


  
  

Aarzelnietomonstecontacterenindiennodig!Uvindtdezegegevensookterugoponzewebsite. 

Groepsleiding groepsleiding@scoutsengidsenasse.be 
Heleen Vrydag 
Lars Inslegers 
Zeno Callens 

PASTINAAKSTRAAT 71 
VIJVERSTRAAT 21 
NOTSTRAAT 24 

/ 
/ 
/ 

0490 19 85 81 
0478 02 64 06 
0484 86 67 98 

heleen@scoutsengidsenasse.be 
lars@scoutsengidsenasse.be 
zeno@scoutsengidsenasse.be 

Kapoenen 1 leiding (’14) kapoenen1@scoutsengidsenasse.be 
Maxime Meersman* 
Charlotte Roelants 
Stan Van den Eynde 
Kacper Pych 

LANGESTRAAT 100 
NOTSTRAAT 58 
KESPIER 13 

/ 0468 25 22 84 
0468 23 32 85 
0477 68 23 57 
0472 02 47 81 

maximem@scoutsengidsenasse.be 
charlotte@scoutsengidsenasse.be 

stan@scoutsengidsenasse.be 

02 452 61 06 
/ 
/ KERKSTRAAT 47, 1790 AFFLIGEM kacper@scoutsengidsenasse.be 

Kapoenen 2 leiding (’13) kapoenen2@scoutsengdisenasse.be 
Nathan De Rijck* 
Lonne Soil 
Lisa Missiaen 
Bas Rodderechts 

KEIERBERG 40 02 453 01 41 0496 35 19 09 
0477 68 97 01 
0471 86 73 82 
0495 31 71 31 

nathan@scoutsengidsenasse.be 
lonne@scoutsendgidsenasse.be 
lisa@scoutsengidsenasse.be 
bas@scoutsengidsenasse.be 

BERGESTRAAT 31 
SINT-GODARDUSSTRAAT 26 
VEEGANG 40 

/ 
/ 
/ 

Kabouterleiding (’12 -’11)kabouters@scoutsengidsenasse.be 
Birte Recour* 
Nane Creupelandt 
Oskar Mahieu 

PRIEELSTRAAT 106 
POTAARDE 63 
BOEKFOS 29 

/ 
/ 
/ 
/ 

0475 27 22 70 
0475 44 77 19 
0478 75 96 87 
0474 76 78 06 

birte@scoutsengidsenasse.be 
nane@scoutsengidsenasse.be 
oskar@scoutsengidsenasse.be 
sanderd@scoutsengidsenasse.be Sander de Smedt MARLIER 76 

Welpenleiding (’12 -’11)welpen@scoutsengidsenasse.be 
Tibe Creupelandt* 
Chloë Hacken 
Sander Quisthoudt 

POTAARDE 63 
RIETWEIDE 9 
ARSENAALSTRAAT 37 
WITTERAMSDAL 57 

/ 
/ 
/ 
/ 

0491 91 55 61 
0474 49 95 39 
0471 20 70 85 
0470 50 12 92 

tibe@scoutsengidsenasse.be 
chloë@scoutsengidsenasse.be 
sanderq@scoutsengidsenasse.be 
lucas@scoutsengidsenasse.be Lucas Labeeuw 

Otterleiding (’10 -’09) otters@scoutsengidsenasse.be 
Jonas Janssens* 
Inne 

MEERSSTRAAT28 
BRUSSELSESTEENWEG 352 

/ 
/ 

0476 63 03 50 
0471 97 82 84 

jonas@scoutsengidsenasse.be 
inne@scoutsengidsenasse.be 

Vandermeerssche 
Merel Van Obbergen 
Lothe De Rop 

LANDBEEK 42 
KRUISKOUTER 47 

/ 
/ 

0473 17 88 26 
0477 47 04 68 

merel@scoutsengidsenasse.be 
lothe@scoutsengidsenasse.be 

Beverleiding (’10 – ’09) bevers@scoutsengidsenasse.be 
Simon Labeeuw* 
Fien Haerinck 
Sebastiaan Rousseau LOUWIJN 91 

WITTERAMSDAL 57 
MUURVELD 45 

02 469 45 45 0472 78 76 89 
0477 38 86 72 
0471 36 64 07 
0470 64 69 68 

simon@scoutsengidsenasse.be 
fien@scoutsengidsenasse.be 
sebastiaan@scoutsengidsenasse.be 
alexander@scoutsengidsenasse.be 

/ 
/ 
/ Alexander Peeters HOFVEL 11 

Jonggidsenleiding (’08 –’07)jonggidsen@scoutsengidsenasse.be 
Arno De Backer* 
Lichelle De Prest 
Noah Callens 
Aude Janssens 
Elien Bauwens 

WITTERAMSDAL 60 
BEGONIASTRAAT 2 
NOTSTRAAT 24 
TERLINDEWEG 51 
GROTENBROEK 3 

/ 0472 28 62 85 
0495 61 96 76 
0484 33 25 45 
0478 48 47 78 
0471 71 78 76 

arno@scoutsengidsenasse.be 
lichelle@scoutsengidsenasse.be 
noah@scoutsengidsenasse.be 
aude@scoutsengidsenasse.be 
elien@scoutsengidsenasse.be 

02 453 17 11 
/ 
/ 
/ 

Jongverkennerleiding (’08 –’07)jongverkenners@scoutsengidsenasse.be 
Lise Quisthoudt* 
Rune Recour 
Britt Dehaen 

ARSENAALSTRAAT 37 
PRIEELSTRAT 106 
BOEKFOS 14 

02 452 27 71 
/ 

0471 12 60 08 
0473 60 70 26 
0474 57 81 19 
0475 28 76 14 

lise@scoutsengidsenasse.be 
rune@scoutsengidsenasse.be 
britt@scoutsengidsenasse.be 
menno@scoutsengidsenasse.be 

02 453 98 00 
Menno Coppens TERLINDEWEG 110 02 453 16 88 

Giverleiding (’06 –’05) givers@scoutsengidsenasse.be 
Zeno Callens* NOTSTRAAT 24 / 

/ 
/ 
/ 
/ 

0484 86 6798 
0490 19 85 81 
0486 41 55 02 
0487 02 18 61 
0475 51 42 13 

zeno@scoutsengidsenasse.be 
heleen@scoutsengidsenasse.be 
evelyne@scoutsengidsenasse.be 
hinse@scoutsengidsenasse.be 
ebe@scoutsengidsenasse.be 

Heleen Vrydag 
Evelyne Delgouffe 
Hinse Creupelandt 
Ebe Coomans 

PASTINAAKSTRAAT 71 
STEENWEG 59, 1745 OPWIJK 
POTAARDE 63 
POTTEEL 19 

Pionierleiding (’04) pionier@scoutsengidsenasse.be 
Lars Inslegers* 
Laura Myny 
Felix Taelemans 

VIJVERSTRAAT 21 
OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 
KORTEMANSSTRAAT 59, 1731 ZELLIK 

/ 0478 02 64 06 
0491 88 80 87 
0471 87 17 35 

lars@scoutsengidsenasse.be 
lauram@scoutsengidsenasse.be 
felix@scoutsengidsenasse.be 

02 453 15 10 
02 466 74 74 

Jin (’03) jin@scoutsengidsenasse.be 
Joannes Mahieu* 
Laura Bulté 

Boekfos 29 
HEILIG HARTLAAN 21 

02 452 53 77 
/ 

0472 74 58 85 
0471 85 18 65 

joannes@scoutsengidsenasse.be 
laurab@scoutsengidsenasse.be 

De personen aangeduid met een * 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. 

