
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wij GAAN OP KAMP!!!! 

De kers op de taart van een speciaal scoutsjaar is toch wel een nóg specialer 

kamp. Wij hebben eindelijk groen licht gekregen om op kamp te vertrekken 

richting Holzheim. Dit wel eens waar met de nodige maatregelen. Het kamp 

mag enkel doorgaan in bubbels van maximaal 50 personen. Ook is er een hele 

lijst met regeltjes en manieren om het kamp zo “coronaproof” als mogelijk te 

houden. 

Na heel wat puzzelwerk en haren uittrekken heeft de leiding beslist om het 

kamp op te splitsen (LEES ZEKER EN VAST HET PLAN OP HET EINDE VAN DE 

WIPPLANK EENS!). Dit om zo voorzichtig mogelijk te zijn en er zeker van te zijn 

dat de bubbels niet gaan mengen. De eerste week zullen de kabouters en 

welpen op kamp gaan. De tweede week zijn de kapoenen, jong-gidsen, jong-

verkenners, gidsen en verkenners op het kampterrein. Deze tijdlijn geeft een 

overzicht: 

 

 

 

Week 1 Week 2 



 

De kapoenen, welpen en kabouters worden afgezet en opgehaald door de 

ouders. De gidsen, verkenners, JV’s en JG’s worden afgezet door de ouders 

maar komen terug met de bus. Het is belangrijk dat het ophalen en afzetten zo 

efficiënt mogelijk verloopt. Vandaar dat er KISS&RIDE zones zullen zijn en de 

ouders het kapterrein NIET mogen betreden! Op 21/7 zullen de kabouters en 

welpen in de voormiddag moeten opgehaald worden. In de namiddag moeten 

de kapoenen, givers en jong-givers afgezet worden volgens volgend tijdschema.  

 

Donderdag 16 juli 2020 

15u - 16u Afzetten van KABOUTERS en WELPEN 

 

Dinsdag 21 juli 2020 

10u - 11u Ophalen van KABOUTERS en WELPEN 
13u - 15u Afzetten van  GIVERS en JONG-GIVERS 

16u - 17u Afzetten van  KAPOENEN 
 

Zaterdag 25 juli 2020 

15u - 16u Ophalen van KAPOENEN 
 

 

Wanneer dit tijdschema gerespecteerd wordt, zal er zo min mogelijk contact 

zijn met de bubbels. Dit is dus zeer belangrijk! Ouders die kinderen hebben die 

op kamp gaan in week 1 en week 2 kunnen een berichtje sturen naar de 

takleiding. Zij zullen dit verder regelen om het afzetten en ophalen zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen. 

  



WOORDJE VAN DE KAMPI’S 
Liefste padvindertjes van skoete ro 

De dagen duren langer, de zon schijnt overuren, de vogeltjes fluiten de hele dag door, want inderdaad de zomer komt 

eraan! En voor ons betekent dat KAMP!!! 

Binnen enkele weken trekken we weer naar de Ardennen om 7 dagen of langer ongewassen met al onze vriendjes te 

ravotten in de bossen, spelen in de natuur, vuurtjes te maken en zoveel meer!  

Dit jaar trekken we helemaal naar het oosten van België op slechts enkele kilometers van Duitsland. We gaan naar 

HOLZHEIM! Holzheim is een plaats in de deelgemeente Manderfeld van de gemeente Büllingen. Er zijn welgeteld 103 

inwoners. Wist je dat hier de bekende Sint-Corneliuskapel staat? En dat er ook een échte Romeinse aarden wal te vinden 

is?  

Ook dit jaar zijn er als gewoonlijk 2 supertoffe kampi’s : Ciska Vanhaelen en Nicolas Depré. Wij gaan dit jaar ons 

uiterste best doen om, ondanks de corona, er een super 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. 

Het thema dit jaar is REIS ROND DE WERELD. Welk land staat er al zo lang op je verlanglijstjes of in welk land wil je 

graag wonen? Haal die atlassen maar boven voor een groot avontuur! 

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. 

* Alle informatie rond corona kunnen jullie in grote lijnen terugvinden in deze wipplank (data, afzetten, 

onderbroekenbrief,…). Voor meer details, gelieve de richtlijnen door te nemen die jullie per mail ontvangen hebben en 

ook op de site en de facebookpagina staan. Voor verdere vragen hierover kan u altijd terecht bij de kampi’s. 

Ciska Vanhaelen      Nicolas Depré 

0470259037      0489432310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WOORDJE GROEpsleiding 

Dag allerliefste scoutsleden en –ouders!  

