
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WOORDJE VAN DE KAMPI’S 
Liefste kinders van skoete ro!  

 

Zijn jullie ook al sinds 29 juli van vorig jaar aan het aftellen om terug op kamp te mogen vertrekken? Hebben 

jullie ook al kei veel zin om naar de roots van het menselijk bestaan terug te keren en 10 dagen ongewassen, 

omringd door de leukste mensen en in de mooiste natuur te spelen, vuur te maken en de tijd van je leven te 

beleven? Wel, dan hebben we goed nieuws, want…. KAMP KOMT ER TERUG AAN! 

 

Vanaf 18 juli is het weer zover: dan trekken wij met de fiets/de trein richting de bossen om spelletjes te 

spelen, kampvuren te bouwen, marshmallows te eten en ons heel hard te amuseren.  

 

Dit jaar gaan wij naar BRAS-HAUT!  Dit is een dorpje in de Belgische provincie Luxemburg, en een 

deelgemeente van Libramont-Chevigny. Bras-Haut telt niet minder dan 1026 inwoners. Welgeteld 4 lijnen 

van de TEC rijden door dit dorp. Zot hé! 

 

Zoals elk jaar zijn er ook nu 2 kampi’s (kampverantwoordelijken): Charlotte Peeters en Louize Knops. 

Samen gaan wij ons uiterste best doen om er dit jaar een geweldig kamp van te maken! Wij regelen alle 

administratieve zaken om op kamp te kunnen vertrekken en tijdens het kamp zijn wij ook altijd bereikbaar 

voor noodgevallen. De rest van de leidingsploeg kan je niet bereiken, want gsm’s zijn strikt verboden! 

 

Alle informatie over het kamp: het binnenbrengen van de rugzakken, het kampgeld, het adres, de 

patrouillekoffer, ecologische zeep en shampoos, … vinden jullie in deze kampwipplank terug. Als je nog 

vragen zou hebben, kan je ook altijd bij ons terecht. 

 

Dit jaar is het thema TIJDREIZEN! Duik die geschiedenisboeken al maar in en struin de Halse 

carnavalswinkels maar al af naar de beste verkleedkleren uit de jaren stillekes. 

 

Nog niet helemaal overtuigd over het kamp? Aarzel zeker niet om de leiding van de tak van je kind te 

contacteren voor een huisbezoek. Ze komen met plezier eens langs om op al je vragen te antwoorden en je 

onzekerheden weg te werken. 

 

Wij en de rest van de leidingsploeg hebben er alvast supergigamegakeiveel zin in!!!!!! 

 

    

Charlotte Peeters                                  Louize Knops     

0470286828                                           0475865118 

 



WOORDJE GROEpsleiding 

Dag allerliefste scoutsleden en –ouders!  

Het is weer zover. In de scoutshoofden begint het al te tollen, want er is nog zo veel werk 

aan de winkel! Wat moet er in die rugzak? De knoop moet nog worden doorgehakt: neem 

ik een matje of veldbed mee? De vraag moet gesteld worden: ‘welke van mijn T-shirts wil 

ik nooit meer terugzien?’ Jaja, dat kan maar op één ding wijzen: na een heel jaar ravotten 

in dat saaie Rode, is het tijd voor het echte werk! De uitgestrekte velden en avontuurlijke 

bossen van de lage Ardennen wachten op ons, want...  

WIJ VERTREKKEN OP KAMP!!!   

Jullie leiding zal op huisbezoek komen of een infoavond organiseren, zo krijgen jullie een 

antwoord op alle onbeantwoorde vragen. Laat liefst zo snel mogelijk weten of je al dan 

niet meegaat op kamp… Wanneer jouw leiding weet of je meekomt op kamp, betaal je 

het kampgeld en dan is het enkel nog uitkijken naar het moment dat je het kampterrein 

opstapt.    

