
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE JOEPIE 
HET MAANDBLAD VAN SCOUTS EN GIDSEN OELEGEM  

Kampjoepie 
2020 

Volg onze avonturen op Facebook, Instagram of scoutsoelegem.be! 



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! 

Dit jaar gaat er vanalles anders verlopen. Maar wat we wel weten is dat de 
leiding er enorm veel goesting in heeft om het kamp van 2020 tot een 
spetterend einde te brengen. 
 
In deze groepsinfo staat alle belangrijke kampinfo kort uitgelegd, lees dus alles 
goed door… Voor de uitgebreide uitleg met al de nieuwe regels, maatregelen,… 
verwijzen wij u graag door naar de informatieve folder. Lees beide dus zeer 
goed! Overloop ze ook eens met je zoon/dochter. Zo weten zij wat hen te 
wachten staat op dit toch wel speciale kamp. 
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 (veilig) 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! 

We zouden ook het comité van de parochiefeesten even in de bloemetjes 
willen zetten. Graag bedanken wij hun voor de financiële steun. Mede dankzij 
hen kunnen wij een onvergetelijk kamp organiseren! D-A-N-K-U, danku danku 
danku!! 

 

Een stevige linker van jullie groepsleiding, 

 

 

 

  

Yente Elsas Sander Van den 
Eeckhout 

Tani Verhoeven Lena Michiels 

0471/56.71.31 0487/16.23.03 0493/56.33.49 0492/78.18.89 
   



 

 

Jullie, als ouder, beslissen of jullie kind mee op kamp gaat. Dit doordat jullie 
jullie kind het beste kennen. Is je kind ziek? Stuur het dan alstublieft niet mee op 
kamp. Wij verwachten dat jullie de verantwoordelijkheid opnemen om enkel 
gezonde kinderen met een goede weerstand op kamp meesturen. 

Stel dat er een besmet kind op kamp is, dan betekent dat het einde van het 
kamp. Dit zou dan enorm jammer zijn aangezien leiding heel wat moeite insteekt 
om er een leuk kamp van te maken. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe 
belangrijk het is om geen zieke kinderen (of kinderen met ziekteveschijnselen) 
mee te sturen! 

In de informatieve brochure leggen we de regels en voorwaarden uitgebreid uit. 
Bekijk dit dus zeker! 

 

 

Dit jaar gaat de leiding niet huis aan huis langs komen. Er komt een online 
inschrijvingsformulier online. Hier vullen jullie de welgekende medische fiche 
in. Vul deze zo volledig en correct mogelijk in! De inschrijvingen starten vanaf 
1 juli en sluiten op 14 juli. 

Het overschrijvingsformulier voor de betaling van het kamp vinden jullie ook hier 
terug. Gelieve dit ook ten laatste tegen 14 juli over te schrijven. 

Opgelet: De kampprijs dit jaar is ook gewijzigd. Doordat onze vaste kosten 
blijven en we een aantal zaken extra moeten voorzien (poetsmiddel, 
ontsmettingsmiddel,…) is de kampprijs verandert. Na een heleboel 
herberekeningen hebben we tot het besluit gekomen dat elke tak 115 euro 
betaald. Vanaf een derde broer/zus betaal je dan 100 euro. 

Onlineformulier komt:  www.scoutsoelegem.be/kampinschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijkheid ouders 

Inschrijven voor het kamp 



 

 

Bij vragen over het kamp zijn jullie welkom op onze online ouderavonden. Hier 
kunnen jullie al jullie vragen, bezorgdheden, bedenkingen, … kwijt. We gaan 
deze via het platform jitsi organiseren. Een week voor deze avond sturen we de 
link door waar jullie in welkom zijn. Een uitgebreide uitleg over hoe dit juist gaat 
verlopen vinden jullie in de brochure. 

Kapoenen, kabouters & welpen: 2 juli om 20u 

Jonggidsen, jongverkenners, gidsen & verkenners: 3 juli om 20u 

Kan je hier niet aanwezig zijn en heb je toch een prangende vraag, stuur deze 
dan gerust door via ons mailadres: groepsleiding@scoutsoelegem.be 

 

 

 
Normaalgezien leveren jullie je bagage in op een vaste datum in aan de 
meisjeslokalen. Dit jaar gaat dat niet zijn. 

