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Beste leden, ouders, oma’s, opa’s .... 

Na een lange scoutsloze paar maanden was het bij de leiding (virtueel) feest wanneer we te horen kregen 
dat we ons scoutsjaar toch nog zouden mogen afsluiten met een kamp! Ondanks de online jeugdbeweging 
en de virtuele spelletjes van de leiding zeker en vast de moeite waren, hebben we al opgevangen dat ook 
jullie heel blij zijn met deze beslissing! 

Wat is een scoutskamp nu juist?
Heel simpel! We trekken er samen op uit om een weekje terug te keren naar onze roots, scouting op 
Baden Powel’s wijze. Zo zullen de oudste takken zelf hun tent opzetten en zullen de jongste zich volledig 
kunnen uitleven in de wilde natuur. Hier leren jullie om met een minimum aan luxe toch luxueus te lev-
en, dit door te genieten van de kleine dingen. Samen zullen we onze reeds aanwezige vriendschapsbanden 
versterken, want scoutsvrienden zijn vrienden voor het leven. Ik denk dat velen onder ons dit wel kunnen 
beamen! 

De Jonggidsen en Gidsen zullen gedurende 10 dagen in de echte natuur leven. Ze zetten zelf hun tent op, 
sjorren een meesterwerk naar keuze en maken zelf hun eten klaar. Samen met hun leiding zullen zij uit 
het minimum het maximum halen. Onze wolven, die zullen van twee werelden meegenieten. Ze zetten 
zelf hun tent op en sjorren er ook op los, maar voor het avondeten kunnen zij steeds rekenen op het kook-
talent van onze fourage. Als laatste zullen ook onze jongste takken zich op het pad der natuur begeven. 
Zij zullen in voorziene gebouwen slapen en ook voor hun zal onze allerliefste fourage het lekkerste eten 
maken. 

Belangrijk: 
De kapoenen en kabouters stationeren zich van 2 – 8 juli in Veltem-Beisem (Lodewijck Van Veltemstraat 
26, 3020 Veltem-Beisem).
De wolven zullen ook op dit kampterrein vertoeven maar van 2 juli en komen op 10 juli terug.

De jonggidsen en gidsen trekken voor 10 dagen, van 21 - 30 juli, naar Vosselaar (Konijnenbergpad 2, 
2350 Vosselaar). 

Het zal jullie opvallen dat, ondanks de coronasituatie, op het 
eerste zicht er dus weinig anders is aan dit kamp ten opzichte 
van de voorbije edities wat betreft de insteek en het doel: 
ravotten en plezier maken. 
Het is wel zo dat, om dit te kunnen doen, we dit jaar 
van onze kant wel net iets meer moeten organiseren en 
voorbereiden, maar we doen het graag als dit betekent dat we 
een supertof kamp tegemoet gaan!
We krijgen hierbij steun van Scouts en Gidsen Vlaanderen 
op verschillende manieren: de groepsleiding heeft virtuele 
infoworkshops gevolgd en zal in de komende weken de leid-
ing helemaal volstoppen met do’s and dont’s, tips and tricks 
om alles zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen, we krij-
gen een label- en pictogrammenpakket om hygiëneregeltjes 
zelfs voor de kleinsten duidelijk uit te leggen, we krijgen een 
hygiënebox met allerlei producten om ons kamp coronap-
roof te houden, etc. Zelfs in het geval van een zieke, kennen 
we allemaal de noodprocedures en kunnen we iedereen zeer 
gemakkelijk veilig stellen. We moeten onze activiteiten in dit 
kader helaas ook een beetje aanpassen. 

14-15. kapoenen 
16-17. kabouters
18. wolven 



Zaken zoals twee-daagse en massaspelen zullen er dit jaar niet bij zijn, maar we broeden natuurlijk al op een 
evenwaardig alternatief. 
Er zal in het verlengde van deze maatregelen dit jaar dan ook GEEN bezoekdag zijn, maar jullie kunnen jullie 
dochter wel gewoon ophalen met een kiss&ride-systeem, waarover verder ook meer. 

Zoals jullie zien moeten wij ons zeer flexibel opstellen en we hopen dat we dit ook kunnen vragen aan leden 
en ouders. Lees hiervoor zeker de ‘Grote wij-gaan-op-kamp-zonder-coronaGids(en Ninove)’ grondig door en 
contacteer ons in verband met vragen. Het is zéér belangrijk dat jullie deze lezen en begrijpen alvorens jullie 
dochter in te schrijven!!