Dat kampgeld is de kleine som die je hoeft te betalen voor een all-in verblijf in een mooie 

groene tent op een al even groene wei in het mooie Bras-Haut. U krijgt zeker waar voor 

uw geld, want buiten het vervoer, het eten en de kampplaats, zit in deze prijs ook het 

onbetaalbare enthousiasme van de vrijwillige leiding en fourage! 

- Kapoenen: €90 

- Kabouters en Welpen: €120 

- Jonggivers, Givers, Jin : €170 

Interessant voor de scoutsfamilies: vanaf het tweede kind wordt de prijs verminderd met 

€10, dit wil zeggen dat de oudste steeds de volle pot betaalt en alle andere kinderen €10 

korting krijgen op hun kampgeld.   

Bijvoorbeeld: Sara – Jonggids (€170), Tine – Kabouter (€120 - €10 = €110) en Stijn – Kapoen 

(€90 - €10 = €80)    

De betaling van het kampgeld moet voor 07 juli 2019 gedaan worden op het rekeningnr. 

BE17 8538 1460 4921 met vermelding van de naam van het kind EN de tak van het kind. 

Mogen wij vragen per kind een aparte overschrijving te doen, dit maakt het voor de 

boekhouding veel eenvoudiger, bedankt hiervoor!   

Groetjes! Lollige Lisa en Aangename Antoine. 



BELANGRIJK! 

Wanneer je deze wipplank niet in de brievenbus hebt gekregen, maar hem via het internet hebt gelezen, 

neem dan zeker en vast contact op met de Kasmeester, Emma De Schrijver (0495 28 87 74). Dit wil 

zeggen dat sommige nieuwe leden mogelijk hun inschrijvingsgeld nog niet hebben betaald of informatie, 

zoals het adres, niet juist is. Dit is uitermate belangrijk, want wanneer je niet ingeschreven bent, ben je 

ook niet verzekerd.  

Op onze website (www.scoutsrode.be) vinden jullie papieren voor de financiële tussenkomst voor 

jongeren uit Sint-Genesius-Rode (tot 18 jaar). Jullie hoeven enkel de overige informatie in te vullen en af 

te geven aan het gemeentebestuur. Vergeet niet dat veel mutualiteiten of sommige bedrijven eveneens 

financieel tussenkomsten voorzien voor kinderen die op kamp gaan. Gelieve deze formulieren op vrijdag 

12 juli (bij het binnenbrengen van de rugzakken) af te geven aan Antoine Ghequiere, zodat deze 

papieren ingevuld kunnen worden.     

Gelieve de medische fiche, die in de wipplank en op de site te vinden is, zo nauwkeurig mogelijk in te 

vullen, zodat we deze bij ziekte of ongeval kunnen raadplegen. Dit papier geef je aan je leiding af 

wanneer je je zak komt binnenbrengen (voor de oudere takken) of tijdens de bezoekdag (voor de jongere 

takken). Kinderen met eventueel een isi+-kaart hebben, geven deze aan de leiding op de eerste dag dat 

je op het kamp bent. We moeten er echt op aandringen dat al deze zaken in orde zijn!    

Verder kunt u voor vragen over alcohol terecht op onze website. Daar staat namelijk het alcoholbeleid. 

Indien er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ons een belletje te geven voor ons vertrek! Wij als 

groepsleiding en de kampverantwoordelijken (zie verder in de wipplank) zijn ook de enigen op het 

kampterrein die bereikbaar zijn voor zeer dringende zaken, dus in geval van nood. Wanneer we niet 

opnemen, spreek dan een bericht in en we bellen zeker terug. Indien je nog met vragen zit, doe dit dan 

vóór 14 juli, want vanaf dan is de leiding al op kamp en dus niet meer bereikbaar via gsm. De kampi’s, 

Charlotte Peeters(0470286828) en Louize Knops(0475865118), zijn 24/24u bereikbaar op kamp. Op 

volgende telefoonnummers kan u ons, na 20u, ook bereiken:  

 

Antoine Ghesquiere: 0496738741 

Lisa Couck: 0471654002 

 

 

 

 

 

 



Zondag 7 juli Deadline overschrijving kampgeld 

Vrijdag 12 juli tussen 17u en 
20u30 

Al de spullen voor de patrouillekoffers 
moeten worden binnengebracht, samen met 
de rugzakken en de medische fiche (dit geldt 
niet voor de kapoenen, kabouters en 
welpen!). Indien dit niet lukt, spreek dan een 
ander tijdstip/ datum af met je leiding. 

