Leidingsgegevens
Aarzel niet om ons te contacteren indien nodig! U vindt deze gegevens ook terug op de website.

Groepsleiding (groepsleiding@scoutsengidsenasse.be)

Victor Dascotte
Anjoeta Taelemans
Lars Myny

LINDENDRIES 18
KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK

/
02 466 74 74

0470 50 79 93
0471 55 06 51

victor@scoutsengidsenasse.be
anjoeta@scoutsengidsenasse.be

OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A

02 453 15 10

0487 48 63 94

larsm@scoutsengidsenasse.be

Lars Myny*
Max Van Mol
Jonas Janssens
Maxime Meersman
Lise Quisthoudt

OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A
PETRUS ASCANUSSTRAAT 150
MEERSSTRAAT 28
LANGESTRAAT 100
ARSENAALSTRAAT 37

02 453 15 10

0487 48 63 94
0478 62 13 63
0476 63 03 50
0468 25 22 84
0471 12 60 08

larsm@scoutsengidsenasse.be
max@scoutsengidsenasse.be
jonas@scoutsengidsenasse.be
maximem@scoutsengidsenasse.be
lise@scoutsengidsenasse.be

Laura Bulté*
Sander Mertens
Simon Labeeuw
Eva Meskens
Tibo De Koster

HEILIG HARTLAAN 21
NIEUWSTRAAT 45
WITTERAMSDAL 57
SLEUTELBLOEMSTRAAT 33 1731 ZELLIK
DEN BOGAARD 15 1745 OPWIJK

0471 85 18 65
0494 44 99 97
0472 78 76 89
0471 11 12 06

laurab@scoutsengidsenasse.be
sander@scoutsengidsenasse.be
simonl@scoutsengidsenasse.be
eva@scoutsengidsenasse.be
tibo@scoutsengidsenasse.be

Tibe Creupelandt*
Roel Geubels
Margot Meersman
Sien Moens

POTAARDE 63
HUINEGEM 45
LANGESTRAAT 100
VAAL 4

Emma Liessens*
Heleen Vrijdag
Nathan De Rijck
Rune Camara

HEIERVELD 28
LEYNIERSDREEF 21
KEIERBERG 40
AARHULST 79 1790 AFFLIGEM

Lichelle De Prest*
Laura Myny
Sarah Bracquez
Wouter De Leeuw

BEGONIASTRAAT 2
OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A
SMOUTBERG 30B
WAALBORRELAAN 1

Simon Saerens*
Stijn Cornelis
René Dascotte
Lennard Geeraert
Lisa Bracquez

MEERSSTRAAT 31
ZAVELSTRAAT 4
LINDENDRIES 18
KEESDAL 16
SMOUTBERG 30B

Jill Bracquez*
Affi Frans
Felix Taelemans
Arno De Backer

SMOUTBERG 30B
ARSENAALSTRAAT 47
KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK
WITTERAMSDAL 60

Victor Dascotte*
Joannes Mahieu
Evelyne Delgouffe
Greta Turku

LINDENDRIES 18
BOEKFOS 29
STEENWEG 59 1745 OPWIJK
ASBEEKSTRAAT 29

Alana Beeckmans*
Mies Geubels
Marieke Mertens
Maxime Brants
Ruben De Swaaf

MEERSSTRAAT 2
HUINEGEM 45
NIEUWSTRAAT 45
STEENWEG 18 1745 MAZENZELE
LEYNIERSDREEF 16

Lars Inslegers*
Zeno Callens
Gregory Delgouffe
Anjoeta Taelemans

VIJVERSTRAAT 21
NOTSTRAAT 24
STEENWEG 59 1745 OPWIJK
KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK

Kapoenen 1 leiding (’12) (kapoenen1@scoutsengidsenasse.be)

02 452 27 71

Kapoenen 2 leiding (’11) (kapoenen2@scoutsengidsenasse.be)
02 469 45 45

Kabouterleiding (’10-'09) (kabouters@scoutsengidsenasse.be)
02 453 08 02

0491 91 55 61
0471 44 44 98
0472 79 30 13
0475 20 00 63

tibe@scoutsengidsenasse.be
roel@scoutsengidsenasse.be
margot@scoutsengidsenasse.be
sien@scoutsengidsenasse.be

0491 22 26 33
0490 19 85 81
0496 35 19 09
0474 08 56 44

emma@scoutsengidsenasse.be
heleen@scoutsengidsenasse.be
nathan@scoutsengidsenasse.be
rune@scoutsengidsenasse.be

0495 61 96 76
0491 88 80 87
0471 54 50 19
0468 24 04 42

lichelle@scoutsengidsenasse.be
lauram@scoutsengidsenasse.be
sarah@scoutsengidsenasse.be
wouter@scoutsengidsenasse.be

0470 09 74 78
0470 68 39 63
0478 59 30 02
0473 25 70 22
0471 54 48 14

simons@scoutsengidsenasse.be
stijn@scoutsengidsenasse.be
rene@scoutsengidsenasse.be
lennard@scoutsengidsenasse.be
lisa@scoutsendgidsenasse.be