Het is dan toch 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 (online) 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 Holzheim. 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,Kabouters en Welpen: €90 

- Jonggivers en Givers: €120 

- 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 (€120), Tine – Kabouter (€90 - €10 = €80) en Stijn – 

Kapoen (€90 - €10 = €80)    

De betaling van het kampgeld moet voor 7 juli 2020 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! Aangename Anne, Toffe Tine en Fijne Fien 

 



BELANGRIJK! 

Lees zeker en vast op het einde van de kampwipplank het BUBBEL-KAMP-PLAN nog eens goed door!! 

Zo staat er in dat sommige nieuwe leden mogelijk hun inschrijvingsgeld nog niet hebben betaald. Dit 

is uitermate belangrijk, want wanneer je niet ingeschreven bent, ben je ook niet verzekerd.  

Op onze website (www.scoutsrode.be onder de sectie CORONAKAMP) 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  21 juli (afzetten of ophalen van de kinderen) af te geven 

aan Fien Dewit, zodat deze papieren meteen ingevuld kunnen worden om ze dan terug mee te 

nemen.     

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 online in. Zo kan 

de leiding er aan geraken voor moest er iets gebeuren. Kinderen die 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!    

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 13 juli, want vanaf dan is de leiding al op kamp en dus niet meer bereikbaar via gsm. De 

kampi’s, Ciska Vanhaelen en Nicolas Depré , zijn 24/24u bereikbaar op kamp. Op volgende 

telefoonnummers kan u ons (de groepsleiding), na 20u, ook bereiken:  

 

 
Ciska Vanhaelen : 0470259037 
 
Nicolas Depré  0489432310 
 

 
 

Tine Jamar: 0470 09 86 91 

Fien Dewit: 0470 59 18 30 

Anne Staelens: 0474 05 90 47  

 

 

 

 

http://www.scoutsrode.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 7 juli Deadline overschrijving kampgeld en 
medische fiche 

Maandag 13 juli De leiding vertrekt op voorkamp en is niet 
meer bereikbaar (behalve groepsleiding en 
kampi). ’s Avonds komt de Jin al lopend op.  

Donderdag 16 juli Kabouters en welpen worden gebracht 
naar het kampterrein door de ouders. De 
tijdstippen van aankomst worden tijdig 
meegedeeld. 

Dinsdag 21 juli Uitzonderlijk is dit GEEN bezoekdag!!!!  
In de voormiddag worden de kabouters en 
welpen opgehaald door de ouders. 
De gidsen, verkenners, jong-gidsen, jong-
verkenners en kapoenen worden gebracht 
door de ouders in de namiddag. 

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

Dinsdag 28 juli rond 17u Iedereen komt de rest 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! 

Woensdag 29 juli om 13u30 Het is nog niet voorbij! Vandaag is het 
afwasdag, iedereen vanaf jonggivers wordt 
verwacht om mee te helpen. De 
tijdschema’s hiervoor volgen nog. Er zullen 
ook verloren voorwerpen uitgestald 
worden. 

KAMPKALENDER 2020 
 



         Kapoenen   

Dag allerliefste kapoentjes! 

Wat was me dat een vreemd scoutsjaar… 

We hebben elkaar de laatste tijd niet meer zoveel gezien maar hopen jullie toch nog een volwaardige 

afsluiter te kunnen geven met een superleuk SCOUTSKAMP! 

 

Wij hopen er natuurlijk op dat ook jullie staan te springen om mee te gaan naar de prachtige 

Ardennen! Maar dit jaar gaan we niet zomaar op kamp want wij gaan gedurende de 4 dagen dat wij 

allemaal samenzijn de wereld ontdekken! 

 

Denk maar aan Rusland, Hawaï, Italië, Griekenland, Japan, … en natuurlijk ook de groene long van de 

wereld, HET AMAZONEWOUD! Benieuwd waar we nog allemaal naartoe varen? 

 

Het kamp voor de kapoenen vindt dit jaar plaats in Holzeim van 21 juli tot 25 juli. 

 

De kapoentjes mogen zeker een knuffel, stripverhaal of andere attributen meenemen die ons 

kunnen helpen bij onze reis rond de wereld! 

 

Tot binnenkort! 

 

              Alexia                              Nico  0489 43 23 10                      Mathieu  0471 34 26 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoe geraak ik op het kampterrein? 

 

1. Neem uw GPS. 

2. Typ het adres in: Holzheim 65, 4760 Manderfeld (Büllingen)  

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

 

                     RO  
 

4. Parkeer uw auto nabij het kampterrein.   

5. Volg de instructies om uw kind af te zetten. 

 

 

 

 



                      KABOUTERS 

Dag lieve reizertjes,  

 

Het hoogtepunt van het jaar staat weer voor de deur: het moment waar we allemaal gezellig 

als echte avonturiers in onze tenten slapen….. SCOUTSKAMP! We gaan dit jaar op kamp een 

beetje cultuur opsnuiven, cultuur vanop al de verschillende plaatsen in de hele wereld! Je 

mag dus altijd leuke verkleedkledij meenemen die bij een bepaalde cultuur horen! 