Zondag 14 juli De leiding vertrekt op voorkamp en is niet 
meer bereikbaar (behalve groepsleiding en 
kampi). ’s Avonds komt de Jin al lopend op.  

Donderdag 18 juli Givers vertrekken ’s morgens vroeg al 
fietsend naar het kamp. Jonggivers 
vertrekken met de trein. De tijdstippen van 
vertrek worden tijdig meegedeeld. 

Zondag 21 juli van 11u30 tot 16u Dit is de bezoekdag waar iedereen vanaf 
11u30 tot 16u welkom is om te genieten van 
een drankje, de kampsfeer en dit jaar ook 
weer een heuse BARBECUE! Inschrijven kan 
via de inschrijfformulieren die bij deze 
wipplank bijgevoegd zijn. Kapoenen, 
kabouters en welpen worden gebracht naar 
het kampterrein door de ouders en vergeten 
hun rugzak, medische fiche en eventuele 
isi+-kaart niet mee te nemen! 

Donderdag 25 juli om 14u De kapoenen zijn moe maar voldaan van hun 
kamp en worden om 14u terug opgehaald 
door hun ouders.  

Zondag 28 juli rond 17u Iedereen komt terug naar huis, rond 17u 
komen we toe aan de lokalen in Rode. 
Vooraleer iedereen naar huis mag, worden 
de camions uitgelanden. Zoals ieder jaar 
rekenen we nu ook op alle behulpzame 
mama’s en papa’s om dit zo snel en efficiënt 
mogelijk te laten verlopen en ons werk een 
beetje te verlichten. Alvast bedankt op 
voorhand hiervoor! 

Maandag 29 juli om 13u30 Het is nog niet voorbij! Vandaag is het 
afwasdag, iedereen vanaf jonggivers wordt 
verwacht om mee te helpen vanaf 13u30. Er 
zullen ook verloren voorwerpen uitgestald 
worden. 

 

KAMPKALENDER 2018 
 



Hey allerliefste kapoentjes! 

Slecht nieuws: we zijn aan het eind gekomen van een weer super-mega- giga-tof scoutsjaar ☹  

Maar niet getreurd want wij hebben nog een laatste verrassing in petto: !!!SCOUTSKAMP!!! 

Hopelijk zijn jullie niet te uitgeput van het voorbije jaar en staan jullie te springen om mee te komen op 

kamp! 

Dit jaar nemen we jullie namelijk mee in onze tijdmachine: ridders en prinsen uit de Middeleeuwen, 

Cowboys en Indianen uit het wilde westen, dinosauriërs uit de oertijd, … wie weet wat we nog allemaal 

tegen zullen komen in onze reis door de tijd! 

Het kamp vindt dit jaar plaats in Bras-Haut van zondag 21 juli (12u) tot en met donderdag 25 juli 

(14u). Het is de bedoeling dat jullie de kinderen zelf afzetten en ophalen al moedigen wij het carpoolen 

alleen maar aan! 

De kapoentjes mogen zeker een knuffel, stripverhaal of andere attributen meenemen in verband met de 

“tijdmachine”.  

Zoals afgesproken komen wij bij iedereen nog is langs op huisbezoek om alles duidelijk uit te leggen. 

Als er nog vragen zijn aarzel dan niet om ons te contacteren op onderstaande nummers. 

 

Tot binnen kort! 

De leiding  

Ava Van Roy       Eef De Spiegeleer 

0472069698       0474137455 

                           
Kaat Oscé       Frederik-Jan Billiet 

0471658664       0473207552 

        

 

 

 

  

 



Hoe geraak ik op het kampterrein? 

