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Voorwoord 
 
Beste ouder(s) en leden 

  
Na lang afwachten is de knoop eindelijk doorgehakt! We mogen vertrekken op zomerkamp. Wij 

zijn heel blij dat dit mag doorgaan en willen er natuurlijk iedereen er bij. Dit wordt de climax van 

ons kort scoutsjaartje. Een zomer om nooit te vergeten.   

Via dit kampboekje willen we graag even de tijd nemen om jullie als ouders wat toelichting te 

geven omtrent wat ons zomerkamp nu precies inhoudt en wat er in de trekrugzak moet komen. 

Vooral voor wie een eerste keer meegaat op tentenkamp kan dit boekje nuttig en geruststellend 

zijn. Ook zal het zomerkamp er dit jaar net ietsje anders uitzien door het coronavirus. We 

begrijpen dat hier heel wat vragen en onzekerheden omtrent zijn. Verder in het kampboekje 

kunt u hopelijk antwoord vinden op deze vragen en de maatregelen nalezen. We hopen via deze 

weg alle mogelijke vragen en twijfels van de kaart te vegen, zodat we met een grote en 

enthousiaste groep een spetterend zomerkamp tegemoet gaan.  

Mochten er nog onduidelijkheden de kop op steken, aarzel dan niet om ons te contacteren.  

Alvast een stevige linker van jonggiver en giverleiding.  
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Praktische info 

KAMPPLAATS 

Dit jaar verblijven we op het scoutsterrein Moerkesheide in de Pinte. Het is een mooie 

kampplaats omring door bos. Dicht bij het kampterrein is het gebouw gelegen waar de 

kapoenen en welpen zullen verblijven.   

 

Om een brief te sturen :  

Scouts de polderwolven  

“naam + tak”  

 

MOERKENSHEIDE 

Beekstuk 10 

9840 De Pinte 

 

VERTREK  

Normaal gezien nemen wij altijd de trein als vervoermiddel naar onze kampplaats. Dit jaar willen 

we dit iets anders aanpakken. Door de corona-maatregelen lijkt het ons onhandig en onveilig 

om in groep met het openbaar vervoer te reizen. Daarom hebben wij besloten om de ouders de 

kinderen te laten afzetten op de kampplaats. 

 

De kampplaats is veel minder ver dan andere jaren en dit is dus perfect haalbaar, én het lijkt ons 

gewoonweg veel veiliger om zo onze eigen veilige bubbel te creëren op de kampplaats zonder 

tussenkomst van het openbaar vervoer. 

 

De jonggivers en givers zijn meer dan welkom op de kampplaats vanaf 12u00.  

Bij aankomst vragen wij om de volgende zaken aan de leiding af te geven: 

• Identiteitskaart 

• Medicatie (indien nodig) met duidelijke vermelding van gebruik  

 

Wij vragen om voor de eerste dag een lunchpakket te voorzien. Gelieve ook een kleine rugzak 

mee te geven met daarin een brooddoos en drinkfles. Die kunnen we eventueel nog gebruiken 

gedurende de rest van het kamp. 
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TERUGKOMST 

We keren terug Vrijdag 10 juli. Opnieuw vragen wij om de kinderen op te halen om de 

hierboven vermelde redenen. 

De kinderen kunnen opgehaald worden om 14u op de kampplaats. 

Bagage 
Als jonggiver en giver raden wij absoluut een trekrugzak mee te nemen in plaats van een valies 

of trolly. Wij gaan namelijk op tweedaagse.   

BAGAGELIJST  

 

  Slaapzak    
Pyama  

  Slaapkussen (beperkte grootte)    

Zwembroek/ badpak/bikini  

  Slaapmatje    Verkleedkledij in thema  

  Gamel + beker + bestek    Scoutsdas en -hemd 

  
Keukenhanddoek  

 
  Mondmasker(s) 

 Afwasproduct + sponsje   Trekrugzak  

  
Toiletzak (tandenborstel, -pasta, 

bekertje, shampoo, …)  
  Klein beetje zakgeld ( +- 10 euro) 

  Zonnecrème    Wandelschoenen (!!) 

