertrek

tot op kamp

makkers!

voor vertrek

- correct uniform!
- mondmasker!
(de winkel opent nog op 7 augustus
van 13u tot 14u30 in het lokaal)
- lunchpakket + drinkbus voor de  
eerste middag
- Identiteitskaart of ISI+ kaart

- schrijf je online in voor 1 juli!
- medische � che opsturen (zie site)
- zet overal je naam op.

Voor de kleinsten is het handig om kledij in 
pakketjes te steken (per dag of per weertype). 
Daarnaast voorzie je ook best genoeg 
reservekledij, natte kousen zijn niet plezant.

Een warme slaapzak en eventueel een 
extra dekentje is een must, want ook al is het 
overdag lekker warm, ‘s nachts kan het fris zijn.

Voldoende ondergoed en kousen. Zorg 
dat je kind minstens voor elke dag een verse 
onderbroek en een paar kousen mee heeft.

De postkaartjes... Elke bever, welp en wolf 
krijgt 3 postkaartjes om te verzenden, deze 
zitten inbegrepen in de kampprijs. Vergeet uw 
kind niet de adressen mee te geven (stickers).

Geen zakgeld! Tot de wolven zit het zakgeld 
inbegrepen in de kampprijs, laat die centen dus 
maar thuis.

Kauw - Jord Laporte
0470 28 42 44 - kauw@menapiers.be

Wouw - Loewie Crepain
0494 16 99 83 - wouw@menapiers.be

Wisent - Elias Twomey
0470 80 45 31 - wisent@menapiers.be



Maar waar issie?!?!

vg’s

aztlatan

prinsen & prinsessen

De zoetste bessen groeien tussen de scherpste doornen

Hou je ogen open... gevaar op de loer. Prins- en 

prinsessenland staat in rep in roer!

kampthema’s

Elke tak duikt deze zomer een speciale wereld in, met een eigen thema en een uniek 

verhaal. Mysterieuze personages, coole spelen en een uitdagende ontknoping zijn 

onontbeerlijk! Om helemaal in de sfeer op te gaan, vragen we ook aan alle menapiërs 

om kampkledij binnen het thema van hun tak te voorzien. 

Alle takken plaatsen midden juli meer info rond kampkledij op onze site!

bevers

wolven

pioniers

stam

The lost city of Oeagadoe

roukan

ontdekkingsreizigers
We volgen de kaart niet, de X klopt toch niet

what the punk?!
jvg’s

Punk is not dead!

middle earth

midzomer
Let the festivities begin...

de druïdes van

felan

troetelbeertjes
Troetelbeertjes STRAAAAAAL!

boterhamdooshet mysterie van de verdwenen