Dit jaar zijn de data wat anders dan de voorbije jaren: het kamp begint voor jullie al de 16e 

juli! En de 21e juli moeten we jammer genoeg afscheid nemen van het leuke kampterrein… 

Maar wees zeker niet getreurd, er staat alvast heel veel op het programma: lekkere 

marshmellows eten aan het kampvuur, kampen bouwen, leuke bosspelletjes, girls talk in de 

tenten en nog veel meer.. maar we gaan nog niet alles verklappen natuurlijk! Veel 

amusement in zicht ;-) 

Alles wat je moet meenemen vind je verder in de wipplank. Voor verdere informatie mag je 

altijd een berichtje sturen naar ons! Indien jullie nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet 

om ons te contacteren!  

Wij hebben er alvast heel veel zin in! 

Tot op het scoutskamp!!!! Joepie!!!! 

Vele knuffels van jullie allerliefste leiding! 

Ava: 0472069698                           Linde: 0478415866 



WELPEN 

Na een kort scoutsjaar Rode op stelten te zetten gaan we eindelijk op kamp! Yeeyy!! 

En niet zo maar een kamp, we gaan héél de wereld verkennen. En dat allemaal van 16 juli tot 21 juli in 

Holzheim!  

Heb jij nog enkele vragen over het kamp?  

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

 

Mats:    Xaro:                 Fien:    

0474 47 79 33  0495 44 17 60  0470 59 18 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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)  

 

 



 

 

 

 

JV’s 

  Hallo jongverkenners 

Hoewel er al een hele tijd geen scouts meer is geweest, krijgen we toch een kans om het 

scoutsjaar 2019-2020 mooi af te sluiten. Waarmee kan dit beter dan een kamp,  maar 

liefst 200 km ver weg van de plek waar we de afgelopen maanden hebben moeten 

doorbrengen? We zullen er dan ook alles aan doen om dit iets wat speciale kamp om te 

zetten in iets fenomenaals fantastisch om werkelijk nooit meer te vergeten. Dus pak 

jullie zak en beleef het prachtige terrein en de bossen rondom dit uniek stukje natuur!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Remi: 0471 22 31 36 

Tomas: 0493 15 56 61 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fvrije-vector%2Fjongens-scouts-zomerkamp-activiteiten-retro-cartoon-poster-met-het-spelen-van-indiaanse-en-zingende-kampvuur-liedjes_4385957.htm&psig=AOvVaw1RmP2HPwlQgjTgB3X_e28x&ust=1591039298631000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCftfHq3ukCFQAAAAAdAAAAABAK


Jong-gidsen 
Jiiihhaaa! Eindelijk hebben we het verlossende nieuws gekregen! We mogen op kamp dit 

jaar! En wij zijn er alvast helemaal klaar voor om weer met beide voeten in het hele 

kampgebeuren te springen! Heb jij er ook zo een zin in?! Ondanks het feit dat dit kamp wat 

anders zal zijn, en dat jullie nog nooit een kamp zullen meegemaakt hebben waar je zo vaak 

je handen hebt gewassen (want wees nu eens eerlijk, hoe vaak was je normaal je handen op 

kamp? ☺ ), zal het ongetwijfeld weer een fantastisch jaar worden!  

Maar… bereid jullie voor op een week vol speuren en zoeken, want niet iedereen vertrekt dit 

jaar met even goede bedoelingen! 2 onder jullie vertrekken met de missie om het hele kamp 

te saboteren, aan jullie om uit te zoeken wie dit zijn! 

Maak voor je vertrekt nog even het volgende ‘raadseltje’ om te testen hoe klaar jij bent voor 

het kamp! 

  
Ik heb enorm veel zin in 

kamp 

Ik heb de afgelopen maanden mijn 

handen 5474587522 gewassen 

ja 

nee 

Ik heb heel veel zin in 

kamp 

ja nee 

Stop hier en ga onmiddellijk 

je handen wassen!! :o  Ik kan al koken op 

een tafelvuur 

ja 

Joepie!! Dan gaan wij je dat 

leren! Spannend!!☺ vind je 

dat oké? 

nee 

Ik speel graag 

een bosspel 

ja 

nee 

Oke, geen probleem! Dan mag jij 

de hudo graven en dicht gooien! 

☺  

ja 

Ik heb super mega 

mega veel zin in 

kamp 

nee 

Vergeet de volgende dingen niet 

mee te nemen: je goed humeur, 

tonnen goesting en zin in 

avontuur! Heb je dat allemaal in 

je rugzak gestoken? 