Doordat de leden worden gebracht, gaat de bagage ook mee met de eigen 
auto. Dus jullie hoeven deze niet op voorhand mee te geven.  Op het einde van 
het kamp nemen de leden hun bagage via de bus terug mee. 

Voor gidsen en verkenners verloopt dit anders! Zij fietsen naar het 
kampterrein en kunnen dus hun bagage niet meenemen. Zij mogen hun bagage 
wel komen afgeven aan de meisjeslokalen. 

Bagage inleveren: donderdag 30 juli  

- Gidsen:19u30   
- Verkenners: 20u30 

bagage afhalen: dinsdag 18 augustus. 

- Gidsen: 19u30 
- Verkenners: 20u30 

 

 

 

 

 

Bagage 

De planning 

Ouderavonden 



 

 

 

Dit jaar gaat het vervoer ook helemaal anders verlopen. Zoals eerder vermeld 
worden de leden gebracht naar het kampterrein. Dit gaat in een soort van 
kiss & ride georganiseerd worden. Carpoolen kan jammergenoeg niet (doordat 
er dan foutieve bubbels ontstaan). Elke ouder (of iemand uit de eigen 
thuisbubbel) brengt zijn zoon/dochter naar het kamptterrein. 

Adres: Geuskens 58, 3910 Pelt 

Ook is er een beurtrol wie wanneer aankomt. Dit om het aantal mensen op het 
terrein te verminderen en de kans op contact met foute externen te verkleinen. 
Kom dus ook aub op tijd! Elke ouder die op het kampterrein komt draagt een 
mondmasker! Zo beschermen we onze leiding en leden. 

Heb je meerdere kids die dezelfde dag gebracht worden maar op een ander uur 
pas mogen aankomen? Stuur ons een mailtje en dan zoeken we samen voor een 
eventuele oplossing. 

Hieronder vinden jullie per tak de planning hoe het kamp gaat verlopen:  

Kapoenen 

- Start kamp : 8 augustus. De kapoenen worden in Neerpelt verwacht om 
15u30. 

- Einde kamp : 13 augustus. Ze worden rond 13-14u verwacht te Oelegem. 
De plek waar, wordt nog gecommuniceerd. Deze gaat verschillen per tak 
zodat we het aantal personen beperken op dezelfde plaatsen. 

Kabouters 

- Start kamp: 8 augustus. De kabouters worden in Neerpelt verwacht om  
17u. 

- Einde kamp: 13 augustus. Ze worden rond 13-14u verwacht te Oelegem. 
De plek waar, wordt nog gecommuniceerd. Deze gaat verschillen per tak 
zodat we het aantal personen beperken op dezelfde plaatsen. 

Welpen 

- Start kamp: 3 augustus. De welpen worden verwacht in Neerpelt om 9u. 
- Einde kamp: 8 augustus. Ze worden rond 13-14u verwacht te Oelegem. 

De plek waar, wordt nog gecommuniceerd. Deze gaat verschillen per tak 
zodat we het aantal personen beperken op dezelfde plaatsen 

 

Vervoer + urenplanning 



 

Jonggidsen 

- Start kamp: 3 augustus. De jonggidsen worden verwacht in Neerpelt om 
10u30. 

- Einde kamp: 8 augustus . Ze worden rond 13-14u verwacht te Oelegem. 
De plek waar, wordt nog gecommuniceerd. Deze gaat verschillen per tak 
zodat we het aantal personen beperken op dezelfde plaatsen 

Jongverkenners 

- Start kamp 3 augustus. De jongverkenners worden verwacht in Neerpelt 
om 11u30. 

- Einde kamp: 8 augustus. Ze worden rond 13-14u verwacht te Oelegem. 
De plek waar, wordt nog gecommuniceerd. Deze gaat verschillen per tak 
zodat we het aantal personen beperken op dezelfde plaatsen 

Gidsen 

- Start kamp: Verzamelen op 8 augustus om 13u voor een gezamelijke 
lunch. De fietstocht start om 14u. 

- Einde kamp: 13 augustus. De verwachte aankomst in Oelegem is rond 17-
18u. Hou zeker ook de facebook in het oog! 

