
 

 

 

 

Volg ONZE AVONTUREN OOK 
OP 

www.facebook.com/scoutsengidsenoelegem 

Kamp ‘19 



Beste leden en ouders, 

Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje 
piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! 
Onze leiding is al maandenlang bezig met de voorbereidingen en we kunnen dus 
verwachten dat editie 2019 in Commanster weer een schot in de roos wordt. 
In deze groepsinfo staat alle belangrijke kampinfo, lees dus alles goed door… 
Alle informatie kan je ook vinden op onze website : www.scoutsoelegem.be  

Met vragen over het kamp kan je in eerste instantie terecht bij de takleiding. Zij 
zullen jullie via mail of telefoon de nodige antwoorden bezorgen. Voor algemene 
vragen (bagage, vervoer, bezoekdag, …) kan je natuurlijk contact opnemen met 
de groepsleiding.  

Wij wensen elk lid een spetterend kamp en elke ouder een periode van 
welverdiende rust. En bij deze ook alvast ‘nen dikke merci’ aan al onze leiding en 
fourage voor de inzet, weken- en maandenlang! 

 

Een stevige linker van jullie groepsleiding, 

 

 

 

Lena Michiels Sander Van den Eeckhout 
0492/78.18.89 0487/16.23.03 

groepsleiding@scoutsoelegem.be 



 
Het inleveren van de bagage gebeurt op donderdag 25 juli tussen  
19.00 en 20.30u aan de meisjeslokalen. Deze zijn gelegen in de 
Oudstrijdersstraat 48B, tegenover het vroegere reisbureau Molengalm.  
Als je wegens uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld op reis) je bagage 
niet kan komen inleveren, moet je je bagage registreren voor de busreis! Je doet 
dit via onze website,   www.scoutsoelegem.be/bagage  . 

 

 

Het vertrek is voorzien op dinsdag 30 juli aan de Parochiezaal. 
We vertrekken om 7:45u en dit in piekfijn uniform!  
Gidsen en verkenners gaan met de fiets, kijk hiervoor bij de fietsinfo! 
Iedereen neemt voor de eerste dag ook een lunchpakket (eten en drinken) 
mee.  
Je geeft bij het vertrek je identiteitskaart af en eventueel persoonlijke 
medicatie (voorzie een duidelijke uitleg!). 

 

 

Op zondag 4 augustus zijn alle ouders, familieleden, vrienden en vriendinnen 
welkom op ons kampterrein. We beginnen om 12.15u met een BBQ en nadien 
kan iedereen de kampplaats gaan ontdekken. Met de wegbeschrijving die jullie 
verderop vinden, geraak je tot vlakbij ons kampterrein. Gelieve ter plaatse de 
instructies van de leiding op te volgen om je wagen te parkeren! 

Om 17.30u (16.30u kamptijd) is voor alle bezoekers het moment gekomen om 
het terrein te verlaten en huiswaarts te keren. Ook voor onze kapoenen zit dan 
het kamp er op. Zij kunnen met hun ouders mee terug naar huis. Alle andere 
leden kunnen nog 5 dagen langer genieten van het mooie Commanster! 

Nog niet ingeschreven voor de BBQ? 
Dat kan uitzonderlijk nog tot 8 juli. Meer info in de brief die je kreeg bij de 
kampinschrijving of op onze website. Vergeet ook je bord en bestek niet mee te 
nemen! 

Kampviering? 
Ook dit jaar heeft de kampviering/bezinning alleen met onze leden plaats. Op 
onze eigen -jonge en eigentijdse- manier staan we eventjes stil en dat doen we 
graag in beperkte kring. Bedankt voor jullie begrip! 

  

Bagage inleveren 

Vertrek 

Bezoekdag 

 



 

Op vrijdag 9 augustus zit het avontuur er jammer genoeg weer op. 
We verwachten om rond 17u terug aan de Parochiezaal aan te komen.  We 
houden je via onze website en Facebook op de hoogte. 