Welpenleiding (’10-'09) (welpen@scoutsengidsenasse.be)
02 453 03 65
02 453 01 41

Otterleiding (’08-'07) (otters@scoutsengidsenasse.be)
02 453 17 11
02 453 15 10

Beverleiding (’08-'07) (bevers@scoutsengidsenasse.be)

Jonggidsenleiding (’06-'05) (jonggidsen@scoutsengidsenasse.be)
02 466 74 74

0492 03 53 94
0478 81 55 41
0471 87 17 35
0474 22 45 35

jill@scoutsengidsenasse.be
affi@scoutsengidsenasse.be
felix@scoutsengidsenasse.be
arno@scoutsengidsenasse.be

Jongverkennerleiding (’06-’05) (jongverkenners@scoutsengidsenasse.be)
02 452 53 77

0470 50 79 93
0472 74 58 85
0486 41 55 02
0470 23 84 28

victor@scoutsengidsenasse.be
joannes@scoutsengidsenasse.be
evelyne@scoutsengidsenasse.be
greta@scoutsengidsenasse.be

0498 03 67 32
0478 07 26 92
0479 85 19 60
0471 88 69 74
0471 17 80 58

alana@scoutsengidsenasse.be
mies@scoutsengidsenasse.be
marieke@scoutsengidsenasse.be
maximeb@scoutsengidsenasse.be
ruben@scoutsengidsenasse.be

0468 02 64 06
0484 86 67 98
0476 21 90 47

larsi@scoutsengidsenasse.be
zeno@scoutsengidsenasse.be
gregory@scoutsengidsenasse.be
anjoeta@scoutsengidsenasse.be

Giverleiding (’04-'03) (givers@scoutsengidsenasse.be)

02 452 43 40

Pionierleiding (’02) (jin@scoutsengidsenasse.be)

0471 55 06 51

* deze personen aangeduid zijn de hopmannen (takverantwoordelijken),
herkenbaar aan hun groen lintje aan de linkerschouder. Bij de welpen is dat de Akela.
De andere leiding noemt men ‘vaandrig’ en hen herkent men aan hun rood lintje op de linkerschouder.
De groepsleiding herkent men aan het wit lintje op de linkerschouder.
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Kampdata

Alle takken met uitzondering van de Jin vertrekken samen richting Philippeville op zondag 14 juli om 9h
stipt op de Boekfosparking te Asse. De jongsten onder ons, dat zijn de Kapoenen, Kabouters,
Welpen, Otters en Bevers kunnen het gras op het kampterrein naar hartelust vertrappelen tot en met de
bezoekdag op zondag 21 juli. Voor hen voorzien we geen bus voor de terugreis. De oudere takken
(Jongverkenners, Jonggidsen, Givers en Pioniers) blijven tot zondag 28 juli. Zij keren terug met de bus
op de Boekfosparking omstreeks 17h30.

Omdat het voor ons (zowel leiding als andere leden) reorganisatie en aanpassing
vraagt wanneer er iemand later toekomt of vroegtijdig het kampterrein verlaat,
verwachten we van iedereen dat hij/zij een volledig kamp meegaat. Alleen omwille
van een ernstige reden kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Bespreek
dit in dat geval met de groepsleiding. Op vakantie gaan wordt niet als ernstige
reden beschouwd. Onze kampdata zijn immers al geruime tijd gekend en wij
verwachten dat u hier rekening mee houdt. Na een week huiswaarts keren omdat de
eerste week niet meeviel, vinden we eveneens geen serieuze reden voor de
grootkampers.

Kampgeld
Een kamp hoeft niet duur te zijn. Daarom bieden we jullie een 8- of 14-daags tentenverblijf aan
voor een prikje. In deze prijs zit alles berekend.
Kleinkampers (kapoenen, kabouters, welpen, otters en bevers):
Grootkampers (jonggidsen, jongverkenners en givers):

€ 150
€ 210

Gelieve de kampgelden te storten vóór 1 juli op rekeningnummer BE68
4330 1722 8134 met vermelding van “naam + tak + KAMP 2019”.

Bagage
Uit ervaring weten we dat niet alle bagage met de bus meekan. Dikwijls kan de bus ook het
kampterrein niet bereiken en dient er gesleurd te worden met allerhande materiaal. Daarom
verkiezen wij om alle bagage samen met het kampmateriaal met vrachtwagens naar het
kampterrein te vervoeren. Dat vervoer gebeurt zondagochtend en daarom dient u reeds alle
bagage, bedden, gerief voor de patrouillekoffer enz… op vrijdagavond 5 juli tussen 18u en
20u in te leveren. Het inleveren van de bagage gebeurt aan de lokalen op de Boekfos. Ook
de fiscale attesten voor dit kamp zullen jullie dan ontvangen.
We willen vragen de bagage voor de kleinkampers te beperken tot één rugzak/valies
en voor de grootkampers tot twee rugzakken/valiezen om het in- en uitladen vlotter
te laten verlopen. Schrijf ook overal duidelijk je naam op of in. Steek alles goed bij
elkaar en vermijd losse plastic zakken.