Wij zijn ervan overtuigd dat wij kunnen en zullen zorgen voor een veilig kader waarin jullie dochter gewoon 
hoeft te genieten, met minimale belasting en maximale veiligheid en plezier!

Indien jullie, na het lezen van dit boekje, nog vragen hebben kunnen jullie steeds terecht bij de takleidsters en 
de groepsleiding! Aarzel zeker niet om contact op te nemen bij onduidelijkheden. 

Wij hopen van harte dat jullie er allemaal bij zijn! 
Stevige linker, 
De groepsleiding







Op het terrein vormen we bubbels van max 50 personen.
Binnen deze bubbels mogen we samen spelen en knuffelen met

elkaar en onze leiding. Tussen de bubbels wordt er steeds
afstand gehouden en wordt materiaal gescheiden of

gedesinfecteerd na gebruik. Zusjes die in aparte bubbels zitten,
mogen naar elkaar zwaaien, maar eventjes niet meer knuffelen.

Kapoenen en kabouters zitten samen in een bubbel, de
wolven zitten in een aparte bubbel op hetzelfde kampterrein.

Jonggidsen en gidsen zitten ook op hetzelfde kampterrein
maar in aparte bubbels

Je ouders bepalen of je mee mag gaan op kamp en zijn
verantwoordelijk. Ze moeten gedurende het hele kamp beschikbaar
zijn om je op te halen in het geval je plots ziek zou worden. 
Als je in de 5 dagen voor het kamp geen enkel ziektesymptoom
vertoonde, mag je van ons mee op kamp. 
Wie tot één van de risicogroepen behoort, kan helaas niet deelnemen
aan het kamp 

TENZIJ de ziekte of aandoening onder controle is door medicatie
TENZIJ een dokter via een attest toestemming geeft.

De GROTE

op-kamp-zon�er-corona-Gi�s(en Ninove)

De ouders zijn geen deel van onze kampbubbels. We vragen
dan ook van jullie dochter op voorhand nog eens goed vast te

pakken, maar bij het afzetten en ophalen zelf een
mondmasker aan te hebben én afstand te houden.

Specifieke systemen om dit gestructureerd te laten verlopen
volgen nog.

Bubbels, bubbels, bubbels

Kiss&Ri�e

Mag ik mee op kamp?



Iedereen ouder dan 12 jaar moet op het openbaar vervoer en
in het geval afstand houden met externen niet mogelijk is, een

mond masker dragen. Omdat er bij de wolven ook al 12-
jarigen zijn, moet daar ook iedereen een masker dragen.

Concreet moeten dus wolven, Jogi's, gidsen, jinners en
leiding minstens 1 mondmasker STEEDS zelf bijhebben

(in totaal 5 zelf te voorzien). 

Mondmaskers

Dochters in verschillende bubbels?

Alle bagage van alle dochters mag op het eerste van alle
momenten gedropt worden
Bij het afzetten van je dochters blijf je tijdens en na het uitwuiven
van de eerste bubbel op een afstand met je dochter van de
tweede bubbel. Je wacht met haar op de leiding van de tweede
bubbel (komen een kwartiertje voor het afgesproken uur aan).
Bij het ophalen op het terrein neem je dochters van beide bubbels

mee op het eerste afhaalmoment van beide bubbels.

Hoe moet je je nu organiseren wanneer je dochters hebt in de 2
verschillende bubbels?

Medische fiches
Het is altijd belangrijk, maar nu toch nog net iets belangrijker:

zorg ervoor dat je online medische fiche helemaal is
ingevuld en/of up to date is wanneer je je inschrijft voor

het kamp!

Meer info? Vragen?
Zit je me algemene vragen over onze aanpak in verband met
het kamp en corona? Aarzel dan niet om de groepsleiding te

contacteren!
Vragen omtrent de activiteiten en je dochter? Contacteer dan

de takleiding!



Om mee te kunnen op kamp, moet je je dochter inschrijven tegen ten laatste ZONDAG 14 juni. Dit kan door 
het kampgeld naar onderstaande rekening over te schrijven. Eens het geld is overgeschreven, is je dochter 
ingeschreven.