 

1. Neem uw GPS. 

2. Typ het adres in: Vieux Chemin 19, 6800 Libramont-Chevigny  

3. Volg de laatste kilometers de bordjes:  ‘RO’   

 

                     RO  
 

4. Parkeer uw auto nabij het kampterrein.   

5. Geniet van een prachtige dag: drink een streekbiertje, doe mee aan het 

touwtrekken en geniet van de BBQ zoals alleen de echte skoetes dat kunnen! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste kabouters! Tijd voor het 

grootste avontuur van jullie 

leven! Klaar? 

Stap dan snel in deze tijdmachine en reis naar ons  
toe in  het verre Bras-Haut! Wij zullen daar wachten! 

de leiding 
Bras-Haut, 21 juli. 

Ondertussen op het kampterrein… 

Ik wou dat ik er 

bij kon zijn… 

Ik kijk super hard 

uit naar de komst 

van de kabouters! 

Was het al maar 21 juli… 

Vergeet jullie rugzak niet!  

En jullie goed humeur! 



 

 

WELPEN 

 

Bliep bip bliep… Hoor jij dat ook?  

Wij hebben in onze scoutslokalen een teletijdmachine gevonden! 

Omdat scouts nu bijna voorbij is hebben we besloten de teletijdmachine mee op kamp te nemen, om 7 

verschillende reizen te kunnen maken. 

Terug naar de prehistorie? Terug bij de vikings of de romeinen?  

Of heb jij altijd al gefantaseerd over hoe de toekomst eruit zou zien?  

Kom dan zeker mee op kamp in BRAS-HAUT van 21 tot 28 juli en reis met ons mee door de tijd! 

 

Heb jij nog enkele vragen over het kamp?  

Stuur dan een bericht naar de leiding en laat zeker iets weten voor de huisbezoeken! 

 

Antoine:   Tomas:                 Célia:   Marion: 

0496 73 87 41  0493 15 56 61  0471 41 70 33  0492 88 62 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BELANGRIJK! 
 

Aan alle ouders van kapoenen, kabouters, welpen en iedereen die ons 

wil aanhoren: 
 

Wij dragen als scouts graag zorg voor het milieu en willen onze 

ecologische voetafdruk dan ook zo klein mogelijk houden. 

 

Gelieve dus te carpoolen bij het opbrengen (en het afhalen) van de 

kinderen! Iedereen moet naar dezelfde bestemming, dus waarom rij je 

niet gewoon samen? 

 

Indien nodig kan je hiervoor de leiding aanspreken: zij zullen je helpen 

met het contacteren van de andere ouders. 
 

Alvast bedankt! 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordje van de 

uniformjuffies  

Ook op kamp verwachten we dat jullie er iedere morgen bij de opening in piekfijn 

uniform staan (Dit wordt elke ochtend gecontroleerd).  

We herhalen hieronder nog even wat jullie moeten dragen:  

- KAPOENEN – Blauw-rode das met jaar- en takteken op genaaid 

- KABOUTERS & WELPEN – Blauw-rode das met jaar- en takteken op genaaid (eventueel 

hemd met jaarteken en takteken) 

- JONGGIVERS, GIVERS, JIN EN LEIDING – Scoutshemd, scoutsrok of short van Scouts & 

Gidsen Vlaanderen, en blauw-rode das. Op jullie hemd dienen ook alle tekens in orde te 

zijn. Indien jullie reeds een totem hebben gekregen moet je deze ook op je hemd naaien.  

1. Het takteken gaat op de 

rechterschouder (VERPLICHT)  

2. Niet van toepassing 

3. Het jaarteken vooraan, 

boven het rechterborstzakje 

(VERPLICHT)  

4. de blauw/rode das 

(VERPLICHT)  

5. Het Vlaams kenteken op de 

linkermouw, eventueel het 

Vlaams-Brabantse kenteken 

daaronder   

6. Het internationale scoutsteken daaronder  

7. Het Belgische kenteken, boven het linker borstzakje 

8. Het Scouts & Gidsen Vlaanderen teken op het linkerborstzakje 

9. Het kabouter- of welpenbelofteteken op linkerborstzakje (indien je je belofte al hebt 

gedaan)  

 



Liefste jonge-verkennertjes,  

We kunnen het niet langer meer voor ons houden, dus gaan we het gewoon zeggen zoals 
het is via een prachtig gedicht: 

Rozen zijn rood,  

Viooltjes zijn blauw, 

Wij vertrekken op kamp 

En dat doen we gauw. 