Nieuwe medische fiche

Groepscomite

Het is gebleken dat een medische fiche op kamp onvoldoende kan zijn. Het verbond vraagt
daarom aan alle groepen om vanaf 2015 gebruik te maken van de nieuwe individuele
steekkaart.
De individuele steekkaart bevat informatie over uw kind en moet per kind door de ouders
worden ingevuld en ondertekend. Het is verboden om als leid(st)er op eigen
initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het verstrekken van lichte medicatie
zoals Dafalgan of Aspirine is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts.
Daarom is het noodzakelijk om via de individuele steekkaart o.a. vooraf toestemming te
hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.
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Afspraken
Graag willen wij enkele afspraken binnen onze scoutswerking nog even op een rijtje
zetten voor jullie, aangezien we gemerkt hebben daar hier soms wat onenigheid over
bestaat.
1. Het uniform
Scouts & Gidsen dragen uniforme kleding. Dit maakt hen
herkenbaar voor iedereen, staat symbool voor het
groepsgevoel en toont aan dat je fier bent om een scout of
gids te zijn.
Wat verstaan we nu onder het scoutsuniform ?
Voor kapoenen:




een groene korte broek of rok (in de winter mag dit
een lange broek zijn)
scoutshemd (niet verplicht, maar velen dragen het
al)
groepsdas**

Voor alle andere takken:




korte scoutsbroek * of scoutsrok * (in de winter
hetzelfde)
scoutshemd * met jaarkenteken op
groepsdas** (te verkrijgen in het leidingskot voor €
7,5, een dasring voor € 1,5)

Extra voor de welpen:


de enige echte welpenpet !

Als je een hemd koopt, is het natuurlijk nog maagdelijk
beige, maar het is de bedoeling dat er nog kentekens op
komen. Het jaarkenteken en het groepsteken, dat je van
ons gratis krijgt, moeten er zeker opkomen.

 We zijn als leidingsploeg erg strikt op het uniform

(dit uitgaande van jarenlange traditie) en willen dit
graag overbrengen naar de kinderen toe.

 In de winter hebben wij ook graag dat de jongens

een korte broek en de meisjes hun scoutsrokje (met
broekkousen) dragen. Wij hopen dat jullie dit
respecteren.
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Als je een hemd koopt, is het natuurlijk nog maagdelijk
beige, maar het is de bedoeling dat er nog kentekens op
komen.
Het
jaarkenteken
“Grenzeloos groeien”
en
het groepsteken, dat je van ons – indien voorradig gratis krijgt, moeten er zeker opkomen. De andere kentekens
zijn niet verplicht, maar de ‘echten’ hebben het toch op
hun uniform.
Er bestaat wel een zekere handleiding waar wat moet
komen, om er ook geen warboel van te maken.
Een
overzicht van de meest frequente:

Het lintje
België/Europa komt
links boven de
borstzak

Het groepsteken
komt boven op de
rechtermouw

Het takkenteken
komt ook op de
rechtermouw

Het jaarkenteken,
elk jaar een nieuw
vooraan net boven de
borstzak.
Maar omdat het nogal
stom werk is om elk
jaar het oude te
vervangen, worden de
nieuwe er gewoon
rond gehangen. Dit
krijg je van ons

Het internationaal kenteken
komt in het midden van de
bovenarm op de linkermouw

Het beloftekenteken komt midden op de
linkerborstzak. Dit krijg je van ons
wanneer je je scoutsbelofte doet en je
dient die dus ook niet aan te kopen !

Indien er hierover nog vragen zijn kan u steeds bij ons
terecht.
Aarzel niet om ons te contacteren

Kamp T-shirt
Elk kamp maakt Scouts & Gidsen Asse een kamp-t-shirt voor elk lid. Om zeker te zijn
van de juiste maat, vragen we jullie een link in te vullen die u kan vinden onder
‘Bezoek’, enkele bladzijden verder in deze scougi.
Alleen degenen die dit hebben gedaan, zijn 100% zeker van een gratis kamp-T-shirt.
De maten: 9/11 (vergelijkbaar met Small), 12/14 (vergelijkbaar met Medium), Large,
Extra Large en Extra Extra Large. Het ontwerp blijft een verrassing tot op de bezoekdag!
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   mee te nemen?
Wat
Dit is een algemene lijst, kijk zeker ook eens op de takpagina om te zien wat je
nog extra moet meenemen van je takleiding.
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q

lunchpakket bij vertrek
scoutsuniform ( heb je aan bij vertrek )
slaapzak
deken
veldbed
( Best een degelijk, zoals ze in de Stock Américain hebben. Zo’n bedden zijn
misschien iets duurder, maar gaan wel veel langer mee, we spreken uit
ervaring.)
voldoende ondergoed
pyjama
genoeg kledij om te ravotten:
lange broeken, korte broeken, T-shirts, truien, …
regenjas
kousen, zowel sportkousen (luchtige) als warme
stevige stapschoenen, laarzen, sportschoenen, eventueel pantoffels
wasgerief:
washandjes, waskommetje, handdoeken, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta
eetgerief:
gamel, mes, vork, lepel, tas, broodplankje
keukenhanddoek
petje (tegen de zon), eventueel zonnebrilletje
drinkbus
zonnecrème
zwemgerief (voor de jongens: voorzie een zwemslip, aangezien een short niet in
alle zwembaden is toegelaten; voor iedereen: vergeet je badmuts niet!)
zaklamp (en evt. reserve batterijen)
voor de oudere meisjes: maandverband
linnen zak om vuile kleren in te steken
eventueel: schrijfgerief, papier, postzegels, knuffelbeestje, kleine
gezelschapsspelletjes, zakmes…
We staan niet toe dat kapoenen een zakmes meenemen op kamp. Het risico op
het verwonden van zichzelf of anderen is immers té groot.
identiteitskaart voor de 12-plussers
Kids-ID voor de min-12-jarigen (afgeven aan de takleiding bij het vertrek)
…