Korting via mutualiteit
Kortingen kunt u steeds bekomen via de mutualiteit. Voor meer info, neem contact op met uw ziekenfonds. 
Papieren die hier omtrent moeten worden ingevuld mogen worden afgegeven aan de groepsleiding.

Andere financiering
Samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen voorzien wij ‘Scouts op maat’. Voor verdere inlichtingen kan u con-
tact opnemen met de groepsleiding via groepsleiding@gidsenninove.be.

Prijs
De kampprijs bedraagt
o voor kapoenen en kabouters € 95 
o voor wolven € 105
o voor jonggidsen en gidsen € 115
o Zusjes genieten van een zusjeskorting van 10 euro vanaf het tweede kind.

Overschrijvingen
Het inschrijvingsgeld schrijft u over op het rekeningnum-
mer van Gidsen Ninove: BE52 9733 7878 2509!
met de mededeling:
“Kamp – Naam van uw kind(eren) – Tak van uw 
kind(eren)”.

De inschrijvingen dienen ten laatste tegen Zondag 
14 juni te gebeuren

Inschrijvingen 



 
 o Perfect uniform – doen we aan bij vertrek op kamp! 
 o Hemd 
 o T-shirt 
 o Groene broek/rok 
 o Das 
 o Trui
 o Ondergoed (voorzie ook wat reserve-ondergoed) 
 o Kousen 
 o Zakdoeken 
 o T-shirts 
 o Dikke trui(en) 
 o Lange en korte broeken 
 o Schoenen/sandalen/ laarzen 
 o Stapschoenen (zeker voor wolven, jonggidsen en gidsen) 
 o Pet tegen de zon
 o Regenjas, KW, … 
 o Zwemgerief 
 o Verkleedkledij (in kampthema) 

 
KLEDIJ: GRAAG SPEELKLEDIJ DIE TEGEN EEN STOOTJE KAN! 

 o Zeep en shampoo (+ luizenshampoo!) 
 o Waskommetje 
 o Kam, borstel, haarrekkertjes 
 o Tandpasta 
 o Tandenborstel en bekertje 
 o Washandjes 
 o Handdoeken 
 o Maandverband   

 
HYGIENE

 o Slaapzak 
 o Matras (met pomp) of matje,
geen veldbedjes. 
 o Zaklamp o Pyjama / slaapkleed 
o Muggenmelk
 1 Knuffelbeer 

 
SLAAPGERIEF

MEE TE NEMEN IN
JE PARTYBOX

FEESTADRES 
En de kampplaats voor dit jaar is… (tromgeroffel) GIERLE IN Lille!! Neenee, skoetekes,
je hoeft je beste frans niet boven te halen om deze Antwerpenaren te verstaan. We
gaan deze zomer het hoge noorden van België dus nog eens gaan verkennen. De
Kapoenen en kabouters zullen hun intrek nemen in de lokalen, terwijl de wolven, de
jonggidsen en de gidsen hun tenten opslaan op het zeer ruime terrein. Genoeg ruimte
dus om ons te amuseren! 
 
Mama's en papa’s, tantes en nonkels, oma’s en opa’s, broertjes en zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes en eventuele liefjes die een briefje willen sturen, kunnen dit doen naar
het volgende adres: 
 
 
 

GIDSEN NINOVE +
NAAM GIDS + TAK

Brulens 37,
2275 Gierle

Mama, papa: wij 
willen post!!!

Lodewijck Van 
Veltemstraat 26, 3020 
Veltem-Beisem

Konijnenbergpad 2, 
2350 Vosselaar

 
 o Perfect uniform – doen we aan bij vertrek op kamp! 
 o Hemd 
 o T-shirt 
 o Groene broek/rok 
 o Das 
 o Trui
 o Ondergoed (voorzie ook wat reserve-ondergoed) 
 o Kousen 
 o Zakdoeken 
 o T-shirts 
 o Dikke trui(en) 
 o Lange en korte broeken 
 o Schoenen/sandalen/ laarzen 
 o Stapschoenen (zeker voor wolven, jonggidsen en gidsen) 
 o Pet tegen de zon
 o Regenjas, KW, … 
 o Zwemgerief 
 o Verkleedkledij (in kampthema) 