 

 

Wanneer iedereen thuis is, begint de leiding met het opbreken van het hele 
kamp. Maandag zullen ook zij terugkeren naar Oelegem om daar de containers 
uit te laden. Het afhalen van de bagage kan daarom gebeuren op dinsdag 13 
augustus tussen 19u en 20.30u opnieuw aan de meisjeslokalen.  
Als je wegens uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld op reis) je bagage 
vroeger nodig hebt, moet je je bagage registreren voor de busreis. Je doet dit via 
het formulier op onze website,   www.scoutsoelegem.be/bagage   . 
 

  

 

Post krijgen is altijd leuk! Via onderstaand adres komen al jullie brieven en 
kaartjes op de juiste plaats: 

<Voornaam + Naam kind> 
Scouts en Gidsen Oelegem - <Tak kind> 

Commanster 36 
6690 Vielsalm 

 
 
 

In geval van nood of voor zeer dringende gevallen kan je contact opnemen 
met de KAMPGSM. Probeer niet om rechtstreeks de takleiding te bellen. 

) 0470/33.64.28  

 

 

Thuisblijver? Geniet van je rust! 
Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Commanster? Surf dan 
dagelijks naar www.scoutsoelegem.be of onze pagina op Facebook!  

Bagage ophalen 

In geval van nood 

Thuisblijver? 

Post 

 

Naar huis … 



 

Ø Fietsencontrole 

Om veilig van en naar Zutendaal te geraken, is een goede fiets natuurlijk 
belangrijk. Zonder een bel, goede remmen enzomeer wordt het immers een 
gevaarlijke onderneming. 
De fietsencontrole wordt uitgevoerd door de takleiding. Verwittig als je niet 
aanwezig kan zijn! 

Gidsen en Verkenners: Zaterdag tijdens de laatste vergadering (29/06/2019) 
een eerste controlemoment, of tijdens het bagage-binnenbrengen (25/07/2019).   
 
We wijzen er ook op dat een goede fiets belangrijk is voor de 
verzekering! 

Ø Vertrek 

Als je wegens uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld op reis) je bagage 
vroeger nodig hebt, moet je je bagage registreren voor de busreis. Je doet dit via 
ons online webformulier,  www.scoutsoelegem.be/bagage . Onze online 
webformulieren zijn beschikbaar van 21 juni t.e.m. 21 juli. 
 

Ø Extra fietsverzekering 

Met je fiets op kamp, dan kan er altijd wel iets mis gaan. Een valpartij onderweg, 
iemand anders die je fiets even leent om naar de fourage te rijden en daarbij iets 
stuk maakt of –in het ergste geval- je fiets wordt ergens gestolen. 

Om dit alles te voorkomen bieden we je de mogelijkheid om een extra 
fietsverzekering af te sluiten. Voor een klein bedrag ben je dan verzekerd 
tegen accidentele schade, diefstal, vandalisme, … 
Deze verzekering is geen verplichting, maar kan zeer handig zijn. 

Kostprijs: maximum 1% van het aankoopbedrag van de fiets. 

Hoe deze verzekering aanvragen? 
Via het formulier verderop in de joepie of veel gemakkelijker via onze website: 
http://www.scoutsoelegem.be/fiets. Onze online formulieren zijn 
beschikbaar van 21 juni t.e.m. 21 juli. 
Je hebt hiervoor het merk van je fiets, de kleur en de aankoopprijs nodig. 
Je krijgt na de aanvraag een bevestiging en daarin kan je de betalingsgegevens 
terugvinden. 

Vragen? groepsleiding@scoutsoelegem.be  

Opmerking: lichamelijke schade door een ongeval/valpartij is standaard 
verzekerd door onze verzekeringspolis. Deze extra verzekering dekt alle 
materiële schadegevallen.  

Fietsinfo 



 

Vertrek op de E313 in Zandhoven richting Hasselt. 

