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Klein kamp Zichem 2021 

 

                                                  

Voorwoord 

Heyhey kapoenen -en welpenvriendjes 

In juli gaan we naar jaarlijkse gewoonte op kamp! Dit jaar trekken we naar Zichem.  

Ons kamp is dit jaar volledig ingekleed volgens het thema ‘ ’ , dit betekent dat we doorheen 

deze week gaan kennis maken met de verschillende stripfiguren bij enkele welgekende strips. Ken jij 

alle stripfiguren al, of ben je benieuwd deze te ontdekken, dan ben je zeker op de juiste plek op ons 

kamp! 

    

Wij hebben er alvast heel veel zin in en we denken dat je door het lezen van ons kampboekje ook veel 

zin zal krijgen om deze zomer mee te gaan op kamp.  

In dit boekje vind je alle informatie over het Klein Kamp, gaande van het vertrek tot de terugreis... Ook 

over het thema van het kamp wordt er in dit boekje al een tipje van de sluier opgelicht met hier en 

daar een woordje uitleg en enkele handige tips. Ook zullen we de geldende Corona-maatregelen 

toelichten.  

Als er achteraf nog vragen zijn kunnen die gerust gesteld worden aan de leiding.  

Veel leesplezier, 

Annelore, Liam, Britt, Caitlin, Shari, Ella en Simon. 
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Op tijd en stond! 

Voor we vertrekken... 
Voor we vertrekken laden we zoals gewoonlijk de vrachtwagen in. Het laden zal gebeuren op zaterdag 

10 juli, op de vliet. We verwachten de bagage tussen 14u en 17u. Gelieve na het afzetten van de 

valiezen ook direct terug naar huis te gaan en de instructies van de leiding te volgen.  

Dit jaar nemen we de fiets niet mee op kamp.  

Vertrek 
Op maandag 12 juli is het dan zover, het vertrek! Dit jaar gaan we met de bus op kamp in plaats van 

met de trein. We verwachten jullie om 8 uur met veel enthousiasme op de Molenberg (parking aan de 

voetbal in Baasrode) . Vergeet ook zeker je goed humeur niet en kruip op tijd in je bed de avond 

voordien zodat je fris en monter aan het kamp kan beginnen.  

Gelieve bij het afzetten van de kinderen ten allen tijden afstand te houden van andere familiebubbels 

en een mondmasker te dragen. We vragen ook om zo snel mogelijk terug te vertrekken, wanneer de 

bus weg is.  

Huiswaarts 
Jammer maar helaas, aan alle mooie liedjes komt een einde... Op zondag 18 juli keren we met de hele 

bende terug naar huis. Als alles goed gaat komen we om 16 uur terug aan op de Molenberg in 

Baasrode.  

Bij het afhalen van de kinderen is het ook de bedoeling dat iedereen direct terug naar huis gaat en 

dus niet op de parking blijft napraten. Respecteer bij het wachten ook de social distancing. 

Lossen van de camion 
De camion zal tegelijk met ons terugkeren en zal dan ook de valiezen afzetten op de molenberg zodat 

deze direct samen met de kids kunnen worden afgehaald.  

Betaling 
Jullie kunnen het kamp betalen via overschrijving op het rekeningnummer: BE93 7370 3098 4267. 

Melding: klein kamp+ naam van het kind. Het kampgeld bedraagt €150 voor elk lid.   
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Waar gaan we heen? 

Dit jaar gaan we op kamp naar Zichem, dit is gelegen in de provincie Vlaams-Brabant. Wie graag al 

eens een kijkje neemt op ons kampterrein of in het kamphuis kan zeker eens De Witte Hoeve 

opzoeken. Want dat is het huis waar we de hele week zullen verblijven.  

Wie gaat er mee?  

Leiding  
- Kapoenenleiding 

o Annelore 

o Liam 

o Britt 

 

 

Over wie we zijn hoeven we natuurlijk niet veel 

meer te vertellen... Het feit is wel dat we jullie 

allemaal een onvergetelijk kamp gaan bezorgen!  

 

Kookies 
 

Dit jaar doen we beroep op onze medeleiding van 

de grote takken om ons van lekker eten te voorzien. Keanu en Aaron gaan hun uiterste best doen om 

voor ons elke dag het beste uit hun potten te toveren.  

 

In geval van nood 

In geval van UITERSTE NOOD kan het thuisfront ons steeds bereiken op onderstaande 

contactnummers. We vragen enkel te telefoneren als het hoogdringend is. Denk eraan: Geen nieuws 

is goed nieuws.  

Annelore Van Pollaert: 0479/18.10.69 (kapoenen)                 Aaron De Braeckeleer: 0479/64.66.24                                                 

Liam Peeters: 0471/42.49.75 (kapoenen)                               Keanu De Vroe: 0492/57.69.89 

Britt Buys: 0468/10.64.75 (kapoenen)                           

Caitlin Moens: 0476/25.71.56 (welpen) 

Shari Claes: 0468/32.36.61 (welpen) 

Simon Vlassenroot: 0484/10.00.00 (welpen) 

Ella Osselaer: 0493/93.21.27 (welpen) 

Gelieve communicatie via facebook of andere sociale media te vermijden. De leiding zal in de loop van 

het kamp wel eens een berichtje of foto op de facebookpagina plaatsen maar, heeft geen tijd om hier 

elke dag mee bezig te zijn, wij moeten namelijk 40 bengeltjes bezig houden        

Niet dringende berichten zullen dan ook niet beantwoord worden. 