mailto:Groepsleidinggroepsleiding@scoutsengidsenasse.be
mailto:Groepsleidinggroepsleiding@scoutsengidsenasse.be
mailto:Groepsleidinggroepsleiding@scoutsengidsenasse.be
mailto:heleen@scoutsengidsenasse.be
mailto:lars@scoutsengidsenasse.be
mailto:zeno@scoutsengidsenasse.be
mailto:kapoenen1@scoutsengidsenasse.be
mailto:maximem@scoutsengidsenasse.be
mailto:stan@scoutsengidsenasse.be
mailto:kapoenen2@scoutsengdisenasse.be
mailto:kapoenen2@scoutsengdisenasse.be
mailto:kapoenen2@scoutsengdisenasse.be
mailto:nathan@scoutsengidsenasse.be
mailto:lonne@scoutsendgidsenasse.be
mailto:lisa@scoutsengidsenasse.be
mailto:kabouters@scoutsengidsenasse.be
mailto:birte@scoutsengidsenasse.be
mailto:nane@scoutsengidsenasse.be
mailto:oskar@scoutsengidsenasse.be
mailto:sanderd@scoutsengidsenasse.be
mailto:welpen@scoutsengidsenasse.be
mailto:tibe@scoutsengidsenasse.be
mailto:chloÃ
mailto:sanderq@scoutsengidsenasse.be
mailto:lucas@scoutsengidsenasse.be
mailto:otters@scoutsengidsenasse.be
mailto:otters@scoutsengidsenasse.be
mailto:otters@scoutsengidsenasse.be
mailto:jonas@scoutsengidsenasse.be
mailto:inne@scoutsengidsenasse.be
mailto:merel@scoutsengidsenasse.be
mailto:lothe@scoutsengidsenasse.be
mailto:bevers@scoutsengidsenasse.be
mailto:simon@scoutsengidsenasse.be
mailto:fien@scoutsengidsenasse.be
mailto:sebastiaan@scoutsengidsenasse.be
mailto:alexander@scoutsengidsenasse.be
mailto:jonggidsen@scoutsengidsenasse.be
mailto:arno@scoutsengidsenasse.be
mailto:lichelle@scoutsengidsenasse.be
mailto:noah@scoutsengidsenasse.be
mailto:aude@scoutsengidsenasse.be
mailto:elien@scoutsengidsenasse.be
mailto:jongverkenners@scoutsengidsenasse.be
mailto:lise@scoutsengidsenasse.be
mailto:rune@scoutsengidsenasse.be
mailto:britt@scoutsengidsenasse.be
mailto:menno@scoutsengidsenasse.be
mailto:givers@scoutsengidsenasse.be
mailto:zeno@scoutsengidsenasse.be
mailto:heleen@scoutsengidsenasse.be
mailto:evelyne@scoutsengidsenasse.be
mailto:hinse@scoutsengidsenasse.be
mailto:ebe@scoutsengidsenasse.be
mailto:pionier@scoutsengidsenasse.be
mailto:lars@scoutsengidsenasse.be
mailto:lauram@scoutsengidsenasse.be
mailto:felix@scoutsengidsenasse.be
mailto:jin@scoutsengidsenasse.be
mailto:joannes@scoutsengidsenasse.be
mailto:laurab@scoutsengidsenasse.be


 

Woordje van de 

groepsleiding 

Beste ouders 
 

Allereerst willen wij jullie bedanken voor jullie steun en vertrouwen in ons in 

dit weeral speciale jaar. Er waren enkele pauzes maar toch bleven jullie 

massaal naar de scout komen. We bedanken jullie ook voor jullie geduld en 

begrip, kamp organiseren was ook voor gons geen evidentie omdat er maar 

weinig duidelijkheid kwam rond de regels. Wij hebben er alles aan gedaan om 

een zo normaal mogelijk kamp te kunnen organiseren. Hieronder vinden jullie 

belangrijke informatie m.b.t. de aanvang van ons kamp. 

 
Zoals jullie wellicht al weten, moet de bagage (incl. slaapzakken, veldbedden, 

gerief voor patrouillekoffers voor grootkamp, etc.) ingeleverd worden op 

zaterdag 3 juli. Om alles zo hygiënisch mogelijk te laten verlopen, hebben wij 

ervoor gekozen om te werken volgens een shiftenregeling. 

 

Om de bagage op kamp goed te kunnen sorteren per bubbel, vragen wij om zoals vorig jaar de bagage zo 

goed mogelijk te labelen in de juiste kleur (zie hieronder). Dit zorgt voor efficiëntie op de bagagedag zelf. Het 

is enorm belangrijk dat zowel de bagage als veldbedden gekenmerkt worden door de juiste kleur en vooral 

dat deze kleuren duidelijk zichtbaar zijn (tip: kleurenlintjes). Wij zullen onze lokalen verdelen in verschillende 

kleuren, waar u naartoe kunt gaan bij het afgeven van de bagage. Deze kleur zal doorheen heel het kamp 

het kenmerk van jouw zoon of dochter hun bubbel zijn. Wij vragen om deze urenregeling zo strikt mogelijk te 

volgen, om de veiligheid van iedereen te garanderen. 

 
Wat brengt u concreet mee op de bagagedag? 

 
• Ingevulde medische fiche van uw kind (individuele steekkaart) 

• Bagage: een lijst met ‘Wat mee te nemen?’ vindt u terug op onze website scoutsengidsenasse.be 

en verder in deze scougi. 

 
De vertrekdag zal georganiseerd worden in verschillende shifts. Er is geen enkel andere mogelijkheid om uw 

kind op een ander moment te laten vertrekken naar het kampterrein. De urenregeling zal dus strik worden 

gevolgd. Wij zullen geen kinderen van andere bubbels aanvaarden op een ander vertrekmoment, dan die 

van zijn/haar bubbel. Wij huren voor de vertrekdag twee bussen die tweemaal op en af rijden. In de 

tussentijd worden de bussen volledig ontsmet en gereinigd (incl. rustpauze voor de chauffeurs). Een exacte 

regeling wordt nog meegedeeld zodra wij deze met de busfirma hebben kunnen bespreken. 

 

Hebt u vragen, opmerkingen, ... voor ons? Aarzel dan niet en contacteer 

ons via groepsleiding@scoutsengidsenasse.be. 

 

Wij zijn zeer blij met het vertrouwen dan jullie ons geven. Wij doen ons best om zo'n 'normaal' mogelijk kamp 

te organiseren, mits de nodige maatregelen. Alvast bedankt voor jullie vertrouwen en geduld! 

 
Stevige linker 

De groepsleiding 

Heleen, Lars I. en Zeno 

 
*Alle gegevens die jullie vermelden worden strikt vertrouwelijk verwerkt en worden enkel door de 

groepsleiding zijnde, Heleen Vrydag, Lars Inslegers en Zeno Callens, gelezen. 
 

mailto:groepsleiding@scoutsengidsenasse.be


 

Fiscale attesten en tegemoetkomingen van de 

mutualiteit. 
Heb je nog een fiscaal attest nodig? Dan kan je dat elke zondag vragen bij de 

groepsleiding. Ook stempelen we elke zondag formulieren van de mutualiteit af. Nog 

nood aan het in orde brengen van deze administratie? Spreek de groepsleiding 

hierover aan. 