  Aftersun    Sportschoenen  

  Washandjes    (eventueel) sandalen  

  Handdoeken (2 grote, 2 kleine)    
Kleine rugzak   

  Kousen    Lunchpakket (eerste dag)  

  Ondergoed    Brooddoos  
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  Waterdichte jas    Drinkfles  

  Broeken (lang & kort)    Zaklamp  

  
T-shirts (lange en korte  

mouwen)  
  Ev. Muggenmelk   

  Dikke trui(en)   
Identiteits-/sis-kaart  

 Zak voor vuile was  
 

    
 

 

BAGAGETIPS  

  

• Voorzie elk kledingstuk of waardevol voorwerp van een naamlabel. Dit zal de berg 

verloren voorwerpen op het einde van het kamp aanzienlijk kleiner maken.  

  

• Geef kleren mee die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen.  

  

• Gsm, spelconsoles, fototoestellen, … worden toegelaten op kamp maar zullen door de 

leiding in beslag genomen worden. Wij zullen de nodige momenten geven waarbij ze 

hun gsm verkrijgen voor een tijdje. We vinden het natuurlijk veel leuker dat de jonggivers 

en givers hun amuseren zonder gsm.  

  

• Snoep mag, maar liever niet! Wij voorzien tijdens het kamp zelf elke dag een vieruurtje: 

afwisselend een stuk fruit of een koek. Bij aankomst op de kampplaats zullen we de 

snoepen per groep in een gezamelijke pot steken en deze op gepaste momenten 

uitdelen  

  

• Vergeet zeker je scoutsdas en scoutshemd  niet te dragen bij vertrek!  

  

Kampthema 
  

Ieder jaar breekt de leiding hun hoofd over een kampthema. Na wat discussiëren en plotse 

creatieve ingevingen, zijn we dit jaar terechtgekomen bij het thema: “nonnen en priesters”. 

Maar de vraag is nu “Hoe verkleed ik mij in dit thema?”. Eerst en vooral willen wij benadrukken 

dat u niet een nieuw caravalpak moet aanschaffen. Zelf iets in elkaar knutselen is vaak veel 
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leuker dan een voorgefabriceerd pak te kopen! Een trouwkleed, een gewaad, een getekend 

kruis, zwart laken met wit kapje…. Gebruik je fantasie ;)  

De leiding kijkt er alvast naar uit om jullie in je verkleedkledij te zien!  

 

Een dag op kamp 
 

08u – 08u30  opstaan, wassen & aankleden  

08u30 – 09u  ontbijt  

09u – 09u45  Afwas, tandenpoetsen & vrij spel/moment 

09u45 – 12u  ochtendactiviteit  

12u – 12u30  platte rust, vrij spel  

12u30 – 13u  middagmaal  

13u – 14u  afwas,  middagrust & vrij spel/moment 

14u – 17u30  middagactiviteit  

17u30 – 18u  platte rust, vrij spel/moment 

18u – 19u  avondmaal  

19u – 20U  afwas, vrij spel/moment  

20U – 22u  Avondactiviteit  

22u -  22u30  Tanden poetsen + naar de tent 

23u  Slapen  

 

Hier kun je zien hoe een dag op kamp eruit ziet. We zijn alert dat leden genoeg nachtrust 

hebben, dit is belangrijk voor hun immuumsysteem. Zeker in tijden van corona. Ze kunnen 

steeds vroeger gaan slapen indien ze dit wensen.  

KAMP  

Op zomerkamp wordt er vooral veel plezier gemaakt. Elke dag opnieuw voorziet de leiding een 

gevarieerd spelaanbod binnen het thema. Dit kan gaan van waterspelletjes, bosspelen en 

avonturentochten. Allerhande spelmateriaal wordt hiervoor voorzien.  

De maaltijden proberen onze foeriers zo lekker, voedzaam, vers en gevarieerd mogelijk te 

maken. Op geregelde tijdstippen eten we elke dag ontbijt -de ene keer met warme chocomelk, 

de andere keer met een eitje of een yoghurtje in de aanbieding-, een warme maaltijd -zoals 

appelmoes met worst en puree (‘WAP’) of gehaktballetjes in tomatensaus-  en avondeten -soep, 

croques of koude schotel. De jonggivers en givers  krijgen ook steeds een vieruurtje, hetgeen 
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afwisselend een koek of een stuk fruit is. Drinkwater is steeds beschikbaar gedurende de ganse 

dag, ook tijdens activiteiten op verplaatsingen. 