Na een fantastisch jaar hebben we een besluit 

Wij kijken er al enorm naar uit. 

 

Jij ook? Wel, we vertrekken 18 juli met de JG's aan het station van  

Sint-Genesius-Rode (exact uur zal nog volgen). Doe alvast jullie uniform maar 
aan en neem ook een lunchpacket mee en wat spelletjes voor onderweg. 

Als jullie ouders nog vragen hebben, twijfel dan zeker niet en contacteer ons gerust. 

Veel liefs, 

Lievende Anne,      Lieve Fien        Lovende Nicolas,       Lieflijke Mathias 

0474059047    0470591830     0489432310 

  



Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het niet… 

Het zijn de JOGI’s die je op het kampterrein ziet!! ☺ 

 

Rust goed uit, eet je buikje nog eens rond en neem nog een laatste keer een goeie 

douche want wij gaan op kamp!  

Wij vertrekken samen met de JV’s aan het station van Sint-Genesius-Rode op 18 

juli. (Verdere info over de uren volgt nog). Vergeet vooral je uniform niet aan te 

doen!  

Wat neem je mee? 

- Lunchpakket + Water  

- Spelletjes voor op de trein  

- Je goed humeur en jullie allermooiste glimlach! ☺  

Jullie leiding heeft er alvast veel zin, jullie ook?  

Tot dan!  

Dikke kusjes en knuffels van jullie leiding!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS.: Als jullie of jullie ouders nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te 

contacteren.  

Anastasia: 0474 46 40 22 

Tine: 0470 09 86 91 



De postduif   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Scouts en Gidsen Sint-Genesius-Rode  

NAAM + TAK  

Vieux Chemin 19 

6800 Libramont-Chevigny       

 

 

 

 

 

 

 

*Als je zeker wil zijn dat je brief aankomt kan je die ook, op voorhand of met de 

bezoekdag, aan de leiding afgeven. 

Scouts rode beschikt over een echte postduif 

die  al jullie kaartjes tot bij jullie kind brengt. 

De kinderen kunnen  ook van op het 

kampterrein een briefje sturen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INZAMELACTIE BESTEK 

OPROEP: Heb jij thuis nog oud bestek liggen? Breng dit mee op 

de dag van het brengen van de bagage, want wij kunnen dit goed 

gebruiken om onze voorraad aan te vullen en geen plastic te 

gebruiken op de Kamp-BBQ (p.s. waar je niet voor mag vergeten 

in te schrijven!) 

 

 



Verkenners 

Verkenners, verkes, varkens, cochons. 

Twerd tijd dat het kamp eraan kwam, zeker na aaaal dat zwaaaare en veeele werk dat we geleverd 

hebben dit jaar.  

Yes, we gaan fietsen dus zorg dat jullie fiets in orde is! Vergeet geen reserveband voor jullie fiets. Dus 

warm die beentjes maar al op! 

We vertrekken donderdag 18 juli en zijn 28 juli terug. 29 juli worde jullie ook op het scouts verwacht; 

want dan mogen jullie gezellig afwassen!!  

Al jullie bagage en spullen voor de patrouillekoffers brengen jullie op voorhand binnen. Bij het opfietsen 

nemen jullie zelf iets mee om te eten/drinken. Vergeet ook zeker geen fietskledij en zonnecreme! Lees 

de kampwipplank eens door en vergeet jullie medische fiche niet in te vullen. 

Mochten jullie dat wensen zijn we bereid om op huisbezoek te komen. Als jullie met vragen zitten is dat 

het gepaste moment. 