Belangrijk
Ø

Bij het vertrek geef je de Kids-ID of Identideitskaart aan jouw takleiding.
Ook eventuele medicatie wordt dan afgegeven aan de takleiding. Zorg ervoor dat
er een briefje bij is, waar op staat van wie het is, hoeveel en wanneer het moet
worden toegediend. Gelieve de medicatie niet in het bezit van het kind te laten !

Ø

Probeer zo veel mogelijk kledij en materiaal te naamtekenen!

Ø

Zakgeld heb je alleen nodig om wat extra’s te kopen (vb. kaartjes of postzegels,
souveniertje,..). Neem dus zeker niet te veel geld mee, wij zorgen er wel voor
dat jullie niets te kort zullen komen !

Ø

Het meenemen van GSM’s, ipods, smartphones,... wordt per tak geregeld.

Ø

Snoep mag, maar wordt altijd verdeeld onder de tak of de patrouille.

Als we iemand betrappen met spullen die we niet toelaten, houden we het in bewaring tot op
het einde van het kamp. Een verwittigd scout ....
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Adres
& telefoon

	
  Op kamp is er permanent een gsm, maar buiten de lokale bakker en beenhouwer geven we aan
niemand dit nummer door. Hiermee vermijden we dat de fourage op een telefooncentrale
gaat lijken. In noodgevallen echter kan je ons bereiken. U belt dan naar Bea Baro, de mama
van
leider
Felix
en
leidster
Anjoeta.
Zij
zal
de
leiding
dan
verwittigen.
Haar nummer is: 0472 47 30 60
Je kan natuurlijk ook een briefje sturen naar je zoon/dochter. Aan de ouders van het klein kamp
durven we zelfs vragen om dit minstens één keer te doen. Het is immers heel erg voor een kind
als iedereen post van het thuisfront krijgt en hij of zij niet. Hou er wel rekening mee dat het 2 à 3
dagen kan duren vooraleer het poststuk ter plaatste is. Schrijven doe je naar volgend adres:
Stefaan Vereertbrugghen
t.a.v. SCOUTS & GIDSEN SINT-MARTINUS ASSE
(naam kind + tak)
Rue de Vercons 1
5600 Philippeville
België

Bezoek
Bezoek is zeker welkom maar enkel op de bezoekdag. De leiding steekt namelijk veel tijd in de
voorbereiding van hun kamp en het is voor hen zeer ongepast als talrijke activiteiten verstoord
worden door ouders die eens een kijkje komen nemen. Ook voor andere kinderen is dat niet leuk.
Op de bezoekdag heeft u ruim de tijd en de mogelijkheid om kampterrein, ravottende scoutjes
en omgeving te bewonderen. De bezoekdag gaat door op zondag 21 juli. Voor de kleinkampers
(Kapoenen 1 & 2, Kabouters, Welpen, Otters en Bevers) is dit het eind van het kamp, en gaan zij
met de mama en papa mee naar huis.

Planning bezoekdag (zondag 21 juli)
10u15
11u00
12u00
14u30

Bezinningsmoment voor de leden
Aankomst van ouders en bezoekers op het kampterrein
Barbecue
Belofteceremonie voor grootkamp

Als je zeker wil zijn van een (schaduwrijk) zitplaatsje, kan je altijd enkele stoelen en eventueel
een parasol meenemen.

Bestellingen Barbecue, Kamp T-shirt en Busrit terug voor kleinkamp

Om praktische redenen hadden wij vanaf dit jaar graag gehad dat u onderstaande link invult
waarin u zowel uw kamp-t shirt bestelt, als de BBQ. Doe dit zo snel mogelijk!
https://docs.google.com/forms/d/1snH1B2Xc2wBqxf6GRhpUkeUqEZqBDRuwDK-tqrbu7hU/
U kan deze link makkelijk bereiken door een mail die eerder verstuurd werd. Als u denkt die niet
gekrege n te hebben, controleer dan zeker uw spam!

Ouderbezoeken
Een tweetal weken vóór het vertrek komt de takleiding bij elk lid, en zijn of haar
ouders, afzonderlijk eens langs. De leiding van uw telg zal dus eind juni of begin juli eens aan
uw deur staan. Zij zal uw zoon of dochter –indien hij of zij meegaat- dan inschrijven en uw
vragen met betrekking tot het kamp trachten te beantwoorden. Eventuele extra informatie
krijgt u dan ook van hen. Als u echter nu al met een vraag zit, mag u gerust de leiding
bellen, gsm-nummers staan vooraan in deze kampscougi.
Meer informatie over de exacte data staan ook op de takpagina's.
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Roken
en drinken op kamp...