Mogen we vragen geen formulieren voor een tegemoetkoming van de mutualiteit te 

verkrijgen, door te sturen via email. Dit is administratief gezien niet praktisch voor ons. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
 
 

Scouts en Gidsen Asse ook online? 
Heb je je al afgevraagd of je onze groep ook online kan volgen? Dat kan! Wij hebben 

een website, facebookpagina, twitteraccount en we zijn helemaal mee met onze tijd 

want sinds september kan je ons ook volgen op Instagram. Benieuwd wat je skoeten 

hebben uitgespookt op zondag? We proberen elke week op onze socials wat 

sfeerbeelden achter te laten. Hieronder kan je onze gegevens terugvinden. 

 
Scouts & Gidsen Asse. 

 

 
@scoutsasse 

 

 
@scoutsengidsenasse 

 

 
www.scoutsengidsenasse.be 

 
 
 
 
 

http://www.scoutsengidsenasse.be/


 
Wat verwachten we van jullie? 
Ieder kind moet zelf een mondmasker bij hebben. Wij voorzien voldoende 

ontsmettingsmiddel en schoonmaakgerief. We moedigen natuurlijk aan om zelf nog een 

busje ontsmettingsalcohol mee te brengen. 

U moet laten weten als uw kind ziektesymptomen heeft gehad in de laatste drie dagen. 

We willen benadrukken dat indien jullie zoon of dochter meegaat op kamp, dit volledig 

jullie verantwoordelijkheid is. 

Zieke kinderen mogen niet op het kamp terrein blijven. Dus indien uw kind ernstig ziek is 

zal u worden gebeld en gevraagd om uw kind binnen de 24 uur te komen halen. 

Algemene regels 
 
 
 
 
 

Bubbels 
De regel 

“De contactbubbels zijn groepen van 100 personen die een vaste samenstelling 

hebben. Binnen deze bubbel is contact mogelijk, tussen bubbels wordt contact 

gemeden. Een kamp kan dus uit meerdere bubbels bestaan maar die bubbels 

hebben geen contact met elkaar.” 

 

De praktijk 
Leiding en leden zitten in een bubbel. Alles gebeurt in de bubbel: eten, spelen, 

slapen,…. Onze fourage vormt een bubbel op zich. Zij zorgen wel voor het eten van alle 

bubbels. Voor dit eten te mogen bereiden zijn er voor hun ook strenge regels. concreet 

wil dit zeggen dat er bij ons altijd meerdere bubbels tegelijk op het kampterrein zullen 

zijn. Tussen de verschillende bubbels is er geen contact en dit 24u per dag, 7 dagen op 

7, tenzij op een afstand groter dan 1,5m. Deze regel geldt dus ook als de leden in bed 

liggen. Binnen een bubbel mag er wel fysiek contact zijn, dat wil zeggen dat de 

afstandsregel van 1,5m niet moet worden toegepast en dat er geen mondmasker moet 

gedragen worden. Ook broers en zussen die in een verschillende bubbels zitten mogen 

geen contact hebben. Er wordt wel voor gezorgd dat broers en zussen elkaar tijdens 

het kamp eens kunnen zien en spreken. Dit zal wel altijd op een afstand zijn van meer 

als 1,5m. 

Bij ons zijn de bubbels als volgt samengesteld: 

Bubbel 1: Kapoenen 1, Kapoenen 2, Kabouters en Welpen 

Bubbel 2: Otters en Bevers  

Bubbel 3: Jonggidsen, jongverkenners, Givers en Pioniers 

Bubbel 4: Fourage 

 
 
 

 



Ziekte 
Op het kampterrein zal een isolatieplek voorzien worden om zieke kinderen op te vangen. 

Zieke kinderen zullen steeds vergezeld worden door iemand van hun leiding. Er zal altijd 

contact genomen worden met een arts. Er kan beslist worden dat het kind het 

kampterrein moet verlaten. Ouders moet dus op iedere moment in staat zijn om een ziek 

kind te komen ophalen 

 
Activiteiten 
Onze activiteiten zullen zo veel mogelijk hetzelfde zijn als de vorige jaren. De leden 

zullen nog steeds veel kunnen spelen en ravotten. Alle spelletjes zijn wel aangepast 

zodat ze voldoen aan de richtlijnen opgelegd door de overheid. Vlaggenparade, 

inspectie, zelf koken,… behoren nog steeds tot de dagelijkse routine van de 

grootkampers, zeker aangezien ze 1 bubbel zullen zijn. De regels ivm overleving en 2 en 

3 daagse zijn wat lakser dan vorig jaar, deze zullen kunnen plaatsvinden op bijna 

dezelfde manier als een normaal jaar (zonder contact met externen natuurlijk). 

 

 

 

Materiaal 
Voor elke contactbubbel is apart materiaal voorzien. Materiaal dat niet voldoende 

aanwezig is zal door de leiding ontsmet worden vooraleer het door een andere contact 

bubbel gebruikt wordt. 

 



Deelnemer is ziek 

Symptomen lijst bekijken 

(bijlage 1) 

Vermoeden COVID? 

Bij twijfel bel de betrokken arts 

om advies te geven 

 

 

Deelnemer vermoeden van Covid 

Deelnemer onmiddellijk in quarantaine 

1. Ouders verwittigen – komen halen 

2. Ouders gaan zo snel mogelijk naar huisarts 

zodat test kan worden afgenomen 

Bubbel waar deelnemer zich in bevond: contact 

vermijden tussen de deelnemers dus ook binnen de 

bubbel wordt dan afstand van 1,5m van kracht tot 

uitslag test, +12 doet ook mondmaskers aan tot resultaat 

van de test gekend is 

In de tijd die verstrijkt tot wanneer de ouders ophalen 

mag men (indien daarvoor toestemming werd gegeven 

via de medische fiche) 1 dosis paracetamol toedienen bij 

pijn of koorts. 

Bij hoogdringendheid kan men contact opnemen met de 

112 of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 

Deelnemer is ziek geen symptomen covid 

1. Bekijken of bepaalde oorzaken zoals allergie, 

zonnebrand… oorzaak kunnen zijn van ziekte 

2. Deelnemer duidelijk ziek maar geen covid = 

ouders bellen en naar huis ~ geen zieke 

deelnemers welkom op het aanbod om risico’s 

te beperken 

3. Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf 

alert te blijven. 

Wat als er iemand ziek wordt? 
 
 
 

 

JA NEEN 

 

 

 

Nieuwe deelname activiteit/kamp 

Deelnemer kan pas terug deelnemen aan 

activiteit na uitzieken en minimaal 3 dagen 

geen symptomen waargenomen . 

Deelnemer test negatief op COVID 

De bubbel kan gewoon verder doen met 

activiteit/kamp en afstand van 1,5m wordt 

opnieuw opgegeven 

 

Blijf alert en/of vraag ouders om ook 

achteraf alert te blijven. 

 
Deelnemer test positief op COVID 

De deelnemer zelf: 

Mag gedurende min. 7 dagen nergens aan deelnemen 

en moet min 3 dagen klachten vrij zijn om opnieuw 

te kunnen deelnemen aan een soort van aanbod. 