Dan ben jij helemaal klaar voor het aller leukste, vreemdste, meest 

vernieuwende, avontuurlijkste,… kamp met misschien zelfs wel heel veel 

dingen die je nog nooit hebt gedaan! 

ja 



 

De postduif   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Scouts en Gidsen Sint-Genesius-Rode  

NAAM + TAK  

Holzheim 65 

4760 Büllingen 

 

 

 

 

 

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

wanneer u uw kind afzet, 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. 



Verkenners 

Hi guys, long time no see! 

 

Na en geweldig (verkort) scoutsjaar kijken wij er alvast super hard naar uit om er samen met jullie 

een geweldig kamp van te maken! Het zal inderdaad wat anders zijn hier en daar, zo fietsen we deze 

keer niet naar kamp (jammer genoeg?) en zal het iets korter duren dan gewend. MAAR dat wil niet 

zeggen dat het minder episch zal zijn.  

 

Wij hebben al gezorgd voor toffe spelletjes om onze dagen mee te vullen. Zo gaan we op zoek naar 

de meest avontuurlijke, sterke, slimme, strategische verkenner, stel jezelf eens de vraag ter 

voorbereiding: zou ik kunnen overleven op een onbewoond eiland...?  

Een belangrijke tip voor dit kamp: goed je ogen  openhouden...niet iedereen is even oprecht als je 

denkt! Neem ook jullie mooiste festival outfit en marginaalste carnaval kleertje mee, je zal het 

kunnen gebruiken         

 

We verwachten jullie op 21/07 in Büllingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GIDSEN 

Na deze saaie scoutsloze tijden veroorzaakt door covid-19 

krijgen we toch nog de kans om elkaar tot in de puntjes te leren 

kennen op het meest fantastische kamp van jullie leven in het 

verre oosten van ons belgenlandje. CC’s Angels get ready for 

the most exciting adventure of your life… 

 

 

 

Verdere must haves zullen nog doorgegeven worden. 

See you soon  

Xoxo 

CC 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 



 

 

 

 

 

Beste Jinja Turtles 

 

Wat een jaar, we begonnen samen in september aan wat voor jullie het beste jaar moest zijn van 

jullie leven! Tot er een virus roet in het eten bracht      Maar niet getreurd! Wij zijn er alles aan aan 

het doen om jullie nog steeds het beste binnenlands kamp te geven OOIT! Haal dus uw 

scoutshemd, -short, -rok en das vanonder het stof. Poetst uw bottines, slijpt uw zakmes, haal de 

innerlijke cartograaf in elk van jullie naar boven! We vertrekken naar HOLZHEIM! 

13 juli begint het avontuur. Uur, manier en route stippelen we nog uit!) 

28 juli eindigt het avontuur! Maar de herinneringen zullen nog menig jaren worden verteld aan het 

kampvuur. 

 

Hier wat praktische info: 

- De 13e vertrekken wij op kamp al lopend, de details geven we jullie mee via ons online 

communicatiemiddel genaamd “facebook” 

- De bagage en spullen voor de patrouillekoffer brengen jullie zaterdag 11 juli binnen tussen 

10u en 13u, die zetten wij in de camion, zodat jullie de 13e enkel een klein rugzakje nodig 

hebben met water, proviand, enz. 

- We missen jullie, en gaan blij zijn jullie koppekes terug te zien! 

 

 

Tot snel!  

Anastasia, Tine en Antoine 

 

 

 



 

Wat neem ik mee op kamp? 

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

WAT JE ZEKER NIET MAG VERGETEN DIT JAAR! 

o MINIMUM 2 MONDMASKERS (bij voorkeur herbruikbaar)  

o EXTRA AFWASHANDDOEKEN 

o Eventueel een klein flesje persoonlijke handgel 

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, 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 wordt meegenomen en in de koffers gezet bij aankomst!   

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    

 



PLAN KAMP 2020 BUBBELS 

 
Wat een opluchting was het toen we te horen kregen dat de kampen konden doorgaan. Maar die 

dag was nog maar het begin. Kampi’s, Ciska Vanhaelen en Nicolas Depré, verzamelden meteen 

zoveel mogelijk informatie via elke mogelijke weg. Samen in overleg met de groepsleiding en andere 

leiding werden er beslissingen genomen over het praktische verloop van kamp . Een kamp is er, maar 

het zal anders zijn dan anders. De contactgegevens van de kampi’s en groepsleiding vindt u onderaan 

het document. 
 