En dan nog één tip: 

Pling pling pling zwieeeeuf! Jullie zijn net de teletijdsmachine ingestapt. Welkom op het meet 

mindblowing kamp dat jullie ooit hebben meegemaakt. We kijken er naar uit! 

 

JOEEEEEEEEEEEEE, Salut eh! 

 

 

Lotte: 0468177788 

Thomas: 0475677327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste gidsen van skoete Ro, van België, van de wereld, 

 

Maak jullie borsten al maar nat want wij vertrekken naar de meest exotische 
bestemming op deze aardbol: onze schone, weelderige, ruige Ardennen. 

Trek die strakke fietsbroekskes al maar aan, want Allan en Marvin zijn te 

verleiden op onze heenreis. 

Kijk ter voorbereiding alle afleveringen van Love Island want Victor Verhulst zal 
jullie onderdompelen in dagen vol marginaliteit, drama en bovenal ultieme liefde. 

Wij hebben er alvast zin in,  

See you soon xxx 

 

(P.s. : Helm verplicht, fluovestje als ge geen oversized beschimmeld scouts vestje 

wilt, drinkbus, veel eten en bovenal ne fiets) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milieu 

Beste kindjes,  

Ik, Moeder Natuur, vind het heel leuk dat jullie mij 

komen bezoeken in het verre Wallonië. Jullie maken 

vuur, leven op de wei, stappen in het bos, wassen 

jullie in de rivier…  Heerlijk!   

Maar het is belangrijk dat jullie veel zorg voor mij 

dragen! Daarom vraag ik om een kleine moeite, zodat 

ik niet te veel last heb van jullie komst en blij kan 

uitkijken naar een volgend bezoek. 

Vraag aan jullie mama of papa om zeep, shampoo en tandpasta te kopen die 

biologisch zijn. Deze zijn het beste voor mij! Het allerbeste is een blok zeep 

gebruiken, maar wie toch liever vloeibare zeep gebruikt, kan onderstaande merken 

meenemen. Ook voor de afwas te doen, gebruiken jullie best een biologisch 

afwasproduct! 

Ik heb jullie leiding gevraagd een oogje in het zeil te houden, dus ze zullen 

controleren of jullie de juiste zeep en shampoo gebruiken op kamp. Indien ze 

merken dat jullie geen biologische producten mee hebben, worden die andere, 

vervuilende producten meteen afgepakt!  

Veel plezier en tot binnenkort! 

Aanraders:   

Zeep/shampoo/afwasproduct: ECOVER te vinden in de Colruyt 

 

Tandpasta: PARADONTAX te vinden in de Colruyt 

 

Zeep/shampoo/tandpasta: WELEDA te vinden in de Delhaize 

 

 



Geachte Jin,  

Graag melden wij u bij deze het verloop van de beste weken van het jinjaar. Na twee 

zware maar ongelofelijke weken in de diepe wildernis van het Zuiden van Frankrijk 

en de zalige stranden van de Spaanse kust, moeten we terug naar ons vaderland. Het 

wordt een spannend en leuke avontuur vol met fantastische spelletjes. Maar dit jaar 

moeten jullie ook voorbereiden op volgend jaar: Leiding worden. De 4 eerste dagen 

gaan jullie samen met de leiding beleven hoe het kampterrein verandert van letterlijk 

niks naar het fantastische kamp dat jullie al jarenlang hebben gezien. En de rest zullen 

jullie wel zien! 

 

Belangrijke info: 

❖ Zakken kunnen binnengebracht worden op hetzelfde moment als de andere 

takken. Zakken met kleren die 13 juli nog in allerijl gewassen zijn, mogen 

mee op 14 juli. De plaats is echter wel beperkt. 