Andere deelnemers van de bubbel: 

Bij overnachting: 

De hele bubbel waar de deelnemer zat, gaat naar huis 
en kan gedurende 14 dagen niet deelnemen aan een 

nieuwe activiteit/bubbel 



Contactgegevens boer 
M. Ribus 

 

 

Praktische info 
 
 
 
 
 

KAMPDATA 

Wij kunnen jullie met grote vreugde meedelen dat wij de volle zeven dagen voor kleinkamp en veertien 

dagen voor grootkamp op kamp gaan! De leden van kleinkamp gaan op kamp van 11 t.e.m. 18 juli. De leden 

van grootkamp vertrekken ook 11 juli en zij keren terug naar huis 25 juli. Omwille van de coronamaatregelen 

is het in geen enkel geval  toegestaan  om  later  aan  te  sluiten  of  vroegtijdig  het  kamp  te  verlaten.  

Scouts  en  Gidsen  Vlaanderen moedigt ook aan om zo veel mogelijk het originele kamp te behouden. 

 
KAMPLOCATIE 

Dit jaar gaan wij op kamp in Neuville (gemeente: Philipville en provincie: Namen). Het kampterrein ligt op 

ongeveer 100 km van Asse (1 uur 20 min rijden). De kinderen vertrekken op 11 juli met de bus vanuit Asse, 

zoals eerder vermeld hierboven. 

 

 
BUBBELS 

Iedereen op het kampterrein zal verdeeld worden in contactbubbels van max. 100 personen (exclusief 

leiding). De samenstelling van deze bubbels kunnen we pas meedelen wanneer de inschrijvingen zijn 

afgesloten. De bubbels zullen hoogstwaarschijnlijk verdeeld worden zoals hierboven.. De fourage zal een 

aparte bubbel vormen. Binnen één bubbel zullen we niet aan ‘social distancing’ moeten doen. Tussen 

verschillende bubbels zal dit wél het geval zijn. Kom je in contact met iemand uit een andere bubbel, dan zal 

je 1,5m afstand moeten bewaren. Indien afstand niet kan bewaard worden, moeten mondmaskers gedragen 

worden. Over de bubbels zullen er nog strikte regels gecommuniceerd worden. U wordt verwacht deze aan 

uw kind mee te delen en ook uit te leggen waarom deze maatregelen zo belangrijk zijn. 

Rue les Vercons 1 
5600 Philipville 



 

VERVOER VERTREK 

 

Zoals elk jaar gaan we met de bus op kamp. We vertrekken 11 juli op de Boekfos. Voor elke bubbel wordt er 

een aparte bus voorzien (met inclusief een apart vertrekmoment). Het vertrek zal niet volgens het normale 

stramien verlopen. Meer informatie delen wij wanneer onze planning hierover op punt staat. U kan zich 

verwachten aan een vertrek in shiften volgens bubbel. De leden van kleinkamp zullen zoals normaal moeten 

worden opgehaald op zondag 18  juli  op  het  kampterrein,  dit  zonder  bezoekdag. De  ophaling  zal in  

shiften  gebeuren  zodat er  geen overrompeling  is  op  het  kampterrein.  De  grootkampleden  komen  

terug  met  de  bus  op  25  juli.  Helaas  zijn bezoekdagen  verboden  en  kan  er  in  geen  enkel  geval  een  

ouder  het  kampterrein  betreden,  behalve  bij  het ophaalmoment. 

 

Wij zullen een concrete planning  met vertrektijden doorsturen eens dat we het concreet weten, hou dus 

zeker jullie mail in het oog. 

 

OPHALEN KLEINKAMP 18/07/2021 

 
Alle leden van kleinkamp moeten worden opgehaald op het kampterrein op zondag 18 juli. Er wordt voor 

hun  geen  transport  naar  Asse  voorzien.  Ouders  worden  verwacht  een  mondmasker  te  dragen  bij  

het ophalen van hun kind. Als u uw kind van kleinkamp komt ophalen kan u geen contact hebben met 

iemand van grootkamp, ook geen broers of zussen. U kan niets afgeven aan een kind van grootkamp. De 

reden hiervoor is dat het bezorgen van materiaal hoort onder de bubbel betreden, wat verboden is. Om alles 

veilig en corona-proof te laten verlopen, zullen wij later nog een shiftenregeling doorsturen , gelieve deze 

shiftenregeling zo strikt mogelijk op te volgen. Het is geen mogelijkheid om de kinderen op een ander 

moment of in de namiddag op te halen. Voor dit ophaalmoment zullen wij een soort ‘kiss & ride’ 

organiseren, waardoor de ouders het kampterrein niet hoeven te betreden. 



Routebeschrijving kAmpterrein voor ophAAldAg 
 

 
 

 

 



 



KAMPGELD 

 
Kleinkamp kost dit jaar €150/lid. 

Grootkamp kost dit jaar €210/lid. 

 
 

BAGAGE 

Uit ervaring weten we dat niet alle bagage met de bus meekan. Dikwijls kan de bus 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. Dit vervoer gebeurt 

maandagochtend 5 juli en daarom dient u alle bagage, bedden, gerief voor de patrouillekoffer etc. op zaterdag 

3 juli in te leveren. Het inleveren van de bagage zal gebeuren aan de lokalen op de Boekfos. Net zoals bij het 

vertrek zal er ook hier een regeling in shiften zijn om drukte te vermijden. Deze info kan u volgende week 

verwachten. 

 
Wanneer? 
Zaterdag 4 juli 2020 aan de scoutslokalen in Asse, het afleveren van de bagage gebeurt in shiften. Mogen wij 
vragen deze shiftenregeling zo strikt te volgen, om de veiligheid van iedereen de garanderen. 

 
Zaterdag 4 juli Tak Kleurenlabel bagage 

14:00-14:45 Kapoenen 1, Kapoenen 2, Kabouters en 
Welpen 

Blauw 

15:00-15:45 otters + bevers Rood 

16:00-16:45 Jonggidsen, Jongverkenners, Givers en 
Pioniers 

Groen 

 
Kleurenlabel 
Om de bagage op kamp goed te kunnen sorteren per bubbel, vragen wij om de bagage zo goed mogelijk te 
labelen in de juiste kleur. Dit zorgt voor efficiëntie op de bagagedag zelf. Wij zullen onze lokalen ook verdelen 
in verschillende kleuren, waar u naartoe kunt gaan bij het afgeven van de bagage. 

 
 

NIEUWE MEDISCHE FICHE 

 
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. 
 

BRIEVEN 

Er kunnen dit jaar wel terug brieven verstuurd worden naar het kampterrein, deze moeten gestuurd 

worden naar het adres van de boer. 

 
BEZOEKDAG 

Er zal dit jaar geen bezoekdag georganiseerd worden. Het is in geen enkel geval mogelijk om het 

kampterrein te bezoeken, ook niet om extra kledij te bezorgen aan de grootkampers.



 

THEMA 
 

Elk jaar kent ons kamp een nieuw thema. Dit jaar verloopt ons kamp in het thema DISCO! Vergiet jouw 

zoon/dochter dus geen verkleedkleren mee te nemen in deze thematiek. Elk jaar op kamp doen wij een klein 

feestje, waarnaar ze deze verkleedkledij kunnen aandoen! 

 



Tot slot 
 

Heel de leidingsploeg en fourage is op de hoogte van de regels en zullen er samen 

op toe zien dat ze strikt gevolgd zullen worden. Wij vragen als leidingsploeg zowel 

begrip als vertrouwen. Aarzel niet om bij ons aan te kloppen met welke vraag of 

bekommernis dan ook. 