Er zijn enkele basis regels opgelegd door Scouts en Gidsen Vlaanderen : 
 

➢ Elk kamp bestaat uit één of meerdere bubbels van maximaal 50 personen, inclusief leiding. Binnen 
een bubbel moet er aan ‘bubble distancing’ gedaan worden. Dit betekent dat er geen spelletjes 
gespeeld worden met nauw fysiek contact. Tussen de verschillende bubbels moet er zoveel mogelijk 
afstand gehouden worden.  

➢ Elke bubbel, ongeacht de grootte, is verplicht een contactenlogboek bij te houden. Hier wordt er 
ingezet wie er in de bubbel zit en met wie hij/zij contact heeft buiten de bubbel.  

➢ Om het contact buiten de bubbels zoveel mogelijk te minimaliseren, worden er geen 
meerdaagse trektochten georganiseerd zoals tweedaagse. 

 
1. ALGEMEEN VERLOOP KAMP 

 
Leiding en fourage vertrekt 13/07/2020op kamp in auto’s en reeds zoveel mogelijk verdeeld volgens 
hun bubbels. (cfr §2) Beide groepen zijn gedurende 2 weken op kamp. 
 
13/07/2020Jin loopt op naar kamp en blijft er gedurende 2 weken. 
16/07/2020worden kabouters en welpen opgebracht naar kamp. 
Tijdslot : 15u-16u 
 
21/07/2020worden de kabouters en welpen in de voormiddag opgehaald op het kampterrein. 
Tijdslot : 10u-11u 
 
21/07/2020worden de kapoenen en (jong)givers afgezet op het kampterrein door hun ouders. Het is 
de bedoeling dat alle kinderen hun tijdslot volgen zodat er optimaal kan worden georganiseerd om zo 
min mogelijk te mengen.  
Tijdslot (jong)givers : 13u-15u  
Tijdslot kapoenen : 16u-17u 
 
25/07/2020worden kapoenen opgehaald door hun ouders. 
Tijdslot : 15u-16u 
 
28/07/2020keren leiding, fourage, jin en (jong)givers terug naar huis. Hiervoor zullen er bussen 
voorzien worden per bubbel. 
 
29/07/2020is het afwasdag. Het specifieke verloop hiervan zal nog uitgewerkt moeten worden. 
 
Hierna vallen de kinderen niet meer onder de verantwoordelijkheid van Scouts Rode. 



 
 

2. BUBBELS 

 

Wij hebben door de gemeente Büllingen regels opgelegd gekregen waaronder ook de regel dat er 
slechts 2 bubbels op het kampterrein mogen zijn. De bubbels bestaan uit maximaal 50 personen. De 
bubbels gelden voor minstens 7 dagen. 
 

bubbel 1 : fourage + kabouters-welpen-kapoenen + kakawellenleiding + jonggivers + jonggiverleiding 
 

bubbel 2 : givers + jin + giverleiding + jinleiding 
 

Kampvoorbereiding (7-13/07) 
 

Reeds vanaf de kampvoorbereiding zal de leiding zich opsplitsen volgens de bubbels. Uiteraard zal 
er af en toe moeten geholpen worden bij een andere bubbel, maar hiervoor zullen dan, in zoverre 
het mogelijk is, de maatregelen worden gevolgd. 
 

Week 1 kamp (13-21/07) 
 

➢ 13-16/07  
Leiding en fourage bouwen het kamp op. Hierbij wordt er opnieuw optimaal per 
bubbel gewerkt. 

 

➢ 16/07 – 21/07  
Kabouters en welpen komen aan op het kamp. Zij komen nu bij in bubbel 1 : fourage, 
kawellen, kakawellenleiding, jonggiverleiding. De andere bubbel wijzigt niet. Contact tussen 
beide wordt zoveel mogelijk vermeden. 

 

 

Week 2 kamp (21 -28/07) 
 

➢ 21-25/07 
 

Kapoenen komen aan op het kamp. Zij nemen de plaats van de kawellen in in bubbel 1. 

Bubbel 1 bestaat nu uit de fourage, kapoenen, kapoenenleiding, jonggivers en 
jonggiverleiding. Wanneer de kapoenen naar huis gaan, zal deze bubbel nog steeds gelden. 

De leiding van de kawellen zal naar de andere bubbel gaan (bubbel 2) om de limiet niet te 

overschrijden. 
 

➢ 21-28/07 
 

Jonggivers en givers komen aan op het kamp. Jonggivers gaan in bubbel 1, samen met 
hun leiding, kapoenen, kapoenenleiding en fourage. Givers gaan in bubbel 2, samen met 
hun leiding, jin, jinleiding en kawellenleiding. 



 
 

3. ALGEMENE ORGANISATIE VOOR KAMP  
1. Mag mijn zoon/dochter mee op kamp? 

 
Ouders dragen de verantwoordelijkheid of hun kind al dan niet meekomt op kamp. 