Na 95 km volg je rechterrijstrook bij het knooppunt Vottem om de borden 
E40/E42/E25 richting Aachen/Verviers/Maastricht te volgen.  

Houd rechts en voeg in op de E42 richting Saarbrücken/Verviers. 

Neem afslag 15 (St.-Vith) en sla rechts af zodat u invoegt op de Luxemburger 
Straße (de N62). 

Sla rechtsaf naar Grüfflingen (de N827) en volg de baan door het dorp 
Maldingen.  

Na 6,5 km neem je een flauwe bocht naar rechts, en bij de T-splitsing ga je 
opnieuw rechts. Hier zouden al bordjes hangen om te verzekeren dat je de juiste 
afslag neemt.  

Deze baan volg je tot in het dorp Commanster. De bordjes leiden je verder tot 
aan het kampterrein.  

Wie zich Tomtom gewijs naar het kampterrein wil begeven gebruik dan de 
volgende straat: Commanster 36, 6690 Vielsalm. We raden aan om via het dorp 
Commanster zelf te rijden, de andere kant van de baan werd onlangs afgesloten 
voor auto’s!  
 

De totale afstand is ongeveer 190 km. 

 

  

Wegbeschrijving 



 

Mijn kind(eren) kunnen hun bagage niet inleveren / ophalen [schrappen wat  niet 
past] op het/de voorziene tijdstip(pen). 
Naam : ………………………………………………… Tak : ……………………………………………… 
Naam : ………………………………………………… Tak : ……………………………………………… 
Naam : ………………………………………………… Tak : ……………………………………………… 
Naam : ………………………………………………… Tak : ……………………………………………… 

Vul in wat van toepassing is: 
Wij kunnen de bagage niet inleveren om volgende reden: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wij kunnen de bagage niet ophalen om volgende reden: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wij zouden graag hebben dat de bagage daarom aan het begin/einde van het 
kamp met de bus mee kan. 

Bezorg dit formuliertje voor 20 juli bij Sander Van den Eeckhout 
(Oudstrijdersstraat 161) of vul het digitaal in via 
http://www.scoutsoelegem.be/bagage ! Onze online webformulieren zijn 
beschikbaar van 21 juni t.e.m. 21 juli. 

----------"------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Wij willen graag een fietsverzekering afsluiten voor volgende fiets(en): 
Enkel voor gidsen, verkenners en hun leiding 

Naam  
Voornaam   
Tak   
Merk fiets   
Kleur fiets   
Aankoopprijs   

Bezorg dit formuliertje voor 20 juli bij Sander Van den Eeckhout 
(Oudstrijdersstraat 161) of vul het digitaal in via 
http://www.scoutsoelegem.be/fiets ! Onze online webformulieren zijn 
beschikbaar van 21 juni t.e.m. 21 juli. 

Je krijgt hierna een bericht voor de betaling. Doe dit zo snel mogelijk! 

Naam en handtekening ouder:  

Bagageformulier 

Fietsverzekering 



 

 



Boets Tigos  Nick 0497/42.65.54

Briels Ioko Margo 0473/22.69.91 Cappelle Evelien 0471/29.50.36

De Wreede Toto Lotte 0494/05.08.81 Hofmans Thomas 0470/50.63.91

Mariën Chill  Lotte 0468/10.93.73 Jochems Jens 0479/07.28.63

Sellenslagh Appa Flor 0478/12.50.46 Michiels Lena 0492/78.18.89

Van Dyck Juno Laura 0492/64.09.54 Michielsen Evert 0479/19.27.81

Van Gael Japer Alexander 0478/12.56.41 Verhaegen Axel 0471/40.20.98

kapoenen@scoutsoelegem.be jongverkenners@scoutsoelegem.be

Leidingsverdeling 2018-2019 - "Minder is meer!"
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Cavens Rama Mads 0497/41.83.21 Hofmans Francis 0497/42.34.75