 
NOODNUMMER 

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 lijkt. In ernstige noodgevallen kan je ons bereiken. U belt dan 

naar Inge Robberecht, de mama van leider Lars I. Zij zal de leiding verwittigen en 

blijft onze permanente contactpersoon in Asse. 

 
Haar nummer is: +32496 59 11 81 

 
 

Het e-mailadres waarop jullie de groepsleiding steeds kunnen bereiken: 
groepsleiding@scoutsengidsenasse.be 
Heleen Vrydag 0490.19/85/81 

Lars Inslegers 0478.02/64/06 

Zeno Callens 0484.86/67/98 

mailto:groepsleiding@scoutsengidsenasse.be


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. 

 
 

Bevers, en otterswet 
Als otters/bevers zullen we vriend zijn, samen 

spelen en 

delen. 

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! 

 

 
Welpenwet 
De Welp volgt de oude wolf, 

De Welp is moedig en houdt vol. 

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. 

 
 
 
 

Uit het hoofd te 

kennen! 



Speciaal voor de Kapoenen, Kabouters en Otters 

Het lied van de 

machtigste 
 

 

Speciaal voor de Welpen en de Bevers 

Het gebed 
Beste AkelA, 

Leer ons flinke welpen/bevers 

worden. 

Leer ons luisteren, helpen en blij 

zijn. 

Dit vrAgen wij u AkelA, 

En sAMen willen wij ons best doen. 



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. 



 

 
internationaal kenteken kom 

Het takkenteken 
komt ook op de 
rechtermouw 

 
 
jaarkenteken, elk 

Het lintje België/Europa 
komt links boven de 

borstzak 

Als je een hemd koopt, is het natuurlijk  nog  maagdelijk  beige, maar het 

is de bedoeling dat er nog kentekens op komen. Het jaarkenteken “’T zal 

wel zijn” 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 groepsteken 
komt boven op de 
rechtermouw 

 
 
 
 
 
 
 

Het 

 
Het t 

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

in het midden van de bovenarm op 

de linkermouw 



Adres en bereikbaarheid 

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

takleiding• 

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 : …….………………………………………………………. 

 
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 

 
 

 

 

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  :  ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Medische fiche 

individuele steekkaart 

voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. 

O jongen  O meisje geboortedatum : ……../…..…/…..… 

lidnummer: ……………………………….. 



………… 

Medische informatie 

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

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 

 

broers of zussen in dezelfde groep? 

 
naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….……………………………… 

 
naam : ……………………………………………………………..………………………………………  tak : .………………………………… 

 
naam : ……………………………………………………………..………………………………………  tak : .………………………………… 

 
eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) : 

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

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

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

 

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 : 

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

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. 

 



* 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! 

 

Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? 

Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina. 

(https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen) 

O nee 

O ja : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod? 

O nee 
O ja : 

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 : 

 
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) : 

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

………… 

naam : .......................................................... telefoon : 

………………………………………………………… 

 

Aanvullende opmerkingen 



Indien uw kind in de aanloop van de vertrek datum (5 dagen) symptomen van ziekte vertoont zoals: 

hoesten, koorst, vermoeidheid,…. Kan uw kind niet mee op kamp. Gelieve dit altijd duidelijk te melden 
aan de leiding. 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en 

correct zijn 
voornaam en naam : 

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

Indien uw kind ziek wordt tijdens het kamp wordt u hiervan telefonisch verwittigd. U wordt 

verondersteld uw kind binnen de 24 uur op te halen op het kampterrein 

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

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

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

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

 
 

ouder / voogd (schrappen wat niet past) 
van (voornaam + naam van het kind) : 

………………………………………………………………………………. 

datum : ………………………………….. handtekening : ………………………………………………. 

Ondergetekende weet wat zijn verantwoordelijkheden zijn 
 

 

 

 

 

handtekening : ………………………………………………. 
 

 

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. 
Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder/voogd ook jouw 

verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt deze zomer. Je 
respecteert de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels, de 
afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens het aanbod… 

 

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

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. 



WAT MEE TE NEMEN? 
Dit is een algemene lijst, alles wat hieronder vermeld staat moet zeker in 

je valies zitten. 
 

BAGAGELIJST: 

 

· 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 

· 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... 
· 1 busje alcoholgel + 1 mondmasker per kind! 

 
 

We staan niet toe dat kapoenen, kabouters en welpen 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! 

•  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 ! 

•  Probeer zo veel mogelijk kledij en materiaal te naamtekenen! 

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

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

•  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 .... 

 
 



KAPOENEN 1 
Beste kapoenen 1 en ouders, 

 

Het is ondertussen al lang geleden dat we elkaar gezien hebben maar nu kunnen we met z’n allen 

samen uitkijken naar het kamp van 2020 om de zomer goed in te zetten. We gaan naar Falaën om 

dit fantastisch kamp te beleven. We vertrekken op kamp op maandag 13 juli! Het kampthema dit 

jaar is ‘Egypte’, probeer dus allemaal verkleedkledij mee te nemen in dit thema, wees creatief! 

 

Dit jaar is zal het kamp wat anders verlopen (meer info volgt nog uitgebreid via mail en op 

ouderbezoek), het voornaamste om te weten is dat de kapoenen 1 een bubbel zullen vormen met 

de kapoenen 2 en de leiding van deze takken. 

 

Om nog wat meer afspraken te maken en al jullie vragen te beantwoorden zouden wij jullie toch 

graag nog eens zien om dit alles te verduidelijken, maar meer informatie zullen jullie vinden in 

een mail daaromtrent. Hou jullie zeker niet in om de medische fiche in te vullen (terug te vinden 

in de scougi of in de scougi online). 

 

Enkele dingen die jullie zeker niet mogen vergeten zijn: (er is een algemene lijst in de scougi) 

 

· We vertrekken in perfect uniform. 

· Lunchpakket in apart rugzakje bij vertrek. 

· Kids ID af te geven bij vertrek. 

· Medische fiche. 

· Eventuele geneesmiddelen (in een doorzichtig, naamtekend zakje steken met het medisch 

attest van de dokter en een gebruiksaanwijzing) aan ons afgeven bij vertrek. 

· Een drinkbus is verplicht (naamtekenen) 

· Slaapzak, eventueel matje en veldbed. 

· Snoep mag mee maar wordt verdeeld onder iedereen. 
· 1 busje alcoholgel per kind + 1 mondmasker 

 

Mochten jullie nog vragen hebben mag je die altijd naar ons mailen of mailen naar 

zeno.callens2@telenet.be! 
 

 

 

Wij kijken er alvast heel hard naar uit! 

Stevige linker, 

Lise, Lars I en Zeno 



KAPOENEN 2 
Beste kapoenen en ouders, 

 

Jammer genoeg is ons scoutsjaar plotseling vroeger dan verwacht gestopt, maar dat gaat ons niet 

belemmeren om er een fantastisch kamp van te maken! Weliswaar met een paar extra regels. Jullie 

worden op maandag 13/07 verwacht om de Boekfosparking om 12u voor vertrek. Van daaruit zullen wij 

in onze bubbelbus richting Falaën (Namen) rijden. 

Jullie worden verwacht om zaterdag 4 juli om jullie bagage binnen te brengen (zie puntje bagage). 

Wat mag je zeker niet vergeten? 