Verkenners 

- Start kamp: Verzamelen op 8 augustus om 13u voor een gezamelijke 
lunch. De fietstocht start om 14u. 

- Einde kamp: 13 augustus. De verwachte aankomst in Oelegem is rond 17-
18u. Hou zeker ook de facebook in het oog! 

 

 

 

Door het COVID-19 virus kunnen we dit jaar onze befaamde bezoekdag niet 
organiseren. Jullie zullen nog een jaartje moeten wachten op onze overheerlijke 
BBQ. 

Wij vinden het bijzonder jammer omdat dit ook wel een hoogtepunt is in het 
kamp. 

 

  

Bagage ophalen 

Bezoekdag 

 



 

 

Post krijgen is altijd leuk! Gelieve geen postpakketten te versturen. Liefst enkel 
kaartjes en brieven. Via onderstaand adres komen al jullie brieven en kaartjes op 
de juiste plaats: 

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

GEUSKENS 58 
3910 Pelt 

 
 
 

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 Pelt? Surf dan dagelijks 
naar www.scoutsoelegem.be of onze pagina op Facebook!  

In geval van nood 

Thuisblijver? 

Post 



 

 Fietsencontrole 

Om veilig van en naar Pelt 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: 28/07 tussen 20u-22u 

 Verkenners: 29/07 tussen 20u-22u 

Past dit niet? Stuur dan een mailtje naar jullie leiding 
 
We wijzen er ook op dat een goede fiets belangrijk is voor de 
verzekering! 
 

 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 1 juli 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 



 

 

 

- Ga de E34 op vanaf de Zandhovensesteenweg 
- Ga verder op de E34 naar Eersel, Nederland. Neem afrit 30-Eersel vanaf 

de A67 
- Ga verder op de N397. Neem afrit 30-Eersel vanaf de A67 
- Sla rechtsaf naar de Provincialeweg/de N397 
- Neem op Het Stuivertje de 2e afslag en blijf op de Provincialeweg/de N397 
- Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door 

op de Provincialeweg/de N397 

- Ga verder op de N397 

- Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Enderakkers/de N613 
- Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Fressevenweg 
- Weg vervolgen naar de Bergeijksedijk 
- Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Dorpsstraat 
- Sla rechtsaf naar de Bruggerdijk 
- Sla linksaf naar de Peedijk 
- Sla rechtsaf naar de Maastrichterweg 
- Weg vervolgen naar de Sint Odilialaan/de N748 

- Ga verder op de N748 

- Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Hamonterweg/de N71 
- Sla rechtsaf naar de Geuskens 
- Sla linksaf om op de Geuskens te blijven 

- Je vindt je bestemming rechts 
 
 

Wegbeschrijving 

Fietsverzekering 
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Indeling takken werkjaar 2019-2020 
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) 2012, 2013 

Kabouters  
(meisjes) 2009, 2010, 2011 

Welpen  
(jongens) 2009, 2010, 2011 

Jonggidsen  
(meisjes) 2006, 2007, 2008 

Jongverkenners  
(jongens) 2006, 2007, 2008 

Gidsen  
(meisjes) 2003, 2004, 2005 

Verkenners  
(jongens) 2003, 2004, 2005 

Jins  
(meisjes en jongens) 2002 

 

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



 
 INPAKLIJST 

Vertrek 
O Kleine rugzak 
O Lunchpakket (voor welpen, 

JOGI’s & JVK) 
O Drinken in een drinkbus 
O (kids)ID (bij vertrek af te 

geven aan de leiding) 
O Eventuele medicatie + 

briefje met uitleg (afgeven 
aan leiding) 

O Uniform aandoen!  
 