Leysen Milo Louise 0498/06.71.12 Van Eester Alexandra 0478/07.09.15

Michiels Wontolla Rob 0491/07.24.54 Van den Eeckhout Sander 0487/16.23.03

Van Eester Imara Magali 0471/29.46.77 Van Heusden Julie 0486/72.22.01

Vanthielen Moroa Elise 0474/01.17.34 gidsen@scoutsoelegem.be
kabouters@scoutsoelegem.be

Denckens Pieter 0479/84.53.38

Boets Nag Robin 0497/42.65.63 Konings Jeroen 0479/82.87.81

Borghys Mysa  Evelynn 0494/11.21.60 Van Gestel Elias 0472/55.72.88

De Wreede Darzee Stijn 0498/76.85.81 verkenners@scoutsoelegem.be
Elsas Sedua  Yente 0471/56.71.32

Jacobs Lila  Lien 0479/59.55.50 Govaerts Kasper 0470/62.30.77

Jochems Manso Wouter 0497/69.07.29 Hillebrant Emelie 0485/36.07.67

Teugels Mungo Kevin 0491/11.37.89 Paulussen Alexander 0488/31.28.92

Van den Kinschot Titus  Len 0476/74.25.17 jin@scoutsoelegem.be
welpen@scoutsoelegem.be

Den Trooster Laura 0477/30.49.34 Michiels Lena 0492/78.18.89

De Wachter Pieterjan 0489/43.47.48 Van den Eeckhout Sander  0487/16.23.03 

Sels Lize 0478/17.84.70 groepsleiding@scoutsoelegem.be
Van der Kerken Jules 0479/59.44.03

Verhoeven Tani 0493/56.33.49

jonggidsen@scoutsoelegem.be
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Indeling takken werkjaar 2018-2019 
Onze takken zijn ingedeeld op basis van leeftijd. Aan de 
hand van volgende tabel kan je bepalen in welke tak je 

kind ingeschreven moet worden… 

 

Tak Geboortejaren 
Kapoenen  
(meisjes en jongens) 2011, 2012 

Kabouters  
(meisjes) 2008, 2009, 2010 

Welpen  
(jongens) 2008, 2009, 2010 

Jonggidsen  
(meisjes) 2005, 2006, 2007 

Jongverkenners  
(jongens) 2005, 2006, 2007 

Gidsen  
(meisjes) 2002, 2003, 2004 

Verkenners  
(jongens) 2002, 2003, 2004 

Jins  
(meisjes en jongens) 2001 

 

De maandprogramma’s 
staan in deze volgorde op 
de volgende pagina’s… 



CIRCUS
KAMPOENI

J A P E R ,  T O T O ,  T I G O S ,  C H I L L ,  A P P A ,  J U N O ,  I O K O
E N  J I N N E R  1  E N  J I N N E R  2

Dag kapoen, je bent uitgenodigd voor een spetterende
circusshow in de Ardennen. Wie weet mag je wel eens tonen
wat je zelf al allemaal kan! Wij staan alvast te popelen om
te vertrekken. Jij ook? Kijk voor alle belangrijke zaken in de

groepsinfo. 
In wat jij je mag verkleden zal spoedig in de mailbox van je

ouders belanden. 
Vergeet niet in al je spullen je naam zetten. Zeker in je

scoutsuniform en die blauwe botinnen van de Decathlon.
Indien nog vragen of opmerkingen:

kapoenen@scoutsoelegem.be



PAKLIJST

Eetgerief
Bord of gamel
Bestek
Beker
Keukenhanddoek

Varia
Pillamp
Muggenmelk (handig: eentje die
ook tegen teken beschermt)
Zonnecrème (evt. After Sun)
Drinkbus!
Beetje zakgeld ( kaartjes,
postzegels,..)
Adressen, enveloppen,
briefpapier, schrijfgerief,…
Klein rugzakje voor 1-daagse!!