Scouts en Gidsen Asse neemt met betrekking tot roken en drinken op kamp een duidelijk
standpunt in. Bij alle takken is roken en drinken –vanzelfsprekend- uit den boze. Enkel bij de Jin
kan het wél, maar volgens volgende regels:
De Jin mag: enkel roken als zij daartoe de toestemming kregen van hun ouders. De ouders
krijgen voor het kamp deze vraag van de leiding. Geen toestemming van de ouders = niet roken.
Zij die wél mogen roken van hun ouders, schikken zich naar de frequentie en hoeveelheid die de
leiding hen oplegt.
De Jin mag, op de momenten dat de leiding beslist dat het kan (vb ’s avonds aan het kampvuur,
binnen hun groep), een pintje drinken. De leiding waakt over de frequentie en de hoeveelheid. De
ouders hebben echter de mogelijkheid hier tegen in te gaan, door de leiding aan te spreken en
bijvoorbeeld te melden dat zij niet willen dan hun zoon/dochter drinkt. De leiding respecteert deze
keuze dan.
Op de bezoekdag mag de Jin – zelfs diegenen met toestemming – niet roken en niet drinken. De
leiding staat immers niet toe dat dit gebeurt in het bijzijn van jongere takken. Mensen achter de
toog zullen geen alcohol serveren aan leden. Als u als ouder van mening bent dat uw
zoon/dochter wél mag drinken op dat moment respecteren wij echter uw mening. U kan dan zelf
een pintje bestellen voor uw zoon of dochter
Indien u vragen of opmerkingen heeft mbt deze regeling, kan u de groepsleiding contacteren.
Gsm- nummers en emailadressen staan vooraan in deze kampscougi.

Twitter en Facebook
Om het thuisfront op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op het scoutskamp, zullen
wij ook dit jaar onze twitter- en/of facebook-pagina bijna dagelijks updaten met berichtjes en/
of foto’s. U kan onze facebook bereiken via onderstaand adress

https://www.facebook.com/scoutsengidsenasse
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individuele steekkaart
voornaam en naam van het kind/de jongere : ………………………………………………………………………….
O jongen

O meisje

geboortedatum : ……../…..…/…..…

lidnummer: ……………………………….....................................................
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.
Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen binnen de
drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle leden.
Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken.
Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt.
Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken.
Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig

jaarlijks  invullen door ouders of voogd van leden  vertrouwelijk bewaard door takleiding

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 : …….……………………………………………………….

eventueel naam van verblijfsinstelling :………………………………………………………………………………………..…………
gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….…………..
gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….……..
e-mail van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………….……………………………….
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen)
naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………

Pagina 1 van 4

16

broers of zussen in dezelfde groep?
naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) :

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

Deelname aan activiteiten
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) :
O ja

O nee

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuele reden :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN?
O nee

O ja
O bij sporten (vb. zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :

………………………………………………………………………………………………………………………………
O bij hygiëne (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) :

………………………………………………………………………………………………………………………………
O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) :

……………………………………………………………………………………………………………………………..
O andere beperkingen of zorgen :

………………………………………………………………………………………………………………………………
Pagina 2 van 4
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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
* gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de
kinderopvang

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen :
O nee
O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen!

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….

info over noozakelijke 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 : …………………………………………………………

Pagina 3 van 4
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Aanvullende opmerkingen
onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het
groepsblad, op een website van scouting, … :
O ja

O nee

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat toestaan
binnen de visie van scouting :
O nee

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van deze
steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de jaarlijkse
herziening.
vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten

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 :

……………………………………………….

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche
het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken

datum en handtekening van ouder/voogd:…………………………………………………………….
datum en handtekening van ouder/voogd: ……………………………………………………………
bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle
leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut wenselijk dat ouders en leiding contact met
elkaar opnemen.
Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen
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De	
  wetten:	
  
De	
  kapoenen-‐	
  en	
  kabouterwet:	
  

Een	
  kapoen/kabouter	
  is	
  blij,	
  	
  
Een	
  kapoen/kabouter	
  speelt	
  mee,	
  
Een	
  kapoen/kabouter	
  kan	
  luisteren,	
  
Een	
  kapoen/kabouter	
  doet	
  graag	
  pleziertjes.	
  

Welpenwet:	
  
De	
  Welp	
  volgt	
  de	
  oude	
  wolf,	
  
De	
  Welp	
  is	
  moedig	
  en	
  houdt	
  vol.	
  

Bevers-‐	
  en	
  otterswet:	
  

Als	
  otters/bevers	
  zullen	
  we	
  vriend	
  zijn,	
  samen	
  spelen	
  en	
  
delen.	
  