 
KLEDIJ: GRAAG SPEELKLEDIJ DIE TEGEN EEN STOOTJE KAN! 

 o Zeep en shampoo (+ luizenshampoo!) 
 o Waskommetje 
 o Kam, borstel, haarrekkertjes 
 o Tandpasta 
 o Tandenborstel en bekertje 
 o Washandjes 
 o Handdoeken 
 o Maandverband   

 
HYGIENE

 o Slaapzak 
 o Matras (met pomp) of matje,
geen veldbedjes. 
 o Zaklamp o Pyjama / slaapkleed 
o Muggenmelk
 1 Knuffelbeer 

 
SLAAPGERIEF

MEE TE NEMEN IN
JE PARTYBOX

Jogi’s-gidsen

Kap-Kab-wolven



 
 o Perfect uniform – doen we aan bij vertrek op kamp! 
 o Hemd 
 o T-shirt 
 o Groene broek/rok 
 o Das 
 o Trui
 o Ondergoed (voorzie ook wat reserve-ondergoed) 
 o Kousen 
 o Zakdoeken 
 o T-shirts 
 o Dikke trui(en) 
 o Lange en korte broeken 
 o Schoenen/sandalen/ laarzen 
 o Stapschoenen (zeker voor wolven, jonggidsen en gidsen) 
 o Pet tegen de zon
 o Regenjas, KW, … 
 o Zwemgerief 
 o Verkleedkledij (in kampthema) 

 
KLEDIJ: GRAAG SPEELKLEDIJ DIE TEGEN EEN STOOTJE KAN! 

 o Zeep en shampoo (+ luizenshampoo!) 
 o Waskommetje 
 o Kam, borstel, haarrekkertjes 
 o Tandpasta 
 o Tandenborstel en bekertje 
 o Washandjes 
 o Handdoeken 
 o Maandverband   

 
HYGIENE

 o Slaapzak 
 o Matras (met pomp) of matje,
geen veldbedjes. 
 o Zaklamp o Pyjama / slaapkleed 
o Muggenmelk
 1 Knuffelbeer 

 
SLAAPGERIEF

MEE TE NEMEN IN
JE PARTYBOXWat neem je mee? 

o Minimum 5 Mondmaskers 

o 



 
o Medicatie (gelieve dit bij vertrek nog eens aan de leiding mee te delen) 
o Kids-ID en medische fiche (te geven aan leiding bij aankomst) 
o 2 keukenhanddoeken 
o Bord, beker en bestek 
o Gamel en drinkbus (voor jonggidsen en gidsen) 
o Enveloppen met de adressen van familie, vriendjes, oma’s en opa’s … er al
opgeschreven 
o Postzegels 
o Schrijfgerief 
o Evt. knutselgerief 
o Zonnecrème 
o Strips/boek/voorleesboek 
o (Jong)gidsen: breng zeker een duikbril en zakmes mee 
o Goed humeur!!! 

ALLERLEI ANDERE DINGEN: 

 o Gsm’s en smarthphones voor kapoenen, kabouters en wolven: in geval van nood
kunnen de ouders hun dochter bereiken door naar de kampverantwoordelijken of de
verantwoordelijke leiding te bellen. Jogi’s en gidsen mogen deze meenemen, maar
zullen deze gedurende de meeste tijd afgeven aan de leiding.  
o Dure materialen
o Huisdieren
o Oma’s en opa’s
o Computers/laptops + bijhorende spelletjes
o Mp3, Ipad’s, Ipod’s, boxen…
o Snoepjes mogen, maar worden gedeeld met de anderen in je tak op afgesproken
momenten.
o Haardroger, microgolf, kamerplant, printtoestel, croque machine ....
 

 
WAT MAG ER NIET MEE? 

We willen ook vragen om ALLES te naamtekenen: van washandje tot schoenen!
Uit ervaring blijkt dat gevonden voorwerpen nooit van iemand zijn en dus
kunnen wij het Vierkant elk jaar heel gelukkig maken! 
We zouden jullie willen vragen om al dit gerief in één handige opbergtas of
trekrugzak (bij wolven jogi’s en gidsen) mee te geven. Overdreven grote valiezen
stapelen moeilijk! 
 