Wasgerief
Washandjes
Kleine + grote handdoek
Tandenborstel + tandpasta
Douchegel + shampoo
Kam of borstel

 
Wat laten we thuis
GSM, mp3-speler,
computerspelletjes en andere
elektronische apparaten, slecht
humeur.
Snoep mag, maar wordt afgegeven
aan leiding zodat wij dit eerlijk
kunnen verdelen.

Vertrek
Rugzakje
Lunch
Drinken in je drinkbus
Kids-ID (afgeven aan
leiding)
Eventueel medicatie +
briefje met uitleg (afgeven
aan leiding)
Uniform aandoen (naam
in!)

Kledij
Broeken (korte en lange)
T-shirts
Dikke truien
Ondergoed
Kousen
Slechte kleren die achteraf
weggegooid mogen worden
Stapschoenen (naam in!)
Slechte speelschoenen
Petje, hoedje,…
Regenkledij (evt. laarzen)
Zwemkledij
Verkleedkledij in thema van
patrouille (per mail)

Slaapgerief
Slaapzak
Veldbed of luchtmatras
Pyjama
Kussen
Knuffel
Extra dekentje
Strip voor ’s morgens



1001 nachten  
Een reis door het Midden-Oosten! 

 
 
Liefste kabouters, 
 
Op dinsdag 30 juli vertrekken wij, op speciaal verzoek van de Sultan, op onze reis 
richting het warme Midden-Oosten. 
Leg jullie zonnebril en zonnecrème al maar klaar want het beloofd een onvergetelijke 
trip te worden met kamelen, buikdanseressen, prachtige paleizen en misschien wel 
een vliegend tapijt! 
Zijn jullie ook klaar om eens goed te ontspannen en te genieten van al het moois dat 
het Midden-Oosten te bieden heeft? 
 
 
Wanneer? 
Jullie worden dinsdag 30 juli verwacht aan de Parochiezaal van Oelegem. Daar nemen 
wij het vliegtuig richting het Midden-Oosten. Onze reis zal 11 dagen duren. Op zondag 
4 augustus zijn al de ouders, broers, zussen, familie,… welkom op onze bezoekdag 
waar zij de sfeer van het Midden-Oosten kunnen komen opsnuiven en genieten van 
een heerlijke BBQ. Op vrijdag 9 august eindigt onze reis en keren wij terug naar het 
koude, maar oh zo mooie Oelegem. Ons vliegtuig zal terug landen aan de 
Parochiezaal in Oelegem. (meer details zie groepsinfo) 
 
Wij kijken er alvast enorm naar uit!! 
Enthousiaste groetjes 
 
Milo, Rama, Imara, Wontolla, Moroa en ??? 
 
 
 
 
	 	



Wat nemen we mee? 
 
Kledij: 
o Broeken (korte en lange) 
o T-shirts 
o Truien (genoeg dikke truien voor ’s 

avonds) 
o Onderbroeken 
o Sokken 
o Zakdoeken 
o Kleren die extra vuil mogen worden (2 

paar)  
o Petje of hoedje tegen de zon 
o Regenkledij 
o Fuifkledij 
 
Schoeisel: 
o Stapschoenen 
o Losse schoenen/ sandalen/ 

teensleffers 
o Sportschoenen 
o Rubberlaarzen  
 
Slaapgerief: 
o Slaapzak 
o Veldbed of luchtmatras 
o Kussen 
o Pyjama 
o Knuffel 
o Desnoods extra dekentje (het kan ’s 

nachts koud worden in onze tenten) 
 
Eetgerief: 
o Bord of gamel 
o Bestek 
o Beker 
o 2 keukenhanddoeken 
o Aardappelmesje/dunschiller  

Wasgerief: 
o Washandjes 
o Handdoeken (kleine + grote) 
o Zeep + schampoo 
o Tandenborstel + tandpasta 
o Haarborstel/kam + haarrekkers 