Jonggiverwet:	
  

Wij	
  zijn	
  jonggivers,	
  
Wij	
  wagen	
  het	
  avontuur	
  
Wij	
  zijn	
  kameraden	
  en	
  willen	
  eerlijk	
  zijn	
  met	
  elkaar	
  
Wij	
  willen	
  samenwerken	
  en	
  beslissen	
  
Wij	
  zeggen	
  onze	
  mening	
  en	
  luisteren	
  naar	
  die	
  van	
  de	
  
anderen	
  
Zelf	
  zet	
  ik	
  al	
  eens	
  de	
  eerste	
  stap	
  
Ik	
  help	
  graag	
  waar	
  ik	
  kan	
  
Ik	
  wil	
  winnen	
  en	
  kan	
  verliezen	
  
Ik	
  respecteer	
  wat	
  waardevol	
  is:	
  de	
  mens,	
  de	
  natuur	
  en	
  het	
  
materiaal	
  
Jezus’	
  voorbeeld	
  zal	
  ons	
  hierbij	
  helpen	
  

De	
  giverwet:	
  
Als	
  givers:	
  
werken	
  wij	
  samen	
  in	
  de	
  kleine	
  en	
  	
  
grote	
  uitdagingen	
  die	
  wij	
  zoeken,	
  
beleven	
  wij	
  de	
  natuur	
  	
  
en	
  de	
  cultuur	
  waarin	
  we	
  ons	
  bewegen.	
  
Daarom	
  wil	
  ik:	
  
Oprecht,	
  tegenover	
  mezelf	
  en	
  de	
  anderen,	
  	
  
meebouwen	
  aan	
  een	
  hechte	
  maar	
  open	
  vriendengroep,	
  
waarin	
  ik	
  zelf	
  verantwoordelijk	
  ben,	
  
Alles	
  naar	
  juiste	
  waarde	
  schatten	
  
en	
  helpen	
  waar	
  ik	
  kan.	
  
Op	
  mij	
  kan	
  je	
  rekenen!	
  

Uit	
  het	
  hoofd	
  te	
  kennen!	
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Zoals in elke piratenvestiging wordt er ook bij ons gecommuniceerd via fluitsignalen. De afstanden
tussen de verschillende huizen is immers soms zo immens groot dat fluitsignalen een gemak zijn voor
iedereen. Daarom dat je onderstaande signalen best van buiten kent op kamp. Het is immers
handig om te weten dat er gefloten is dat je “met 3 ketels en 1 gamel naar de fourage moet komen”.
Lang fluitsignaal:

__

Kort fluitsignaal:

.

Aandacht jongverkenners:

__ .

Aandacht jonggidsen:

. __

Aandacht givers:

__ __

Aandacht pioniers:

. . __ __

Verzameling:

__ __ __ __

Eten: (E)

.

Inspectie: (I)

..

Siësta: (S)

…

Taptoe: (T)

____________
. . . __ / __ . .

Patrouilleleider van dienst:
Fourage: (F)

. . __ .

Ketel:

__

Gamel:

.

Voorbeeld:
__ . / . __ / . . __ . / __ / __ / .
betekent dat de patrouilles van de jongverkenners en jonggidsen naar de fourage moeten gaan met 2
ketels en een gamel.
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Totemisatie
Een echte scout of gids wordt je pas vanaf dat je een totem hebt. Deze krijg je
wanneer je als jonggiver de eerste keer meegaat op grootkamp. Maar, een totem krijg
je niet zomaar!
Een totem bestaat uit twee delen: een zogenaamde ‘voortotem’ en de eigenlijke ‘totem’.
De totem zelf is een dierennaam, gekozen op basis van de eigenschappen die dat dier
aangemeten krijgt volgens het grote totemboek. Tijdens het kamp spendeert de
jonggiverleiding vele uren naar het zoeken van de juiste totem voor de eerstejaars. De
‘voortotem’ is een adjectief dat pas gekozen wordt tijdens je eerste kamp als giver.
Bijzonder aan deze voortotem is dat het niet gekozen wordt door de leiding maar door
alle andere givers samen.
Voorafgaand aan het krijgen van je eigenlijke totem, dien je echter een heuse
totemisatietocht te volbrengen. Dit is een nachtelijke maar speelse tocht, in elkaar
gebokst door de givers, waarbij de jonggivers als het ware bewijzen dat ze verdienen
een totem te krijgen. Na het volbrengen van de tocht is het tijd voor het totemritueel
waarbij we met de hele scouts rond een vuurtje kruipen en de eerstejaar jonggivers
hun totem eindelijk krijgen.
Ben je ondertussen zelf vergeten wat de eigenschappen van je totem zijn? Kijk dan
eens op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk- op- scouting/rituelen/totemisatie.
Daar staan alle totems en de bijhorende eigenschappen.
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Wist je dat …
…de kapoenen een heel leuke afscheidsbarbeque gedaan hebben?
…de kapoenen zeer goed wafels verkocht hebben?
…zij door een vrouw getrakteerd werden op wafels?
…dit dan ook heel hard gesmaakt heeft?
…de papa van kapoen Remi ons kampterrein gevonden heeft?
…wij hem hier heel dankbaar om zijn?
…de kapoenen zeer lekkere pizza gemaakt hebben?
…nadat ze bewezen hebben dat ze Asse zeer goed kennen?
…ze deze nadien met veel plezier hebben opgegeten?
…ze naast pizza ook graag worst eten?
…de kapoenen graag rondjes draaien op die gekke molen aan de spin?
…het pijn kan doen als je er af valt of afvalt?
…leider Simon en Sander goei vlezekes bakken?
…de leiding nog niet overal op bezoek is geweest?
…de examens wel heel dicht komen nu?
…de kapoenen daar geen boodschap aan hebben?
…nogmaals wij bakken echt goei vlezekes?
…Tibo gestopt is?
…dit geen grap is?
…maar wel lachwekkend?
…en dit een stout mopje is?
…We hem het beste wensen?
…en met zen vieren het ook leuk gaan maken?
…de kapoenen leiding enorm uitkijkt naar kamp?