Slaapgerief 
O Slaapzak 
O Veldbed (vanaf jonggivers niet!) of 

luchtmatras (alle takken) 
O Pyjama 
O Kussen 
O Extra dekentje 
O Strip(s) 

 

Kledij 
O Broeken (korte en lange) 
O Tshirts 
O Dikke truien 
O Ondergoed 
O Kousen 
O Slechte kleren die achteraf 

weggegooid mogen worden 
O Stapschoenen (naam in!) 
O Slechte speelschoenen 
O Petje, hoedje 
O Regenkledij 
O Zwemkledij 
O Verkleedkledij in thema  

 

Varia 
O Pillamp 
O Muggenmelk (handig: eentje die 

ook tegen teken beschermt) 
O Zonnecrème (evt. after sun) 
O Drinkbus! 
O Beetje zakgeld (voor bv. kaartjes, 

postzegels,…) 
O Adressen, enveloppen, briefpapier, 

schrijfgerief,… 
O Klein rugzakje voor een 1daagse 

 

Voor de meisjes 
O Bh’s 
O Eventueel anticonceptie 
O Maandverband, 

tampons,.. 
 

Wat laten we thuis? 
- GSM, mp3-speler, 

computerspelletjes en andere 
elektronische apparaten, slecht 
humeur, kilo’s aan snoep en 
koeken (een beetje mag maar 
wordt gedeeld met de groep!) 

- Tweedaagserugzakken + 
bijbehorende zaken voor een 
trektocht 

 

Hygiëne 
O Washandjes 
O Kleine + grote handdoek 
O Tandenborstel + tandpasta 
O Douchegel + shampoo 
O Kam of borstel 
O (herbruikbaar) Mondmasker 

vanaf de jonggivers 
 

Eetgerief 
O Bord of gamel 
O Bestek 
O Beker 
O Keukenhanddoek (3x) 
O Aardappelschiller/keukenmesje 



Dag Kapoenen
 
Een tijdje geleden bezochten wij, jullie
leiding, de onderwaterstad Atlantis. We
maakten kennis met Poseidon en enkele
bewoners van de stad. Zij waren bedroefd
om het hart van de zee dat gestolen werd
door de vreselijke Ursula. Daarom vraagt
Poseidon jullie hulp, als onderzoekers, om
het hart van de zee terug te vinden en zo
Atlantis te redden.
 
 
Zijn jullie klaar voor een expeditie richting
de onderwaterwereld? 
Wij zitten alvast klaar in onze bubbel!



ISI+kaart i.p.v. kidsID mag ook.
Voor kapoenen telt enkel de groepsdas als uniform.

Verkleedkledij: onderzoeker of zeedier
Waszak
Voorzieningen voor bedplassen
Knuffel
Min. 2 kleine en  2 grote handdoeken
Evt. vochtige doekjes

Wat moet je weten?
Vooraan kan je een algemene paklijst vinden. Daarbij
geven we volgende aanvullingen of kanttekeningen. 
 

Volledig uniform mag uiteraard ook. 

 
!GRAAG OVERAL NAAM INSCHRIJVEN!

 
Tot slot willen we nog even verwijzen naar de infofolder
en ouderavond over het kamp in coronatijd. 
 
Groetjes
Appa, Chill, Flora, Mani, Nori, Oe, Rama en Tigos



Cruise Rond De Wereld
Een reis naar a)e con,nen-n

Liefste kabouters,

We gaan op avontuur, en in stijl! Op 8 augustus zal er namelijk een groot cruise 
schip vertrekken vanuit Neerpelt, en jij bent deel van de bemanning. Jullie zullen  
opgeleid worden door ervaren kapiteins tot waardige personeelsleden die onze 
expeditie in goede banen zullen leiden. Tijdens onze reis gaan we alle hoeken van 
de wereld verkennen, van Japan tot Alaska en meer! In deze landen snuiven we de 
cultuur en gewoontes op om deze te kunnen delen met onze passagiers van het 
schip.

In wat je moet verkleed zijn is niet voor iedereen gelijk en zal nog meegedeeld
worden na de kampinschrijvingen

Dit kamp is anders dan andere jaren

Wegens omstandigheden en regelmaten tegen corona is dit jaar het kamp anders

georganiseerd. Zo is het kamp voor de leden (helaas) maar 6 dagen en zal elke tak

in een aparte bubbel zitten. Maar ondanks deze veranderingen maken we uiteraard

er het beste van! 

Meer info: informatieve folder en algemene paklijst

Wij kijken er alvast enorm naar uit!!
Enthousiaste groetjes

Toto, Mika, Loki, Mesua, Jakala en ???