 
Varia:  
o Pillamp (evt. extra batterijen) 
o Strips/roddelboekjes 
o Muggenmelk  
o Zonnecrème (evt. ook aftersun) 
o Adressen, enveloppen, briefpapier, 

schrijfgerief, postzegels,… 
o Klein rugzakje voor eendaagse 
o Verkleedkledij (in thema Midden-

Oosten) 
 
Bij vertrek: 
o Piekfijn uniform (aandoen!) 
o Eventueel medicatie + geschreven 

uitleg (afgeven aan leiding) 
o Kids-ID (afgeven aan leiding) 
o Middageten + drinken voor eerste dag 
 
Wat laten we thuis? 
o Nieuwsgierige ouders 
o Elektronica (GSM, MP3-speler, 

gameconsole…) 
o Snoep mag, maar wordt bij het begin 

afgegeven aan de leiding en zal 
gedurende het kamp verdeeld worden 
onder de kabouters.   

 
Voorzie alles duidelijk van een naam zodat verloren spullen terug 

bij de juiste persoon geraken! 
 
 
Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op onze reis doorheen het Midden-
Oosten. De leiding kijkt er alvast naar uit!  



Beste welpen, 

Rood, oranje, groen.  
Wij worden deze zomer racekampioen. 
Kom met uwe chiqueste bak, 
en ook strak in uw racepak. 
We houden onze Grand-Prix in Commanster, 
pak deze uitrusting mee, en we zijn kleir. 

Met deze brief zijn jullie geselecteerd voor de race. We verwachten jullie vanaf 30 juli tot en met 9 
augustus. Voor verdere informatie, zie groepsinfo. 

Met officiële groeten, 

Het internationale federatie FIA. 

Kledij  

• Broeken (korte en lange)  
• T-shirts  
• Truien (zeker 1 dikke trui!!)  
• Ondergoed  
• Sokken  
• Kleren die extra vuil mogen worden 

(kleren om weg te smijten)  
o De 1ste jaars extra paar voor 

belofte. 
• Stapschoenen  
• Losse schoenen  
• Sportschoenen  
• Petje, hoedje, …  
• Regenkledij (evt. laarzen)  
• Fuifkleren 

 

Slaapgerief  

• Slaapzak Veldbed of luchtmatras 
• Pyjama  
• Kussen  
• Knuffel  
• Extra dekentje 

 
Eetgerief  

• Bord of gamel 
• Bestek  
• Beker  
• 2 keukenhanddoeken 
• Aardappelmesje  

 

 

Varia  

• Pillamp (evt. extra batterijen)  
• Zakdoeken  
• Strips (de leiding zal u zeer dankbaar 

zijn) 
• Muggenmelk (handig: een 

muggenstick die ook tegen teken 
beschermt)  

• Zonnecrème (evt. After Sun)  
• Drinkbus  
• Adressen, enveloppen, briefpapier, 

schrijfgerief, …  
• Klein rugzakje voor 1-daagse!!  
• Eventueel medicatie + briefje met 

uitleg (afgeven aan leiding bij het 
vertrek) 

•  
• Uniform aandoen bij het vertrek  
• Middageten voor de eerste dag  
• Verkleedkleren voor racecoureurs  

 

Wasgerief  

• Washandjes  
• Kleine + grote handdoek  
• Tandenborstel + tandpasta  
• Douchegel + shampoo 

 
 



Wat laten we zeker thuis! 
 
GSM, mp3-speler, computerspelletjes en andere elektronische apparaten, slecht humeur. Snoep zal 
verdeeld worden onder de welpen, zodat iedereen evenveel krijgt.  
 
 
Gelieve alle kleren te voorzien van naam!!! 
 