…kabouter Yani de echte skoet is?

…bijna alle kabouters kunnen rolschaatsen?
…kabouter Janne bang is van appartementsgebouwen?
…heel veel kabouters hun eigen skates hebben?
…de kabouters graag citroenen eten?
…ze wel nog wat moeten oefenen met het pellen van deze citroenen?
…kabouters Rosalie en Millie heel cool veters kunnen strikken?
…de veters van leidster Margot nog steeds hetzelfde zijn?
…de leiding heel veel zin heeft in kamp?
…ze hun kabouters heel graag terug willen zien?

…Lucas het best heeft meegedaan aan de vuile spelletjes
…hij er dus het mooist uitzag
…Maurice zijn papa het kampterrein heeft gevonden
…de leiding hem daar dus heel dankbaar voor is
…Simon en Bryan de meeste wafels hebben verkocht
…Bas het leuker vindt om anderen vuil te maken dan zelf vuil te worden
…de welpen graag choco als zonnecrème gebruiken
…Victor en Lucas heel veel weten over kippen
…Gust vuile spelletjes het tofste vindt
…Romain voetbalt zoals Eden Hazard (bal kort bij de voetjes)
…de welpen leider Rune de beste voetballer ter wereld vinden
…de leiding uitkijkt naar het kamp
…de leiding hoopt dat de leden ook uitkijken naar het kamp

... pionier Ebe liever touw eet dan appels?
... pionier Sander elke keer van voor stond bij opening (als hij aanwezig was)?
... de pioniers pannenkoeken hebben gebakken op de Breugel feesten?

...de organisatie zeer te vrede was omdat de pioniers zo gemotiveerd waren (ZIJN)?
...pioniers een spel hadden gemaakt waar de verliezen vieze gerechten moest opeten?
...pionier Lucas een echte cutie is?
... en hij voortaan zo wilt aangesproken worden?
... de pioniers op kamp in de hoogte gaan slapen?
... de pioniers echt geen veggie burgers kunnen bakken?
... de pioniers over het algemeen geen fan zijn van de vegetarische levensstijl?
... drie vierde van de leiding hun daar volledig in kan volgen?
... wist je dat sommige pioniers zich héél goed hebben geamuseerd op de nacht van de korte broek?
... pionier Sander dringend een nieuwe bril nodig heeft?
... leiding Zeno zijn geheim talent voor brilplakken heeft ontdekt?
... de pioniers waarschijnlijk niet zo snel meer ontbijtkoeken zullen eten?
... dit komt door de zompige ontbijtkoeken?
... deze ontbijtkoeken toch verassend hard kunnen aankomen?
... de leiding niet wist dat een voorarmenfetish bestaat?
... enkele pioniers hier het tegendeel van bewezen hebben?
... pionier Chloë een haat heeft voor eieren?
... pionier Alexander hier daarentegen niet zo een grote afkeer van heeft?
... de pionierleiding heel hard uitkijkt naar kamp met jullie?

Beste pioniers,
Knip dit masker uit en doe dit aan bij vertrek. Zo is het envoudiger voor ons om jullie te
herkennen.

Liefste kapoenen en ouders
Spijtig genoeg zit het scoutsjaar er alweer op. Maar niet getreurd! We gaan dit geweldige
scoutsjaar afsluiten met een superleuk kamp! We gaan naar Philippeville! Maar we gaan niet
enkel naar Philippeville, we gaan heel de wereld verkennen op kamp! Want het kampthema is
‘Reis Rond De Wereld’ Vergeet dus zeker niet je coolste Aziatische, Amerikaanse, Afrikaanse,
… outfit mee te nemen!
Na de examens komt de leiding op ouderbezoek bij jullie, om jullie meer informatie te geven over
het kamp en om jullie vragen te beantwoorden. De ouderbezoeken zijn gepland op 21, 22 en 23
juli. Gelieve tegen dan ook de medische fiche in te vullen (terug te vinden in de scougi).
Omdat dit jullie allereerste scoutskamp is, is hier een extra hulplijstje met wat jullie allemaal
zeker mee moeten nemen. Vergeet ook zeker niet de lijst in het begin van de scougi te
checken!
 Helaas kan een Kapoen niet mee op kamp als volgende 3 zaken NIET in orde zijn:
○ kids-ID
○ medische fiche
○ eventueel geneesmiddelen: (verpakt in een stevig plastieken mapje met een
getypt blaadje met daarop: naam kind + dosering + soort medicatie)
● Drinkbus is verplicht!!
● We vertrekken op kamp in perfect uniform
● Verkleedkledij (in thema)
● Alles naamtekenen!
● Leuze en wet perfect vanbuiten!
● Vergeet zeker de BBQ en de T-shirt niet te bestellen!
● zorg voor een warme slaapzak, een matje, een dekentje en een veldbed (Wij raden de
veldbedden van de Stock Américain aan.)
● Snoep mag mee (niet te veel). We verzamelen het snoep en verdelen het over de hele
groep.
Wij hebben er alvast zin in!
Stevige linker
Lise, Lars, Jonas, Max en Maxime