- Medische fiche (afgeven op bagagedag) 
- Identiteitskaart 

- Verkleedkledij in thema ‘Egypte’ 

- Drinkbus 

- 1 busje alcoholgel + 1 mondmasker per kind 

- … (zie rest in de lijst hierboven) 

 

Meer informatie volgt via onze ‘alternatieve’ ouderbezoeken. Hoe wij dit aanpakken, hoor je binnenkort. 

Wij kijken er alvast enorm naar uit om jullie terug te zien! 

 

Stevige linker, 

Sien, Lisa en Jonas 

 



 

 

 
Liefste kabouters 

KABOUTERS 

 

Jullie leiding heeft jullie een tijdje moeten missen wegens de intrede van het corona virus in ons 

land. Gelukkig hebben we na lang in spanning afwachten het goede nieuws gekregen dat we op 

kamp mogen vertrekken!!! We gaan op kamp naar Falaën in Namen. Het kamp zal een klein 

beetje anders zijn dan een normaal kamp maar jullie leiding gaat hun best doen om er een 

superleuk kamp van te maken! Het kampthema is Egypte. We vertrekken in perfect uniform op 

maandag 13 juli naar ons Egyptisch kamp en keren weer op zondag 19 juli. De bagage vertrekt 

al een weekje vroeger op kamp. Het bagagemoment is op zaterdag 4 juli. Check de lijst in het 

begin van de scougi zodat je zeker niets vergeet! We zijn nog op zoek naar een mogelijke 

vervanging voor de ouderbezoeken, verder info hierover volgt nog. 

 

! Om drukte te vermijden wordt er voor elke bubbel een ander uur van vertrek voorzien, dit geldt 

ook voor het bagagemoment. De exacte uren zullen nog worden meegedeeld. ! 

 

Enkele belangrijke zaken: 

• Kids-ID (af te geven bij het vertrek) 

• Medische fiche (kan u terugvinden in deze scougi, af te geven op het bagagemoment) 

• Eventueel geneesmiddelen (in plastic zakje + getypt bladje met daarop: naam van de 
kabouter, naam medicijn, dosering) (af te geven bij vertrek) 

• 1 busje alcoholgel + 1 mondmasker per kind 

 
 

Groetjes 

Eva en Arno 
 

 

 

 

 

 
 



WELPEN 
 
 
 
 

 

Beste welpen en ouders, 
 

Helaas was het maar een kort scoutsjaar. Toch gaan we ondanks de vele regels waar we ons aan gaan 

moeten houden er proberen het beste van te maken en er volop van te genieten. Jullie worden op 13/07 

verwacht aan de boekfos. Van daaruit zullen wij met onze bus richting Falaën, Namen vertrekken. Het 

exacte uur wordt nog meegedeeld. 
 
 

Zeker niet vergeten: 

- Medische fiche 
- Identiteitskaart 

- Verkleedkledij: thema Egypte 

- Drinkbus 

- Meer info volgt nog via een video die jullie binnenkort doorgestuurd zullen krijgen. 
 
 

Hou ook zeker de facebookpagina in de gaten. Wij kijken er naar uit om jullie allemaal terug te zien en 

hebben er heel veel zin in! 
 
 

Stevige linker Lichelle, René. 
 

 

 

 
 



 

 

 
Liefste Ottertjes 

OTTERS 

 

Nog even aftellen en dan is het zo ver! Nu we dit jaar niet zoveel activiteiten hebben kunnen 

doen, gaan we er een extra mega super tof kamp van maken. Jullie laatste jaar als klein 

kamp/midden kamp wordt een specialeke spannend zeg! ☺ Eindelijk terug ravotten, lekker 

vuil worden, spelletjesspelen,… 

 

Roel en ik gaan ons best doen om er een leuke tijd van te maken, een kamp om nooit te vergeten. 

Met jullie altijd aanwezige enthousiasme zal dat zeker geen probleem zijn! Het zal anders zijn 

dan andere jaren maar anders is daarom niet slechter he ☺ 

 

Wat mag je absoluut niet vergeten: 

· Kledij die vuil mag worden 

· Verkleedkledij in het thema Egypte 

· Een knuffel die kapot mag (hier gaan we een rode draadspel mee spelen) 

· Verwenspulletjes 

· Versiering om de tent wat gezelliger te maken 

· Snoepjes mogen maar worden gedeeld met de tak 

· Gsm en andere Multi-media laat je thuis 

· Je kids ID - Rest zie lijst vooraan in de scougi 

· Je goede humeur natuurlijk 
· 1 busje alcoholgel + 1 mondmasker per kind 

 

 

Ps: als jullie nog spulletjes hebben die wij zouden kunnen gebruiken op kamp, zoals hamers, 

ballen, scharen,… (zie mailoproep) laat het zeker weten! 

 

Wij kijken er enorm naar uit om 7 dagen met jullie te bubbelen! Maak je valies al maar klaar en 

dan kan het aftellen beginnen! 

 

Heugelijke en ludieke stevige linkers, 

Laura en Roel 



 

 

 
Lieve bevers, 

BEVERS 

 
 

Afgelopen drie scoutsloze maanden waren saai en traag verlopen, maar het enige waar we nu 
naar uitkijken is ons kamp dat eindelijk mag komen. 

 

‘Kai kai kai kai kai’ is wat we zullen roepen en hopelijk zal iedereen zich voegen aan onze 

troepen. Het virus zal misschien wel enkele regels met zich meebrengen, maar niets houdt ons 

tegen om de ontsmette baseballknuppel onze arm te doen verlengen. 

 

Lachen, gieren, brullen; niets zal dat veranderen. Binnenkort kunnen we jullie op ons gigantisch 

kampterrein hartelijk ontvangen. De beverleiding zal de bubbel zo gezellig mogelijk maken, 

zodat wij samen een prachtig kamp kunnen meemaken. 

 
 

Enkele belangrijke zaken om mee te nemen op kamp: 

• Kids-ID (af te geven bij het vertrek) 

• Medische fiche (kan u terugvinden in deze scougi, af te geven op het bagagemoment) 

• Eventueel geneesmiddelen (in plastic zakje + getypt bladje met daarop: naam van de 
kabouter, naam medicijn, dosering) (af te geven bij vertrek) 

• Elektronica laat je thuis 

• Zakgeld heeft kleinkamp niet nodig! Zij worden voldoende verwend door de leiding en 
fourage. 

• We vertrekken in perfect uniform op de Boekfosparking op maandag 13 juli (om 12:00) 

• Graag meenemen: 1 busje alcoholgel + 1 mondmasker per kind 

 
 

Vele groetjes en tot snel, 

De beverleiding 



 

 

 
Heyyy, 

Alles kits, jonggids? 

JONGGIDSEN 

 

We hebben jullie maandenlang moeten missen maar nu we eindelijk weer uit ons kot mogen 

komen, vliegen we er meteen weer in! 

Dit jaar gaan we lekker met de bubbel op kamp naar Falaën. We genieten van elkaars 

gezelschap van maandag 13 juli tot zondag 26 juli. We vertrekken op de Boekfos om 7u in 

perfect uniform. Jullie bagage mogen jullie al een weekje op voorhand binnen brengen op 

de scouts, namelijk op zaterdag 4 juli. Dit jaar is het thema van het kamp “Egypte” dus neem 

zeker jullie beste Egyptische outfit mee. 

Wat mag je verder zeker niet vergeten? 