❖ We vertrekken zaterdagavond 14 juli al lopend naar het kampterrein (uur 

wordt nog meegedeeld), dus leg jullie marginaalste loopoutfit maar al klaar 

en werk ondertussen nog wat aan jullie conditie! En als we zeggen marginale 

loopoutfit, dan bedoelen we ook écht écht marginaal. Enkele tips:  

 

 

Alejandro Jozef Pinilla         Vasco Laeremans                   Emma De Schrijver                      Mathieu Artème Hamels 

 

04/72.05.81.60 

 

 

 

 

 

 

 

04/96.07.57.99 04/77.03.87.72 04/76.03.46.33 04/72.05.81.60 



Wat neem ik mee op kamp? 

!!!!! ZET OVERAL JE NAAM OP!!!!! 

1. Slaapgerief   

o Luchtmatras en/of slaapmatje (op voorhand opblazen om te zien of er geen gaatjes in 

zitten!)    

o Slaapzak en eventueel deken (warm genoeg, want ’s nachts kan het fris worden in de 

Ardennen!)    

o Pyjama of nachtkleedje   

o Knuffeltroeteldier   

2. Eetgerief   

o Plastiek bord of gamel + beker + soeptas + bestek. GEEN GAMEL VOOR KAPOENEN, 

WELPEN & KABOUTERS en GEEN WEGWERPSPULLEN!   

o 3 keukenhanddoeken (ALLE TAKKEN)  

3. Toiletgerief   

o Washandje en handdoeken (zowel grote als kleine) (naam in schrijven!)   

o Zeep, shampoo en tandpasta (zie pagina over milieuvriendelijkheid)  

o Kam en/of borstel, beker en tandenborstel   

o Scheergerief voor de harige mensen onder ons  

o Een toiletzak om dit alles in te steken   

4. Kledij   

o UNIFORM (aandoen bij vertrek of voor Kakawellen bij aankomst op bezoekdag + naam in 

schrijven!)   

o 5-6 T-shirts   

o 2-3 korte broeken  

o 2 lange broeken/trainingsbroeken   

o 2 dikke truien   

o Sweaters   

o Genoeg onderbroeken d.w.z. minstens 1 voor elke dag   

o Voldoende kousen d.w.z. 1 à 2 paar voor elke dag   

o Goede regenjas met kap   

o Stapschoenen (dit zijn geen ‘basketsloefkes’ maar echte stappers! Enkel voor jonggivers, 

givers en jin), sandalen, teensletsen en gummilaarzen    

o Zwembroek of –pak, badhanddoek + badmuts om te gaan zwemmen 

o Zonnehoedje, zonnebril, zonnecrème (hoge factor)   

o Zakdoeken     



5. Tochtgerief   

o Kruik   

o Goede stapschoenen (geen ‘basketsloefjes’ maar échte stapschoenen, enkel voor 

jonggivers, givers en jin)  

o Rugzak   

6. De Rest   

o Goede zaklamp met verse en reserve batterijen   

o ev. Muziekinstrument   

o Stripverhalen   

o Schrijfgerief, papier en adressenlijst    

o Identiteitskaart, SIS kaart   

o Een beetje zakgeld (kapoenen, kabouters en welpen enkel om kaartje te sturen, niet 

meer)    

 

Wat nemen we NIET mee!  

o GSM - SMARTPHONE  

o RADIO, I-POD, DRAAGBARE BOX,…. 

o GAME CONSOLES   

o ELEKTRONICA   

o SNOEP   

o MAMA     

 

Deze dingen worden meteen door de leiding in beslag genomen en bijgehouden tot het einde 

van het kamp, we zijn tenslotte op kamp midden in de natuur en hebben dit allemaal niet nodig!  

!!! Laat niets uit/aan je rugzak bengelen (schoenen, slaapzak,...) anders ben je misschien al iets 

kwijt vooraleer je op kamp vertrekt en dit is héél onhandig bij het inladen van de camions !!! 



Patrouillekoffer 

 

De jong-givers, givers en jin verdelen per tak wie wat moet meebrengen om de patrouillekoffer 
te vullen. Alles moet ten laatste op Woensdag 11 juli in de koffer zitten!   