Beste kapoenen 2
op 14 juli vertrekken wij op scouts wereldreis!
We starten onze reis in Phillipeville en blijven daar een
weekje tot 21 juli. Op 21 juli sluiten we onze eerste week
af met een heerlijke barbeque. De leiding heeft al heel
wat activiteiten gepland, om het daar helemaal naar onze
zin te krijgen.
Vergeet zeker niet schoenen met velcro, kledij die vuil
mag worden, wereldreis verkleedkledij en een knuffel in
je valies te stoppen. Wij kijken al heel hard uit naar de
wereldreis, hopelijk jullie ook?
Stevige linker
Sander tchang , Banana eva , Simon Sea en Laura Mc
donal

Liefste kabouters en ouders,
Om dit fantastische jaar af te sluiten, vertrekken we met z’n allen op het
langverwachte scoutskamp! Dit jaar maken we een reis rond de wereld, die we samen
in perfect uniform starten op zondag 14/07 op de boekfos om 9u00 . Hierna trekken
we naar het verre Philippeville, waar we 7 dagen ongestoord alle wonderen op onze
mooie planeet kunnen ontdekken. Op zondag 21/07 sluiten we de reis af met een
heerlijke BBQ, waar familie en vrienden zeker welkom zijn (vergeet jullie hier niet
voor in te schrijven!).
Op 25/06, 26/06 en 27/06 komt de leiding op ouderbezoek om de belangrijkste
zaken te overlopen en al jullie vragen te beantwoorden. We halen dan ook de
ingevulde medische fiches (te vinden in deze scougi) op. Vergeet dus zeker niet om
het tijdstip dat je het beste past in doodle in te vullen. Zo kunnen wij jullie zo snel
mogelijk de definitieve planning van deze bezoeken doorgeven (indien u de mail met
de doodle niet heeft ontvangen, mag u altijd een mailtje sturen naar
tibe.creupelandt@hotmail.com en wordt de link alsnog doorgestuurd).
Wat mogen jullie zeker niet vergeten mee te nemen:
•

Alles wat op de lijst eerder in deze scougi staat

•

Kids-ID (af te geven bij vertrek)

•

Badmuts (vaak is dit verplicht in openbare zwembaden)

•

Evt. Geneesmiddelen (in plastic zakje + getypt blaadje met naam van kabouter
op, naam medicijn en hoeveel keer per dag en wanneer/ af te geven bij vertrek)

•

Verkleedkledij in het thema Azië (elke tak is een ander continent)

•

Nieuw vanaf dit jaar: drinkbus verplicht!

Enkele tips/reminders:
•

Zorg dat alle persoonlijke spullen genaamtekend zijn

•

Vergeet het kampgeld niet te betalen

•

Bestel tijdig de kamp-t-shirt + BBQ

•

Bagage kan worden ingeleverd op vrijdag 5/07 tussen 18u en 20u

Samen maken we er een onvergetelijk avontuur van!
Stevige Linker,
De kabouterleiding

PIONIERS@PHILIPPEVILLE
PRAKTISCHE INFO

KAMPTHEMA

Dit jaar maken wij
een reis rond de
wereld!
#wanderlust
#travelgram
#discover

JOEPIE, WE GAAN OP KAMP!
Na een eerder met pech gevulde zoektocht hebben we toch
een prachtige grasvlakte kunnen strikken! Deze ligt dan nog
eens in Philippeville, vol uitgestrekte velden waar Mollem nog
iets van kan leren!
Om dit kamp verder toe te lichten, komen wij graag eens langs bij jullie
thuis! Hiervoor was reeds een mail verstuurd. Wij komen langs op 20, 21 en
22 juni. Wij zouden van jullie willen vragen of tegen dan de 3 zaken die
hieronder vermeld staan in orde gebracht kunnen worden!

VERKLEEDVERKLEDING

Wij representeren
het werelddeel
‘OCEANIË’. Dress
appropriatly!

Stevige linker en veel liefs van de pioniersleiding xxx
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2
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KAMPMAIL

MEDISCHE FICHE

VRAGEN?

Kijk eens na of het
kampgeld al is
overgeschreven + T-shirt
en BBQ al besteld is!

Gelieve dit in te vullen
tegen dat wij langskomen
op ouderbezoek!

Nieuwe tak = nieuwe
vragen! Denk hier al over
na, zodat er zeker niks
wordt vergeten!

1

How do you
Didgeridoo?

Gelieve ook de
basisbeginselen van
didgeridoo onder
de knie te hebben
tegen de start van
het kamp!