 
 



 
o Medicatie (gelieve dit bij vertrek nog eens aan de leiding mee te delen) 
o Kids-ID en medische fiche (te geven aan leiding bij aankomst) 
o 2 keukenhanddoeken 
o Bord, beker en bestek 
o Gamel en drinkbus (voor jonggidsen en gidsen) 
o Enveloppen met de adressen van familie, vriendjes, oma’s en opa’s … er al
opgeschreven 
o Postzegels 
o Schrijfgerief 
o Evt. knutselgerief 
o Zonnecrème 
o Strips/boek/voorleesboek 
o (Jong)gidsen: breng zeker een duikbril en zakmes mee 
o Goed humeur!!! 

ALLERLEI ANDERE DINGEN: 

 o Gsm’s en smarthphones voor kapoenen, kabouters en wolven: in geval van nood
kunnen de ouders hun dochter bereiken door naar de kampverantwoordelijken of de
verantwoordelijke leiding te bellen. Jogi’s en gidsen mogen deze meenemen, maar
zullen deze gedurende de meeste tijd afgeven aan de leiding.  
o Dure materialen
o Huisdieren
o Oma’s en opa’s
o Computers/laptops + bijhorende spelletjes
o Mp3, Ipad’s, Ipod’s, boxen…
o Snoepjes mogen, maar worden gedeeld met de anderen in je tak op afgesproken
momenten.
o Haardroger, microgolf, kamerplant, printtoestel, croque machine ....
 

 
WAT MAG ER NIET MEE? 

We willen ook vragen om ALLES te naamtekenen: van washandje tot schoenen!
Uit ervaring blijkt dat gevonden voorwerpen nooit van iemand zijn en dus
kunnen wij het Vierkant elk jaar heel gelukkig maken! 
We zouden jullie willen vragen om al dit gerief in één handige opbergtas of
trekrugzak (bij wolven jogi’s en gidsen) mee te geven. Overdreven grote valiezen
stapelen moeilijk! 
 
 
 

Boerinnen de 
wereld rond



Allerliefste 

KAPOENEN 

We hebben elkaar nu al een hele tijd moeten missen maar
niet

getreurd. De komende week op kamp halen we dit allemaal
in. Alle saaie dagen

die jullie thuis hebben moeten doorbrengen worden nu
omgezet in een mega super

deluxe onvergetelijk kamp. Dit jaar is ons kampthema ‘Boer
zoekt vrouw’ en daarom

zijn wij ook op zoek gegaan naar boeren waar we samen
mee op kamp vertrekken. Dus zorg

alvast voor dat jullie je mooiste boerenoutfit in jullie koffer
hebben zitten.

Enkele details die niet mogen ontbreken: 
- gamel en bestek                              - zwemgerief  

   - DRINKBUS                                        - muggenspray 
       - uniform                                              - verkleedkledij        

-petje en zonnecrème               - strips/tekengerief 
- briefje met postzegels en adressen 



Om af te sluiten: 

1) Test jullie luchtmatras zeker op voorhand uit! 
2) Schrijf op alles je naam! 

3) Snoepjes worden onder alle kinderen verdeeld 
4) We laten dure en kostbare spullen thuis 

5) Controleren op luizen! 

Voila dat was ons kamp in een notendop! Wij hopen dat
jullie evenveel zin hebben in het kamp als ons! Moesten er

nog vragen zijn, mag je ons gerust contacteren! 

Elisabeth 
Bo 

Kaat 
Sien



   Liefste kabouters  

Na elkaar zoveel maanden te moeten missen, is het eindelijk zo ver: 
HET SCOUTSKAMP!  

En de leidsters beloven er een knaller van formaat van te maken!  
Dit jaar trekken we met z’n allen naar Veltem (vlakbij Leuven) om er 

weer de leukste 7 dagen van het jaar van te maken!  
Wij kunnen alvast niet wachten om jullie snoetjes terug te zien! Of 
moet we zeggen jullie boerinnen snoetjes? Want deze editie wordt 

eentje in ‘Boer zoekt vrouw’-thema! MOEEEEEE 

 

Nog enkele spulletjes die jullie zeker niet mogen vergeten om het 
kamp nog leuker te maken: 

Gamel of bord, beker en bestek  

Briefjes met postzegel en adres er al op geschreven 

Petje en zonnecrème : veilig komt op de eerste plaats!  