 
Er zijn enkele speciale gevallen die ons door de overheid of Scouts en Gidsen 

Vlaanderen opgelegd zijn, waardoor uw zoon/dochter toch niet zou mee mogen. 
 

Als uw kind 5 dagen voor vertrek ziek is, mag hij/zij niet mee. De symptomen 

variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en 

ademhalingsmoeilijkheden. Wij vertrouwen dus op de eerlijkheid van elke ouder. 
 

Als uw kind tot een van de volgende risicogroepen behoort, mag hij/zij ook niet 
mee, TENZIJ toestemming met doktersattest van de arts  
TENZIJ de ziekte of aandoening onder controle is door medicatie 

 
De lijst met risicogroepen voor kamp vindt u in volgende link : https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatri 
e%20NL%20FINAL.pdf?fbclid=IwAR2feJgTlbda8oM6nyVqvxDzo6i8oS3Wv4l2kjhiLfm_ 
wuNnZghrZuNi1xM 

 
(Indien u deze link niet kan openen, kan u terecht op de site van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen > Scouting in tijden van corona > De zomerkampen > Voor het kamp) 

 
2. Medische fiches 

 
Er zal een inschrijvingsformulier online komen. Hierbij vragen wij naar de gegevens 

van de kinderen en het medische fiche. Het medische fiche dient u te downloaden 

als pdf, vervolgens af te drukken en in te vullen, waarna je kan inscannen en 

uploaden. Indien er problemen zouden zijn, gelieve dan Ciska Vanhaelen of 

Nicolas Depré te contacteren, dan zal er een alternatief aangeboden worden. 
 

Het is belangrijk dat het medische fiche en de inschrijving volledig in orde zijn. De 
uiterste datumom deze in te sturen is 07/07/2020.Er zullen voldoende 
herinneringen gestuurd worden, maar indien deze niet in orde is voor bovenstaande 
datum, kan uw kind niet mee op kamp. 

 
Het is ook belangrijk dat u het inschrijvingsgeld betaald heeft voor de verzekeringen. 
Ook dit wordt nagekeken door ons en u wordt hiervan op de hoogte gebracht indien 
nodig. Niet betaald = niet verzekerd. 

 
De reden dat we dit jaar de medische fiches niet laten binnenbrengen, is uiteraard 
om elk contact minimaal te houden. 

 
3. Bagage 

 
Ook de bagage zal dit jaar niet worden afgeleverd op scouts. Deze zal dus moeten 
meegenomen worden door de kinderen en ouders zelf wanneer ze naar het kamp 
komen. Dit uiteraard weer om elk contact te minimaliseren. 

 
4. Huisbezoeken 



 
Ook de huisbezoeken zullen dit jaar jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Uiteraard 
zal er, indien gewenst, ook hier een alternatief voor geboden worden. Dit zal 
variëren van tak tot tak. Indien u dus een huisbezoek wenst, gelieve de eigen 

takleiding te contacteren, zij zullen dit dan verder regelen. 
 

Voor vragen in verband met het algemene verloop van kamp, kan u steeds terecht 
bij de kampi’s (Ciska Vanhaelen en Nicolas Depré). Ook zij zullen dan een online 
bijeenkomst regelen. 

 

Voor vragen in verband met scouts in het algemeen, kan u terecht bij de 
groepsleiding (Tine Jamar, Fien Dewit en Anne Staelens). 

 

5. Vervoer naar kamp 
 

Wegens de ongewoonlijke organisatie van het kamp, zal ook het vervoer naar kamp 
anders verlopen dan normaal. 

 
Het is afgeraden door Scouts en Gidsen Vlaanderen om als leiding van het 
kampterrein naar huis te gaan vermits er dan twee grote bubbels gemengd 
worden en de kans op besmetting hoger wordt. Om dit te vermijden, zijn er dus 
enkele aanpassingen: 

 
Givers fietsen dit jaar niet op naar kamp. Zij worden op 21/07/2020 afgezet op 
het terrein binnen het gegeven tijdslot. (cfr §1) 

 
Jonggivers gaan dit jaar niet met de trein en ander openbaar vervoer naar kamp. Zij 
worden ook 21/07/2020 afgezet op het terrein binnen het gegeven tijdslot. 

 
Kawellen worden op 16/07/2020 (ipv 21/07) afgezet op het terrein binnen het 
gegeven tijdslot. 

 
Voor de kapoenen verandert er echter niets. Zij worden 21/07/2020 afgezet 
en worden 25/07/2020 opgehaald binnen het gegeven tijdslot. 

 
Uiteraard wanneer u meerdere kinderen heeft in verschillende groepen, mogen 
zij op hetzelfde moment afgezet/opgehaald worden. 