 
Als er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet en vraag het via welpen@scoutsoelegem.be 
 
 
Snelle groeten, 
 
 
Mungo   Mysa   Lila   Sedua  
 Manso   Titus   Nag   Darzee  
  
 

mailto:welpen@scoutsoelegem.be


  



BENODIGDHEDEN 

KLEDIJ 

 Broeken (korte en lange) 
 T-shirts 
 Truien (zeker 2 dikke truien!!) 
 Ondergoed 
 Sokken 
 Kleren die extra vuil mogen worden  
 Losse schoenen 
 Gewone schoenen 
 Petje, hoedje,… 
 Regenkledij (evt. laarzen) 
 Fuifkleren 
 Verkleedkledij:  

foute kleding, bandana,  
zwarte t-shirt, omasjaaltje,  
bloemenkrans, heel fout vestje,  
complete festivaloutfit,  
rood-geel-groene outfit  

SLAAPGERIEF 

 Slaapzak 
 Luchtmatras 
 Pyjama 
 Kussen 
 Knuffel 
 Extra dekentje 

EETGERIEF 

 Bord of gamel 
 Bestek 
 Beker 
 min. 2 keukenhanddoeken 
 Aardappelmesje of dunschiller 

WASGERIEF 

 Washandjes 
 Kleine + grote handdoeken 
 Tandenborstel + tandpasta 
 Douchegel + shampoo 
 Maandelijkse middeltjes 

2-DAAGSE 

 2-daagse rugzak 
 Matje 
 Stapschoenen 

VARIA 

 Zaklamp (evt. extra batterijen) 
 Zakdoeken 
 Strips & boekjes (de leiding zal u 

zeer dankbaar zijn) 
 Muggenmelk (handig: een 

muggenstick (die ook tegen teken 
beschermt) 

 Zonnecrème (evt. After Sun) 
 Drinkbus 
 Beetje zakgeld  
 Adressen, enveloppen, briefpapier, 

schrijfgerief… 
 Klein rugzakje voor vertrek 
 Eventueel medicatie + briefje met 

uitleg (afgeven aan leiding bij het 
vertrek) 

 KIDS-ID of ID-kaart 
 Uniform aandoen bij het vertrek 
 Middageten voor de eerste dag 

 

WAT LATEN WE ZEKER THUIS! 

GSM, iPad, iPod en andere elektronische apparaten, slecht humeur.  
Gelieve alle kleren te voorzien van naam! 
Check zeker de groepsinfo voor verdere praktische informatie over het kamp. 
Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet en vraag het via 
jonggidsen@scoutsoelegem.be  

Zonnige groetjes van jullie leiding xoxo 

mailto:jonggidsen@scoutsoelegem.be


stoere jongverkenners,

het is weer bijna zover voor 
een fantastisch kamp! 

dit jaar zijn jullie dit jaar zijn jullie 
uitgenodigd om jullie 
sterkste kant te laten zien 
als echte vikingen!

pak jouw helm en bijl mee en 
ga met ons mee op avontuur!

jongverkenners
&

jvk-leiding



toiletgerief
o tandenborstel
o tandpasta
o bekertje
o shampoo
o douchezeep
o zonnecrÈme (+ev aftersun)o zonnecrÈme (+ev aftersun)
o muggenzalf
o washandje
o handdoek
o zwemhanddoek
o kam of borstel
o zakdoeken

kledingkleding
o shorts
o t-shirts
o onderbroeken
o lange broeken
o truien (ook dikke truien voor ’s 
avonds)
o sokkeno sokken
o regenjas
o zwembroek

speciale kledij
o kleren die vuil mogen worden
o fuifkledij
o vikingkledij

schoeiselschoeisel
o stevige stapschoenen
o botten
o gewone (sport-)schoenen

slaapgerief
o pyjama 
o gewone luchtmatras (ev pomp)
o slaapzak (ev extra dekentje)o slaapzak (ev extra dekentje)
o knuffel

geen veldbedden!