De maaltijden proberen onze foeriers zo lekker, voedzaam, vers en gevarieerd mogelijk te 

maken. Op geregelde tijdstippen eten we elke dag ontbijt -de ene keer met warme chocomelk, 

de andere keer met een eitje of een yoghurtje in de aanbieding-, een warme maaltijd -zoals 

appelmoes met worst en puree (‘WAP’) of gehaktballetjes in tomatensaus- en avondeten -soep, 

croques of koude schotel-. De kapoenen en welpen krijgen ook steeds een vieruurtje; 

afwisselend een koek of een stuk fruit. Af en toe een traktatie uit de snoeppot hoort daar ook 

bij! Drinkwater is steeds beschikbaar gedurende de ganse dag, ook tijdens activiteiten op 

verplaatsing naar het speelbos. Hongerlijden doet uw lekkerbek zeker niet.  

Verder hebben we op ons zomerkamp zo onze vaste waarden en tradities:  

De jonggivers en givers gaan op tweedaagse, daarom is het belangrijk om goede schoenen en 

trekrugzak mee te doen. De derde jaars krijgen ook telkens hun totem of adjectief, hier gaat een 

totemisatie aan vooraf. Ze worden hier goed in begeleidt.  

Op de laatste avond sluiten we traditiegetrouw af met een groot kampvuur. De hele groep 

geniet van het vuur en de showtjes die ieder in groepjes kon voorbereiden. We sluiten af met 

het zingen van ons avondlied.  

Kamp in coronatijden 

Het zijn bizarre tijden voor ons allemaal. Door de vele maatregelen is de helft van ons 
scoutsjaar verloren gegaan. Reden te meer om extra blij te zijn dat ons kamp mag doorgaan. 
We begrijpen dat hier misschien wat onzekerheden rond zijn en sommen daarom graag nog 
even de maatregelen op die van bovenhand werden opgelegd en die wij zelf voorzien. 

• Op kamp creëren we een bubbel van maximaal 50 personen (inclusief leiding en 
foeriers). 

Op kamp gaan is toegestaan zolang we met niet meer dan 50 personen zijn. Wij kiezen al 
enkele jaren voor een groepskamp en willen dat ook zo houden. Wij zijn geen grote scouts en 
we verwachten dat dit geen probleem stelt voor ons want elk jaar gaan enkele kindjes niet 
mee, maar (!) stel dat alle kinderen meegaan komen wij (samen met de begeleiders) toch aan 
een aantal uit dat boven de 50 personen ligt. 

  Naast gasten en leiding, hebben wij ook foeriers mee die voor ons zullen 
koken. Zij zijn de enigen die ook naar de winkel zullen gaan. Wij zullen ook 
logboek bijhouden wie er de bubbel verlaat om naar winkel, dokter,.. te 
gaan. Zo kunnen we alles goed opvolgen. De foeriers zullen tijdens het 
bereiden van maaltijden ook steeds mondmasker, handschoenen,.. dragen. 
Contactoppervlakken zullen ook regelmatig ontsmet worden.  

• Enkel kinderen die vijf dagen voor het kamp symptoomvrij zijn kunnen meegaan op 
kamp, indien er voordien symptomen zijn kunt u kind jammer genoeg niet mee op 
kamp voor de veiligheid van anderen. Dit geldt ook voor de leiding. Ook kinderen met 
een verzwakt immuunsysteem kunnen jammer genoeg niet mee op kamp, om 
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gezondheid van uw kind en anderen te garanderen. We verstaan hieronder hartfalen, 
diabetes,..  
 

• Vooraf nemen we contact op met een huisarts in de omgeving van de kampplaats, 
moesten er zieken zijn weten waar we terecht kunnen.  

• Wij creëren echt onze eigen bubbel 
Tijdens het kamp zullen wij zo goed als altijd op de kampplaats blijven. Daar zijn wij een eigen 
bubbel en hoeven wij dus geen 1,5 m afstand te bewaren. Zo kunnen de kinderen zorgeloos 
met elkaar en met ons spelen. Onze activiteiten zullen wel lichtjes aangepast zijn, wanneer 
fysiek contact niet nodig is zullen we dit ook vermijden.  

Aangezien wij een groepskamp houden, kunnen we onze hele groep als 1 bubbel 
beschouwen, zo kan de leiding ook samen zitten en kunnen we het kamp afsluiten met een 
gezamenlijk kampvuur. Telkens wanneer een tak hieruit gaat (tweedaagse of dagtocht) 
worden de veiligheidsmaatregelen wat betreft afstand toch weer in acht genomen.  