 
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ook verboden om te carpoolen. Wij vragen om dit 
zoveel mogelijk op te volgen, tenzij er echt geen andere oplossing is. Gelieve in dat 
geval wel de maatregelen opgelegd door de overheid te volgen en dus een 

mondmasker te dragen vanaf +12. 
 

6. Aankomst op het terrein 
 

Bij aankomst op het terrein zijn wij door Scouts en Gidsen Vlaanderen verplicht het 
contact met de ouders te minimaliseren. Hierdoor zijn er dus tijdsloten opgegeven 
waaraan elke ouder zich moet houden. (cfr §1) 

 
Het is de bedoeling dat de ouders na het afzetten van hun kind meteen vertrekken. 
Dit betekent dat de ouders van kakawellen niet de mogelijkheid hebben om hun kind 
te installeren in de tent. Geen zorgen, de leiding staat paraat om alle traantjes weg te 
werken en alle kinderen optimaal te installeren in de tenten. 

 
Wij vragen ook uitdrukkelijk om op de parking niet te lang te blijven hangen en 

praten met anderen. De maatregelen die opgelegd zijn door de overheid zullen 



 
tijdens het contact met buitenstaanders moeten nageleefd worden. Dit betekent 
indien u een vraag heeft voor de kampi, groepsleiding of een andere leiding die niet 
in de bubbel van uw kind zit, dat mondmaskers en afstand verplicht zijn. 

 

7. Vervoer terug van kamp 
 

Ook hier zijn door de ongewone toestanden enkele zaken veranderd. 
 

De kawellen moeten op 21/07/2020 opgehaald worden op het terrein binnen het 
gegeven tijdslot. (cfr §1) 

 
Voor de (jong)givers en jin zijn er zoals gewoonlijk bussen geregeld. De 
busmaatschappij verplicht de +12 jarigen een mondmasker te dragen. Er wordt 
ook een bus per bubbel voorzien. 

 
De kapoenen worden zoals elk jaar op 25/07/2020 opgehaald op het terrein. 

 
8. Aankomst op scouts 

 
Hierover zullen nog verdere richtlijnen gegeven worden. 

 
 
 

4. ALGEMENE ORGANISATIE OP HET KAMPTERREIN 
 

1. Fourage 
 

Ook de fourageploeg werkt eraan het kamp op een zo veilig mogelijke manier 

door te kunnen laten gaan. Zo worden er enkele vaste mensen aangeduid voor de 

inkopen. Enkel zij komen in contact met de buitenwereld, maar steeds met een 

mondmasker en handschoenen. Een goede handhygiëne is altijd essentieel als 

fourage, maar dit jaar wordt hier extra aandacht aan besteed. Wanneer de 

fourageploeg voor de kleine takken kookt, dragen ze steeds een mondmasker en 

wassen ze de handen regelmatig. Tijdens voorbereidingswerk (zoals groenten 

snijden) uit de buurt van het gasvuur, worden handschoenen gedragen. De 

ingrediënten voor de oudere takken worden steeds in de vorm van op voorhand 

ontsmette ‘voedselpakketten’ op een tafel (op minstens 1,5m van de fouragetent) 

gelegd. Op deze manier wordt contact tussen de bubbels maximaal beperkt. 

Bovendien zal aan diezelfde tafel steeds ontsmettingsgel klaar staan, zodat de 

leiding/oudere takken de handen kunnen ontsmetten vooraleer ze de 

‘voedselpakketten’ aanraken. 
 

2. Activiteiten 
 

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft afgeraden om activiteiten te organiseren buiten het 

kampterrein. Een tweedaagse mag bijvoorbeeld niet omdat je hier ergens anders 

overnacht dan op je eigen kampterrein. Tweedaagse zal dit jaar dus niet doorgaan. 
 

Dagtocht mag wel, op voorwaarde dat de leiding steeds bij zijn kinderen blijft. 
Dagtocht zal dus wel doorgaan. Vergeet de stapschoenen dus niet! (Dit geldt enkel 
voor jonggivers en givers) 



 
Andere activiteiten, waarbij er contact kan zijn met anderen, worden ook afgeraden, 
maar echter niet verboden. Wel moeten de maatregelen, opgelegd door de 
overheid, strikt nageleefd worden. 

 

3. Slapen 
 

De kinderen slapen zoals gewoonlijk in tenten. Wij hebben voldoende tenten om er 
aan elke tak voldoende te geven. 

 
Alle tenten zullen tijdens kampvoorbereiding ontsmet worden. Elke tent wordt 
slechts door één tak gebruikt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kapoenen niet 
zullen slapen in de tenten van de kabouters. 