• Identiteitskaart (af te geven bij vertrek) 

• Uniform (heb je aan bij vertrek) 

• Medische fiche (af te geven bij inleveren van de bagage: 4 juli) 

• Eventuele medicatie (af te geven bij vertrek verpakt in een plastic zakje met een 

briefje waarop staat: naam jonggids + hoeveel keer innemen + soort medicatie) 

• Alles wat op de lijst staat in het begin van de scougi 

• Alle benodigdheden voor je patrouille (dit spreek je samen met je PL en HPL af) 

• Egyptische verkleedkledij 

• Bellenblazer 

• 1 busje alcoholgel + 1 mondmasker per kind 

 
Ons kamp is dan wel corona-proof maar dat verandert niets aan ons enthousiasme en onze 

geniale activiteiten. 

 
Bon, we gaan er voor de rest geen doekjes om winden, wij zijn zeker dat jullie het kamp leuk 

gaan vinden! ;) 

 
 

Maxime, Felix en Laura 



JONGVERKENNERS 
 
 
 

Lieve jongverkenners, 

 

Dit jaar gaan we lekker met de bubbel op kamp naar Falaën. We genieten van elkaars gezelschap 

van maandag 13 juli tot zondag 26 juli. We vertrekken op de Boekfos om 7u in perfect uniform. 

 

Op zaterdag 4 juli verwachten wij jullie tussen 16:15-16:45 om jullie bagage in te leveren. Dit 

gebeurt op de Boekfosparking. Het is belangrijk dat jullie die dag jullie medische fiche ingevuld 

afgeven aan de leiding. Indien jullie medicatie moeten nemen, dient deze meegegeven te worden 

op de vertrekdag. 

 

Donderdag 2 juli organiseren wij live ouderbezoeken in de scoutslokalen. Normaliter hebben jullie 

allemaal een mail gekregen om een ‘afspraak’ te reserveren via een online Doodle. Tijdens deze 

ouderbezoeken zullen wij meer informatie kunnen geven omtrent de patrouilles, patrouillekoffers, 

bagage, algemeen verloop kamp etc. 

 

Wat mag je verder zeker niet vergeten? 

• Kampgeld betalen! (zie info hierboven) 

• Identiteitskaart (af te geven bij vertrek) 

• Uniform (heb je aan bij vertrek) 

• Medische fiche (af te geven bij inleveren van de bagage: 4 juli) 

• Eventuele medicatie (af te geven bij vertrek verpakt in een plastic zakje met een briefje 

waarop staat: naam jonggids + hoeveel keer innemen + soort medicatie) 

• Alles wat op de lijst staat in het begin van de scougi 

• Alle benodigdheden voor je patrouille (dit spreek je samen met je PL en HPL af) 

• Egyptische verkleedkledij 

• 1 busje alcoholgel + 1 mondmasker per kind 

• 1 witte tshirt die vuil mag worden 

Wij kijken alvast enorm uit naar het kamp! 

Stevige linkersssss, 

Nathan, Tibe & Heleen 



GIVERS 
 
 
 

Beste Givers en ouders, 

 

Jammer genoeg hebben we niet een lang scoutsjaar gehad maar net daarom wordt kamp extra 

leuk! We gaan dit jaar naar Falaën (Namen). Jullie worden maandag 13 juli op de Boekfos 

verwacht. Voor de bubbels rijden we met aparte bussen dus het exacte uur zal nog 

gecommuniceerd worden. We keren terug op 26 juli. 

 

Niet vergeten: 

● medische fiche 

● identiteitskaart 

● kampgeld betalen 

● verkleedkledij: thema Egypte 

● eigen drinkbus 

 

Reminder: 

Heeft u thuis voetballen, potten, pannen, waskommen, tennisballen, sjorkoord, schoppen, 

hamers, plastieken opbergdozen, spieken, waterbidons, kruiwagens, oude handdoeken (afwas),... 

op overschot? Laat het ons dan zeker weten via Facebook of via ons e-mailadres: 

groepsleiding@scoutsengidsenasse.be. 

 

Nog meer praktische info i.v.m. kamp en de patrouilles delen we nog mee via een ouderbezoek. 

Hoe deze ouderbezoeken zullen verlopen, rekening houdend met de maatregelen (bv. een online 

alternatief), wordt binnenkort via mail meegedeeld. 

Hopelijk tot snel want wij missen jullie! 

Goeie elleboog, 

De Giverleiding 

mailto:groepsleiding@scoutsengidsenasse.be


 

 

 
Beste pioniers, 

PIONIERS 

 

Het kamp zal uiteindelijk doorgaan in Falaën van maandag 13 juli tot zondag 26 juli. Ruben komt jullie om 
7u halen op de boekfos parking voor een onvergetelijk kamp. Door een dubbele inschrijving die is recht 
gezet zitten we toch in de bubbel met de givers, we zijn met exact 50 personen in die bubbel. Het thema 
is spijtig genoeg niet diana ross maar egypte en jullie zijn de partouille van de thoth's. 

 

Bagagemoment is zaterdag 4 juli tussen 17u en 17u30. Vergeet jullie medische fische zeker niet mee te 
brengen en af te geven aan ons. 

 

Belangrijk:  
• medische fiche 

• identiteitskaart 

• kampgeld betalen! 

• verkleedkledij: thema Egypte 

• eigen drinkbus meenemen 

• rest bagage: zie lijst scougi 
 
 

Wij kijken er erg naar uit, hopelijk jullie ook! 

Stevige linker Mies, Ruben en Joannes 



Het scoutsjaar zit erop, maar
geen zorgen! 

Het beste moet nog komen: 
wij gaan op KAMP naar

Neuville!! 

Het kampthema is dit
jaar DISCO, neem dus

zeker jullie leukste disco-
outfit mee 

 ps: zoveel mogelijk spullen
naamtekenen aub :)

Meer info over wat je moet
meenemen staat vooraan in
deze scougi. Vergeet zeker
niet de medische fiche in te

vullen voor het ouderbezoek.
We verwachten jullie op 
11 juli aan de Boekfos in

PERFECT uniform.

 

TOT DAN!!
Stan, Maxime, Kacper

en Charlotte



L iefste kapoenen en ouders,

Het is eindel i jk zo ver ,  we vertrekken bi jna op scoutskamp.
Haal jul l ie beste dansmoves maar naar boven want het
thema dit jaar is disco!! 

Wat mag je zeker niet vergeten?
- PERFECT scoutsuniform
- medische f iche 
- je coolste disco outf i t
- witte T-shirt 
- knuffel  (kan vui l  worden) 
- al les wat op het l i jst je vanvoor in de scougi staat 

Verder vragen wi j  ook om in zoveel mogel i jk spul len jul l ie
naam te zetten.

Wij  k i jken er alvast naar uit  om jul l ie al lemaal terug te z ien!!

Stevige l inker ,  
Nathan, Bas,  L isa & Lonne





WELPEN 

Beste welpen en ouders, 

 

Na een fantastisch scoutsjaar is het tofste moment bijna daar… wij gaan namelijk op kamp! 

Op 11/07 vertrekken wij, in perfect uniform, richting Neuville om er daar een onvergetelijke 

week van te maken. Het uur van vertrek wordt nog medegedeeld met jullie.                         

Het kampthema van dit jaar is disco, dus vergeet jullie dansbenen en beste dansmoves niet! 

 

De leiding komt 26 en 27 juni op ouderbezoek om de laatste praktische zaken nog eens met 

jullie te overlopen en om jullie vragen te beantwoorden. Hierover volgt nog een mail. 