Contact met de buitenwereld zal zo veel mogelijk vermeden worden. 

Normaal gezien gaan wij op tweedaagse.  Daarbij maken we een flinke wandeltocht die 
gekoppeld wordt aan een leuke activiteit. We weten nog niet hoe we dit praktisch kunnen of 
mogen organiseren. Indien we op tweedaagse willen, doorbreken we onze bubbel en moeten 
we toch terug de veiligheidsmaatregelen treffen (1,5 m afstand + mondmasker). Ook zullen 
we niet bij mensen kunnen overnachten moesten we beslissen te vertrekken maar zullen we 
in onze eigen tent moeten slapen.  

Toch vragen wij om een mondmasker mee te geven voor als we toch in contact zouden 
komen met anderen. Maar nogmaals; we vermijden dit zo veel mogelijk. 

• Hygiëne = topprioriteit 
Elk jaar zorgen wij ervoor dat de kinderen de handen wassen voor het eten of slapengaan. Dit 
jaar zullen we hier nog extra aandacht aan besteden. We zullen toezicht houden op 
handhygiene op de voorziene momenten. Wij voorzien zelf voldoende handgel en zeep. Zoals 
eerder vermeld gaan wij ook materiaal en contactoppervlakken ontsmetten.  

• Openbaar vervoer wordt gemeden 
Zoals reeds eerder uitgebreid uitgelegd, vermijden wij het openbaar vervoer en doen wij een 
oproep op de ouders voor het vervoer van en naar de kampplaats. 

 

Wij hebben er maandenlang naar uitgekeken om op kamp te gaan en zijn dan ook zeer blij 
dat dit mag doorgaan. We snappen dat er misschien wat onzekerheden zijn naar veiligheid 
toe, maar weet dat wij de richtlijnen op de voet volgen en alles op alles zetten om onze eigen 
en veilige scoutsbubbel te creëren.  

 

Hieronder vind je de link waar alle maatregelen van scouts en gidsen Vlaanderen zijn 
opgelast, weet dat wij deze ten alle tijden volgen. 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen 

 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen
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Geen nieuws is goed nieuws 
 

Contact opnemen met de leiding van uw jonggiver of giver tijdens het zomerkamp kan enkel in 

geval van noodsituaties. Ook sturen we geen berichten terug indien we deze krijgen. Geen 

nieuws is goed nieuws!  

De leiding is tijdens het zomerkamp vaak druk in de weer met een goed verloop van de dag. De 

tak- en groepsleiding zal in noodsituaties steeds bereikbaar zijn op onderstaande nummers. 

Gelieve enkel te bellen indien dit het geval is.  

  

Jonggivers  

Ward van Eenoo   

0499480313 

 

                                                                              Givers  

Zarah van Eenoo  

0493450079 

 

Groepsleiding 

Ilona Denhert of Aurelio Demeulenaere  

0494043247/ 0493794280 

 

Inschrijven 
   

U kan uw jonggiver of giver inschrijven voor het zomerkamp door € 150 te storten op 

rekeningnummer BE72 4732 1833 3116 met vermelding ZOMERKAMP 2020 + TAK + NAAM. Dit 

dient te gebeuren VOOR 14 juni! 

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €150. Indien je thuis met twee of meer bent die meegaan op 

kamp, dan dien je voor het tweede en jongere kind €5 minder te betalen.  
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Belangrijke data 
Inschrijven zomerkamp : ten laatste 14 juni! 

Start zomerkamp : 1 juli 

Einde zomerkamp : 10 juli 

Nawoord 

Meer dan 100 pagina’s tellende draaiboek uitgetypt met betrekking tot de activiteiten, de 

foerage, een financieel plan, de verzekeringen, de aandachtspuntjes, EHBO e.d. Dit draaiboek 

dient goedgekeurd te worden door de districtscommissaris zodat Scouts en Gidsen Vlaanderen 

ons kamp volledig steunt! Ons zomerkamp wordt ook geregistreerd bij Scouts en Gidsen 

Vlaanderen.  

We staan te popelen om met iedereen op zomerkamp te vertrekken! Aarzel dan ook niet om 

ons te contacteren met vragen of twijfels!  

Alvast bedankt voor uw vertrouwen en hopelijk tot op ons nieuw uitdagend zomerkamp
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