 
4. Persoonlijke hygiëne 

 
Persoonlijke hygiëne is het belangrijkste op kamp. Hoe gaan wij dit aanpakken? 

 
Wij voorzien per bubbel een handenwasplaats. Hier zal zeep en water voorzien 
worden door ons. De kinderen zullen enkele keren per dag verplicht worden om hun 
handen te wassen, alsook voor ze gaan eten/koken en nadat ze naar de hudo 

gegaan zijn. Voor de fourage wordt een afzonderlijke wasplaats voorzien. 
 

Naast elke hudo zullen wij ook ontsmettingsalcohol voorzien. Iedereen is dus 
verplicht om na het toiletbezoek, klein of groot, zijn handen te ontsmetten, zo 
gaan alle bacteriën dood. 

 
Iedereen dient wel nog steeds zijn eigen biologisch afbreekbare zeep/shampoo mee 
te nemen om zich te wassen. Ook een eigen handgel is aangeraden. 

 
!!! Wij vragen uitdrukkelijk aan alle ouders om minstens 2 mondmaskers mee te 
geven indien hun kind +12 is. Deze is namelijk verplicht op de bus om naar huis 
te keren. Bij voorkeur stoffen maskers. 

 
5. Materiaal 

 
Tijdens de kampvoorbereiding zal de leiding het materiaal (sjortouw, balken, …) 

alsook spelmateriaal (voetbal, baseball, knutselgerief, …) zoveel mogelijk verdelen 

per bubbel zodat er op het kamp zelf zo min mogelijk materiaal uitgewisseld moet 
worden tussen de bubbels. In het geval dat er toch materiaal uitgewisseld wordt, 
zal dit ontsmet worden. 



 
 

5. NOODPROCEDURE 

 

De noodprocedure werd opgesteld door Scouts en Gidsen Vlaanderen. Er wordt een quarantaine tent 
voorzien waar een ziek kind met één leid(st)er van de bubbel wordt in geplaatst. Er wordt gezorgd 
dat deze tent uiteraard een aangename omgeving is. 
 

Indien het kind geen corona symptomen vertoont, worden de ouders verwittigd en gevraagd 
hun kind zo snel mogelijk op te halen. Wij vragen de ouders alert te blijven. 
 

Indien het kind corona symptomen vertoont, zal het meteen in quarantaine geplaatst worden. 
Opnieuw worden de ouders gecontacteerd om hun kind te komen ophalen. De ouders gaan zo 
snel mogelijk naar de huisarts voor een COVID-test. 
 
Vanaf dit moment gelden er nieuwe regels voor de bubbel waarin de zieke zat : social distancing 
en mondmaskers voor +12-jarigen zijn verplicht tot het resultaat van de test bekend is. 
 
In noodgevallen wordt uiteraard het noodnummer gebeld of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 
Wanneer het resultaat negatief is, kan het kamp doorgaan als voordien, maar men blijft alert. De 
zieke zelf kan pas terug op kamp als hij/zij genezen is en minstens 5 dagen geen symptomen 
vertoont. 
 
Indien het resultaat positief is, moet de hele bubbel naar huis gaan en mag deze gedurende 14 
dagen niet deelnemen aan andere activiteiten. De zieke zelf mag gedurende 7 dagen nergens aan 
deelnemen en moet minstens 3 dagen geen symptomen vertonen voor hij/zij aan een nieuwe 
activiteit deelneemt. 
 

Bij ernstige gevallen (meerdere zieken, besmetting van een volledige bubbel) hebben wij 
noodnummers gekregen van Scouts en Gidsen Vlaanderen om ons verder te informeren. 
 

Indien er iemand ziek wordt na kamp, vragen wij de ouders zo snel mogelijk naar de dokter te 

gaan voor een COVID-test. Indien positief, zal de dokter zelf het contact-tracingcenter contacteren 

en indien nodig, zullen zij ons of het nationaal secretariaat contacteren. Vervolgens zullen wij het 
contactenlogboek doorsturen. Het is dus mogelijk dat ouders tot 1 maand na het kamp een 

telefoontje kunnen verwachten. 



 
 

6. CONTACTGEGEVENS 

 

Voor vragen over een tak, gelieve de eigen takleiding te contacteren. Deze nummers vindt u terug in de 
wipplank. 
 

Voor vragen in verband met scouts in het algemeen kan u de groepsleiding contacteren : 
 

Tine Jamar Fien Dewit Anne Staelens 

0470098691  0470591830 0474059047 

Voor vragen over kamp en de richtlijnen kan u terecht bij de kampi’s : 

Ciska Vanhaelen  Nicolas Depré 

ciskaart@gmail.com  nicolasdepre@hotmail.com 

0470259037   0489432310   

 
 
 
 
 
 

 

  



 

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 



 