Iets om je mee bezig te houden tijdens de platte rust 

(leesboekje, strips,…) 

Luizenshampoo en muggenspray  

Matje of matras: veldbedjes zijn verboden! (Tip: test deze 

thuis al eens uit voor eventuele gaatjes!)  

Een witte t-shirt die vuil mag worden 

Verkleed kledij in boerinnen-thema  

Jullie eeuwig enthousiasme en hilarische mopjes 

‘Boerinnen’ 



Voor verdere ‘wat-mag-ik-zeker-niet-vergeten-op-kamp’ lijst kijken 
jullie best op de daar voorziene  pagina’s in het kampboekje  

Als laatste tip willen aan de mama’s en papa’s vragen om alles zeker 
te naam tekenen. Want zoals we allemaal weten vinden we op deze 
manier kwijt geraakte voorwerpen 10x makkelijker terug!  

Wij zijn alvast aan het aftellen, jullie ook?  

Tot 4 juli!  

 

Dikke kussen, de leidsters 
 

 



Allerliefste wolven! 
Het was een speciaal scoutsjaar… We hebben de vergaderingen niet 
kunnen afsluiten zoals we wilden, maar hopelijk kunnen we dit 
goedmaken met een spetterend kamp! Wij zijn heel blij dat we op 
kamp kunnen gaan en we kijken er suuuuuperhard naar uit om 9 
dagen lang zotte avonturen te beleven met jullie, helemaal 
coronaproof maar daarom niet minder plezant!  
Het kampthema is ‘Boer zoekt vrouw - de wereld rond’. Jullie kennen dit programma 
waarschijnlijk, maar natuurlijk geven wij er een scouteske twist aan. 
 
TIPS & TRICKS VOOR EEN ONVERGETELIJK WOLVENKAMP 

 
Check de meeneemlijst en zorg dat je niets vergeet, maar neem ook niet te veel mee. Laat 
sowieso alle mooie en waardevolle dingen thuis. 
 
Zorg voor coole verkleedkledij in kampthema, alles kan en alles mag! Ga jij voor een 
schattig boerderijdier of voor een stoere boerin? Houd je het binnen onze landsgrenzen of 
zorg jij voor een kostuum ‘de wereld rond’? 
 
Laat je luchtmatras thuis, die past niet in een tent! Zorg voor een matje en test het thuis al 
eens uit zodat je niet op de harde grond moet slapen. 
 
Neem botinnen of andere goede stapschoenen mee en loop ze thuis al eens in om pijnlijke 
voetjes te vermijden. 
 
Vergeet ook zeker geen gamel en drinkbus! En om het veilig te houden vragen we jullie 
ook om een mondmasker en papieren zakdoeken (geen stoffen) mee te nemen. 
 
Steek al je spullen in een trekrugzak (geen valies) en voorzie ook een dagrugzak. 
 
Zet op ALLES je naam, zo vermijd je dat je je lievelingssok of geluksonderbroek kwijtraakt. 
 
Gsm’s laten we thuis, jullie zullen toch geen tijd hebben om die te gebruiken en in geval 
van nood kunnen je ouders steeds de leiding bereiken en omgekeerd. 
 

Contacteer ons gerust als er nog vragen zijn. Onze aftelkalender hangt alvast klaar, 
wij kunnen niet wachten tot het 2 juli is en we elkaar weer kunnen zien! Joepie!!! 

Stevige linker en virtuele smakkerds van jullie liefste leidsters! 
 



#stay-
cation

Gidsen en Jonggidsen op



JOEPIEEE!!!  

WE MOGEN OP KAMP!! #yesyesyes  

Het thema van dit jaar? #STAYCATION ! 

 

Allerliefst jonggidsjes 

Na elkaar een heeeele lange tijd niet meer te zien, zijn wij fantastisch blij en opgelucht dat ons 
scoutskamp dit jaar toch door zal gaan! #vreugdedansjeeeu 

De leidsters beloven alvast om er een knaller van formaat van te maken! #Scouti ngIsNiceee 

Klaar voor de leukste 10 dagen van jullie leven???! Wij zijn er alvast klaar voor! #ReadyToGooo 

Dit jaar trekken we naar Vosselaar! #Antwerpen 

Wij kunnen alvast niet wachten om jullie allemaal terug te zien! #WeMissenOnzeKindjes! 