eetgerief
o bestek (vork/mes/lepel/kleine 
lepel) en beker
o aardappelmesje
o gamel of bord
o 3 keukenhanddoeken

tweedaagsetweedaagse
o tweedaagserugzak
o matje
o drinkenbus
o dikke kousen
o wandelschoenen
o regenjas

allerleiallerlei
o zaklamp (+ extra batterijen)
o wasknijpers
o schrijfgerief
o papier + adressen + postzegels
o linnen zak
o zakgeld (15 euro volstaat zeker!)
o strips voor de platte rusto strips voor de platte rust

bij het vertrek…
o piekfijn uniform
o kids-id of e-id
o persoonlijke medicatie
o lunchpakket
o klein rugzakje

wat laat ik thuis:
gsm, ipod, ipad, gameboy, 
playstation, psp, wii, gamecube, 
x-box, lief, huisdieren, ouders, …



Hé liefste Gidsen!!

Hier hebben jullie al een lijst van wat 

jullie allemaal nodig hebben op ons 

onvergetelijk leuk kamp! Voor meer info over 

het thema en vertrek krijgen jullie

 persoonlijk informatie!

TOILETGERIEF

• tandenborstel 

• tandpasta 

• bekertje

• shampoo 

• douchezeep 

• zonnecrème (+evt. aftersun) 

• muggenzalf 

• washandje 

• handdoek 

• zwemhanddoek 

• kam/borstel 

• zakdoeken 

• maandverband/tampons

• deodorant

• haarrekkertjes (evt.)

KLEDIJ

• shorten/rokjes

• T-shirts 

• onderbroeken 

• bh’s

• lange broeken 

• truien

• regenjas 

• bikini/badpak

SPECIALE KLEDIJ 

• kleren die extra vuil mogen

   worden 

• fuifkledij

• witte T-shirt

• themakleding

SCHOEISEL 

• stevige stapschoenen 

• plastic botten 

• gewone (sport-)schoenen

• slippers

 

SLAAPGERIEF 

• pyjama

• luchtmatras

• slaapzak (evt. extra dekentje) 

• kussen

EETGERIEF 

• bestek (vork, mes, lepel en

   kleine lepel) en beker 

• aardappelmesje 

• bord/gamel

• 3 (!!) keukenhanddoeken 



TWEEDAAGSE 

• tweedaagserugzak 

• dikke kousen 

• evt. regenhoes of plasticzak

ALLERLEI 

• zaklamp (+ extra batterijen) 

• wasknijpers 

• schrijfgerief 

• papier + adressen 

   + postzegels 

• linnen zak 

• zakgeld

• boekjes, spelletjes … 

   voor de platte rust 

WAT LAAT IK THUIS: GSM, 

IPOD, IPAD, LIEF, HUISDIEREN, 

OUDERS… 

BIJ HET VERTREK… 

• fiets (in orde!)
• fietszakken
• fietshelm
• plakgerief, extra binnenband

• identiteitskaart

• zakgeld

• persoonlijke medicatie 

• lunchpakket voor 1e dag

    + snacks

• drinkenbus

• genoeg drinken

   (mogelijk om drinkenbus te  

    vullen)

• klein rugzakje 

• slaapmatje

• slaapzak 

• tentdeel (1 tent per 3 à 4

   Gidsen, onderling afspreken,     

   geen gooitent)

• regenjas

• gewone (sport-)schoenen

• fietsbroek is aangeraden
• kleding: extra T-shirt, onder-

goed, pyjama, trui, sokken...

• toiletgerief: klein handdoek-

je, washandje, tandenborstel, 

tandpasta, zonnecrème...

(niet te veel, net wat nodig is 

voor 1 nacht)

• goed humeur 

Het is aangeraden om 

alles zoveel mogelijk in de 

fietszakken te steken!

XOXO

Dé Gidsenleiding

Sander, Alexandra, 

Julie, Francis



 

Beste verkenners, jullie leiding neemt zelf contact op met jullie! 

 



 