WOLFPACK

HEY WELP, DE WOLVENROEDELS HEBBEN 

JOU NODIG OM DE LIMBURGSE BOSSEN 

ONVEILIG TE MAKEN!!!
BEN JE ER KLAAR VOOR? WIJ ALVAST 

WEL! 
ZOEK JE WOLVENOUTFIT AL MAAR BIJ 

ELKAAR EN WEES PARAAT VOOR HET 

LEVEN IN DE WOLF PACK

PHAO  WONTOLLA  SONA  RAKSHA  MOR  

HATHI  MUNGO

o

or

r
! BEKIJK DE GROEPSINFO, ALGEMENE 

PAKLIJST EN DE CORONA BROCHURE 

VOOR EXTRA INFO ! 

indien nog vragen of opmerkingen: 
WELPEN@SCOUTSOELEGEM.BE

MEENEMEN:
KLEREN DIE VUIL MOGEN WORDEN

EN

VERKLEEDKLEREN ALS WOLf





 
 

Ola jonggidsen, 
 
Mexico por favor!  
 
We ruilen dit druiligere België in voor de ultieme 
vakantiebestemming. Met een one-way-ticket vliegen we de 
Atlantische zee over naar het dorpje Pieles.  De zon, de 
azuurblauwe zee, de heerlijke taco’s,… Alles is perfect! Hier 
kunnen we wel voor eeuwig blijven wonen. 
 
Doorheen dit kamp gaan we leven als de echte Mexicanen! De 
plaatselijke bevolking leert jullie de oeroude tradities en 
gewoontes aan. Denk dan maar aan nacho’s eten, lama’s 
temmen, de grens oversteken naar USA, cactussen planten, cinco 
de mayo vieren en vooral veel salsa dansen. 
 
Wie heeft daar nu geen zin in? 
 
Algemene info 
 
Het kamp gaat er dit jaar helemaal anders uitzien. Voor te 
beginnen gaan we maar 5 dagen op kamp. Maar deze 5 dagen 
gaan boordevol spelletjes zitten! 
Dit jaar gaat er ook geen tweedaagse zijn. Dus die zware 
wandelbottinnen, tweedaagse rugzakken en matjes hoeven dus 
niet meegenomen te worden. Yes, extra plek voor kleren ;) 
 
Bekijk zeker de paklijst, groepsinfo en informatieve folder. Hierin 
staat al de info dat jullie moeten weten op kamp. Vergeet zeker 
geen mondmasker! Onze groep bestaat uit zowel +12 als -12, 
maar iedereen van de jonggidsen moet een mondmasker 
meenemen! 
 
Verder nemen jullie deze zaken nog mee: 

- Slechte witte T-shirt (mag vuil worden) 
- Vuile kledij 
- Mexicaanse kledij (ga maar helemaal los!) 

 
Wij kijken er enorm hard naar uit om jullie terug te zien en er een 
spetterend kamp van te maken! Tot dan! 
 
Besos, Karait, Jules, Snackie & Mang 



ALLOO OP KAMP ALLOO OP KAMP ALLOO OP KAMP
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Братва
скаутский  лагерь  2020



ТЕМА ЛАГЕРЯ

Пока разведчики,
Fris uw Russisch nog eens op, ga op
zoek naar uw berenmuts en uw
lievelingsfoto van Putin, verstop uw
drugs en wapens en we zijn weg!
Jullie zullen dit kamp infiltreren in
de братва. Het zal een harde strijd
worden die elke dag opnieuw
gestreden zal worden! Wie faalt, zal
thuis nooit meer zien.
Voor alle praktische info: groepsinfo!

uniform
fiets + helm
lunch
veel drinken
zonnecreme
mondmasker
identiteitskaart
eventueel zakgeld
eventueel medicatie

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

mondmasker
slechte kleren
zwemgerief
zaklamp
keukenhanddoek en aardappelmesje
nodige medicatie + uitleg

 
kijk voor de uitgebreide paklijst zeker in de groepsinfo
 

! verkleedkledij Russische maffia
! knuffel die je niet te nauw aan het hart
ligt, want je zult hem misschien nooit
meer terugzien

 

Verkenners
 

Приветствую Мансо, Mиca, Caндэр и Йoкo



 