 

 

 

Niet te vergeten  

 Gamel, beker en bestek 
 Stevige stapschoenen!  
 Matje (! GEEN opblaasbare matrassen of veldbedden) 
 Muggenspray 
 Duikbril (voor bij het koken) 
 Zakmes 
 Zaklamp 
 Petje en zonnecrème  
 Kleren die écht vuil mogen worden 
 Iets om je eens mee bezig te houden tijdens de platte rust (boek, tijdschrift, klein 

spelletje,…)  
 Briefjes, enveloppen, adressen en schrijfgerief  
 Verkleedkledij in het thema: Johnny & Marina  
 Jullie vrolijke zelf en jullie enthousiasme ! :)  

Voor verder ‘wat-mag-ik-zeker-niet-vergeten-op-kamp’ lijst kijken jullie best op de daar 
voorziene pagina’s in het kampboekje. We halen toch nog even aan dat jullie zeker de 5 
MONDMASKERS EN DE ONTSMETTENDE HANDGEL zeker niet mogen vergeten! 

  



 

 

1 (GROTE) TREKRUGZAK 

Al je gerief steken jullie in één grote trekrugzak waar alles in zit of stevig vast aanhangt voor op 
de camion. Daarnaast voorzien jullie ook een DAGRUGZAK MET LUNCHPAKKET bij  vertrek! 
Extra bagage of valiezen zijn niet toegelaten als we op staycation zijn dus die laten we dan ook 
mooi thuis :) 

 

 

 

 

GSM 

Jullie mogen jullie gsm meenemen, MAAR ze zullen bij vertrek door de leiding worden 
ingezameld. Op kamp zullen jullie dagelijks of tweedagelijks – afhankelijk van hoe de dag 
verlopen is ;) – even de tijd krijgen om jullie mama, papa, oma, opa, nonkel, tante, broer, zus, 
nicht, neef, lief, ex-lief, hond, poes, konijn, stiefmama, stiefpapa, leerkracht, vriend, vriendin, 
crush, idool, bff,… nog een berichtje te sturen. 

 

Wij tellen alvast af! 

Virtuele knuffels en een virtuele, maar stevige linker! 

Tine, Eline en Astrid 

 

 



Allerliefste Gidsies,
OH YES OH YES! Wij gaan op kamp! Een beetje anders als gepland, maar niettemin vind je ons 
van 21 – 30 juli in Vosselaar! We mogen dan wel niet met de fiets vertrekken, maar we zwieren 
die (niet te hardJ) in de camion en kunnen zo op één dag toch nog vele kilometers rond Voss-
elaar trekken! Jullie valies en fiets mogen jullie op 18 juli komen binnenbrengen. Wat mag er 
zeker niet ontbreken:

- De echte scoutessentials: zakmes, duikbril om te koken, ingelopen bottinnen en stapkousen, 
zaklamp, gamel, en kleren die neig vuil mogen worden samen met de rest van jullie gerief in 1 
TREKRUGZAK!

- Basisbenodigdheden van de Flandriens: drinkbus, regenjas, sporty outfit, kleine (dag)rugzak + 
FIETS VOLLEDIG OP ORDE INCL LICHTEN + FLUOVEST + HELM (JA ECHT)
- Corona-benodigdheden: 5 mondmaskertjes & handgel

Bijkomende nuttige informatie:
- #RIP alle snapchatstreaks en influencercarrières, want zoals het hoort gaan wij back to
the basics! Net als andere jaren zullen jullie gsms in de geheime kast van de leiding verdwijnen 
om slechts af en toe voor enkele uurtjes terug naar boven te verschijnen, dus zeg maar tegen al 
die boykes dat ze efjes zullen moeten wachten!

Wij kijken er alvast enorm naar uit! Bij vragen: bel ons, schrijf ons, mail ons, snapchat ons, mes-
senger ons, enzovoort! We communiceren nog duidelijke afspraken rond het social distancing 
tijdens de contactmomenten voor en na kamp (valies afzetten, camion inladen, afzetten voor 
vertrek, enz). See you in uniform op 21/07 aan het station van Ninove!
Dikke lekjes en smakkerds, Paula, Zeetje en Sofie
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