1. Kookgerief 
o Pattatenmesjes (5)    
o Houten lepels  (3) 
o Visspaan   
o Blikopener  
o Eventueel kookboek/presenteerblad voor de kookwedstrijd 
o Kruiden: zout, peper, nootmuskaat, provencaalse kruiden, kippekruiden, …..    
o Pannenlapjes/ ovenhandschoenen    
o Een groot mes   
o 2 pollepels 
o Barbequetang  
o Pureestamper 
o Rasp 
o Maatbeker   
o Snijplanken (4) 
o Pattatenschillers (3) 

 
2. Afwasgerief 
o Grote afwaskommen (2) 
o Afwasmiddel (biologisch! Bv. Ecover) 
o Schuursponsjes (2 à 3 doosjes) 
o Gewone sponsjes (1 pak) 
o Keukenhanddoeken (4 PER MAN)    
o Schotelvodden (4)    
o Afwasborsteltje 

 
3. Overige  
o Veel krantenpapier (IEDEREEN) 
o Emmer    
o Stevige (glazen) bokalen MET schroefdeksel (5)    
o Enkele plastieken ijscrèmedozen met deksel (5) 
o Aluminiumpapier (1 rol) 
o Eventueel papieren serviettes    
o Grenadine (naar keuze) 
o Rollen keukenpapier (5-tal)   

 

 

o Lange lucifers (minstens 6 doosjes) 
o Wasspelden     
o Eventueel schrijfblok en 

schrijfgerief  
o Eventueel kaarsen       
o Bruine zeep (ongeveer 8 potten) 
o Chocomelkpoeder    

 



Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun 

kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Deze informatie draagt bij aan 

een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg. 

Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de leiding door te geven.  

    Adres en bereikbaarheid 

officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : ……………………….……      

gemeente: …………………………………………………………  telefoon : …………………………………………………………….…… 

eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is 

adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      

gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 

gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….………….. 

gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….…….. 

wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) 

naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

Medische informatie 

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het 

verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder 

toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader op 

deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis via 

de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : 

O ja  

O nee 

 

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 

O nee 

O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 

 

voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. 

O jongen   O meisje             geboortedatum : ……../…..…/…..… 

lidnummer: ………………………………..................................................... 

individuele steekkaart 



zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 

O nee 

O ja : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
info over noodzakelijke aanpak bij deze aandoening : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 

O nee 

O ja : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  

O ja - in welk jaar? : ………………………..……………………………………………………………………………… 
O nee 

 

bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………………………… 

 

onze huisarts : naam : ………………………………………………. 

telefoon : ………………………………………………………… 

Aanvullende opmerkingen  

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat toestaan 

binnen de visie van scouting : 

O  op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct 

zijn 

voornaam en naam : ..….…………………………………….……………………………………………………………… 

ouder / voogd  (schrappen wat niet past) van  (voornaam + naam van het kind) :  

………………………………………………………………………………. 

datum : …………………………………..        handtekening : ………………………………………………. 

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

 



 

 

 

 

 

 

 

We organiseren ook dit jaar  een BBQ op de bezoekdag (21 

juli) zodat de ouders hun buikje rond kunnen eten terwijl 

de spullen van de jonge takken in hun tent worden gezet. 

 

Een kinder portie = €5 

Een volwassen portie= €16,50 

 

Dit is misschien een beetje meer dan de prijs van vorig jaar maar dat komt 

omdat we zoveel mogelijk plastiek proberen te vermijden!! 

 

Gelieve je in te schrijven via mail naar lucvanneste1@telenet.be. 

Vermeld hierin hoeveel volwassenen en kinderen komen eten.  

!!Ter herinnering: kinderen die ingeschreven zijn voor het kamp eten gratis. 

‘s Avonds worden er voor de hun boterhammen voorzien, dus een reden te 

meer om te smullen van de BBQ. 

 

We verwachten je inschrijving uiterlijk 12/07/2019 .  

 

BIGGE    BIGGE    BIGGG    HAP     HAP     HAP!!! 

Smakelijk 😊  