Vergeet tegen dat wij langskomen zeker niet om volgende zaken in orde te brengen: 

• Medische fiche (terug te vinden in online scougi/af te geven op ouderbezoek) 

• Kampgeld betaald? 

• Kamp T-shirt besteld? 

 

Zaterdag 03/07 is het bagegemoment en ook hier volgt nog meer uitleg over. 

Wat mag je verder zeker niet vergeten? 

• Alles wat op de lijst (in online scougi) staat 

• Zwemkledij + badmuts 

• Witte T-shirt 

• Laarzen 

• Drinkbus 

• Verkleedkledij in het thema DISCO 

• kids-ID (af te geven bij vertrek) 

• Evt. geneesmiddelen (in een plastic zakje + een getypt blaadje met daarop naam van 

welp, naam van geneesmiddel + hoeveel keer per dag en wanneer/af te geven bij 

vertrek) 

 

Wij kijken er alvast naar uit! 

Stevige linker, 

Sander, Lucas, Tibe en Chloë  



Liefste otters,  

 

Het is ondertussen al een hele tijd geleden dat we elkaar gezien hebben. Daarom kunnen wij niet 

wachten om met jullie op kamp te vertrekken. Zoals jullie waarschijnlijk al weten gaan we dit jaar 

naar Neuville. Het kamp gaat door van zondag 12/07 tot zondag 18/07. Jullie bagage mogen jullie al 

een weekje op voorhand binnen brengen, namelijk op zaterdag 3/07. Vergeet zeker en vast jullie 

beste dansmoves niet want het kampthema van dit jaar is ‘disco’.  

Wat mag je zeker niet vergeten?  

- Medische fiche (afgeven bij bagage op 3/07)  

- Identiteitskaart  

- Verkleedkledij thema disco  

- Drinkbus  

- Alcoholgel + mondmasker(s)  

- Versiering om de tent gezelliger te maken  

- Verwenspulletjes  

- … (zie rest in de lijst hierboven)  

 

Wij kijken er alvast enorm naar uit!  

Stevige linker,  

Jonas, Lothe, Inne & Merel  



 



 

J O N G G I D S E N  

 

HET MOMENT WAAR WE ALLEMAAL ZO HARD

NAAR HEBBEN UITGEKEKEN KOMT STEEDS

DICHTERBIJ. DE LEIDING IS VOLOP BEZIG MET

HET PLANNEN VAN HET KAMP. HET GEKOZEN

THEMA VOOR DIE JAAR IS DISCO. VERGEET

DUS ZEKER JULLIE BESTE DANSMOVES EN

VERKLEEDKLEDIJ NIET! HIERNAAST VRAGEN WE

JULLIE OOK WITTE KOUSEN MEE TE NEMEN,

JULLIE 5 ENTHOUSIATE LEIDING HOOPT ER MET

JULLIE EEN ONVERGETELIJK KAMP VAN TE

MAKEN. VERGEET ZEKER NIET JULLIE GOED

HUMEUR. 

stevige elleboog 
Aude, Noah, Elien, Arno en Lichelle



Dag liefste Jongverkennertjes 

 

Bij een superformiweldigfantaeindigkolosachtig jaar hoort natuurlijk een memorabel kamp. Dit jaar 

swingen we met z’n allen naar Neuville. We verwachten jullie op 11 juli op de Boekfos in perfect 

uniform en jullie keren op 25 juli weer naar huis. 

Zaterdag 3 juli komen jullie naar de Boekfos om jullie bagage af te geven en jullie medische fiche. 

Eventuele medicatie die je meeneemt op kamp geef je aan de leiding af op de vertrekdag. 

Alle details qua uren, materiaal, patrouilles, coronaregels, … zullen we nog eens met jullie overlopen 

tijdens de ouderbezoeken op zaterdag 26 en zondag 27 juni. Hier zullen we nog voor mailen.       

Wat mag je zeker niet vergeten? 

- Perfecte uniform (dat je aanhebt bij vertrek) 

- Identiteitskaart (die je afgeeft bij vertrek) 

- Medische fiche (afgeven op de bagagedag) 

- Eventuele medicatie (geef je af op de vertrekdag) 

- Zorg er voor dat kampgeld betaald is 

- Spullen die je nodig hebt voor je patrouille 

- Benodigdheden (zie lijst in het begin van de scougi) 

- Een mondmasker en alcoholgel 

- Witte T-shirt die je niet meer nodig hebt 

- De coolste disco-outfit ooit 

 

Wij hebben er echt al superlang en superveel zin in!! 

 

Stevige linker en tot snelllllllllllll 

Britt, Menno, Rune en Lise 

 

 

 



Hey Givers en ouders,  

Het was spijtig genoeg een scoutsjaar met veel pauzes. Toch vonden wij het als leiding al een 

superleuk jaar en dat jaar willen we natuurlijk prachtig afsluiten met een geweldig kamp. Wij hebben 

alvast enkele toffe dingen gepland (al zeggen we het zelf), dus hopelijk hebben jullie er evenveel zin 

in als wij en dan gaan we een zalige twee weken tegemoet.  

En dan nu goed lezen voor enkele belangrijke praktische zaken: 

• We gaan op kamp in Neuville (provincie Namen) 

• Jullie worden zondag 11 juli op de Boekfos verwacht (exacte uur via mail) 

• We keren terug op zondag 25 juli 

• Er zal jammer genoeg opnieuw geen bezoekdag zijn 

Vervolgens nog enkele dingen die jullie zeker niet mogen vergeten: 

• Medische fiche  

• Identiteitskaart 

• Kampgeld betalen 

• Een knuffel meenemen (liefst een waar je niet meer aan gehecht bent      ) 

Voor nog meer praktische info i.v.m. kamp en de patrouilles organiseren wij dit jaar een heus 

oudercontact op de scouts. Dit houdt in dat wij voor elke Giver en zijn/haar ouders een momentje 

voorzien om bij ons langs te komen (dit kan eventueel per twee zijn). Jullie zullen een mail 

ontvangen met verdere info en een link om in te schrijven. We delen alvast mee dat dit zal 

plaatsvinden op DATUM en 29 juni.  

Zo dan zijn wij eindelijk weer eens uitgepraat. Hopelijk tot snel, want wij missen jullie! 

Stevige linker,  

De Giverleiding 

 



 

Beste Pioniers en ouders,  

Jammer genoeg heeft corona er voor gezorgd dat ook dit jaar geen vollidig scoutsjaar was 

maar net daarom wordt kamp extra leuk! We gaan dit jaar naar Neuville. Jullie worden 

zondag 11 juli op de Boekfos verwacht. De bubbels vertrekken op verschillende uren. Het 

exacte uur waarop jullie aanwezig moeten zijn, wordt later nog gecommuniceerd. We keren 

met de bus terug op zondag 26 juli.  

Niet vergeten: 

● medische fiche 

● identiteitskaart 

● kampgeld betalen 

● verkleedkledij: thema Disco   

● eigen drinkbus  

Nog meer praktische info i.v.m. kamp en de patrouilles delen we nog mee 

via een ouderbezoek. Deze ouderbezoeken zijn gepland op 26 en 27 juni. 

Op welke dag we bij jou langs komen, wordt binnenkort via mail 

meegedeeld.  

Hopelijk tot snel want wij missen 

jullie!  

Stevige Linker,  

Laura, Felix & Lars 

 

 
 