 

- Welpenleiding 

o Caitlin 

o Shari 

o Simon 

o Ella 
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Post!  

Joepiejeej zeg, post! Altijd fijn om op kamp een briefje van thuis te ontvangen natuurlijk! 

Een briefje, postpakket of een kaartje opsturen naar een kapoen, welp, leider/leidster of kookie kan via 

volgend adres:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips van de leiding 
Wij schrijven uiteraard ook briefjes naar huis. Je kan hiervoor kaartjes, postzegels en enveloppen 

kopen bij de leiding. Een kaartje schrijven (kaartje + postzegel + eventuele envelop) kost je ongeveer 

€2.  

Enkele tips van de leiding: 

✓ Schrijf de adressen van mensen naar wie je een kaartje wil schrijven op voorhand al op een 

klevertje, zodat je het makkelijk op de enveloppe of het kaartje kan plakken. 

✓ Zorg dat je kind weet van wie welk adres is, op de vraag “wie is nonkel jan” of “wie is oma 

lies” weet de leiding ook niet altijd een antwoord.  

✓ Als je wil, kan je ook zelf postzegels en kaartjes van thuis meenemen.  

✓ Wie graag een langere brief naar mama en papa, boer en zus, meter en peter... schrijft, dat 

kan ook, wij hebben zeker papier om lange brieven of tekeningen op te maken, maar je kan 

het natuurlijk ook zelf meebrengen.  

 

  

VOORNAAM+NAAM 

(kapoen/welp/leider/leidster/kookie) 

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN 

BAASRODE 

De witte hoeve 

Vorststraat 130 

3271 Okselaar, Zichem 
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Gepakt en gezakt... 

Voor je op scoutskamp vertrekt is het natuurlijk belangrijk om eens stil te staan bij wat er in de valies 

moet. Hieronder vertellen we je wat er zoal in de bagage van een kapoen of een welp moet zitten; wat 

zeker mee moet en wat zeker niet mee mag! Lees aandachtig het lijstje hieronder door en vink aan 

wat je hebt ingepakt.  

 

Enkele tips voor het maken van de valies.   

Maak per dag een zakje met een tenue voor die dag. Vergeet natuurlijk ook niet dat we soms eens vuil 

worden en dat enkele reservespullen niet overbodig zijn. Reken in de zakjes elke dag op goed weer, 

en steek enkele lange broeken en truien apart voor wanneer het minder goed weer is. Geef ook niet te 

veel mee want de leiding moet dit allemaal nog terug in de valies krijgen.  

 

HEEL BELANGRIJK!! Naai of schrijf zeker overal de naam in want er zijn veel kindjes op kamp en dat 

betekend elk jaar veel verloren voorwerpen.  

Maak samen met je kind de valies zodat ze zelf ook ongeveer weten wat ze meehebben en waar in de 

valies het zich bevindt.  

Wat neemt een kapoen of welp zoal mee op kamp?  
 

 

o Flesje alcoholgel (handontsmetting)  

o Uniform (op z'n minst je das en T-shirt, dit doe je aan bij vertrek) 

o Goed humeur 

o Véél goesting 

o Slaapzak  

o Matrasovertrek 

o Hoofdkussen 

o Teddybeer!  

o Pyjama 

o Jas/regenkledij 

o T-shirts  

o Shorts  

o Lange broeken  

o Dikke truien  

o Kousen  

o Ondergoed                               

o (Papieren) zakdoeken  

o Linnenzak 

o Washandjes  

o Handdoeken  

o Toiletzak met wasgerief (shampoo, zeep, kam, borstel, oorstokjes, ...) 

o Tandenborstel + tandpasta + beker 

o Zonnecrème 

o Eventueel muggenmelk/muggenbandje 

o Zonnehoedje, pet, klak,…                                               

o Zaklamp (inclusief reservebatterij) 

o Drinkbus 

o Strips of ander leesvoer, gezelschapsspel, kaarten,... 

o Schrijfgerief  

o Stevige stapschoenen 

o Sportschoenen 

o Laarzen 

o Waterschoenen 

o Schoeisel voor binnen (teenslippers, pantoffels,...) 

Stop deze dingen als 

laatste in de koffer 

want deze moeten er 

als eerste uit !!! 
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o Zwemgerief: Zwembroek/Bikini/Badpak (voor waterspelletjes ) 

o Beetje zakgeld (dit is enkel nodig indien kaartjes, postzegels of enveloppen moeten 

aangekocht worden) 

o Kledij voor de laatste avond (bij het kampvuur wordt er steeds een showtje opgevoerd) 

o Favoriete muziek: kopieer je lievelings CD of zet je lievelingsmuziek op een usb- stick. Je mag 

ook de lievelingsmuziek doorsturen naar de leiding en dan zorgen wij dat die meegaat op 

kamp.  

 

Wat mag niet mee? 
X mp3-speler, iPod of wat dan ook om muziek mee te spelen… 

X Gsm, IPad, Computer, E-reader  

X Computerspelletjes 

X Elektronische apparaten 

X Massa’s snoep (een beetje snoep kan geen kwaad maar overdrijf niet, scouts is immers 

delen!) 

X Zakmessen en andere scherpe voorwerpen die niet thuishoren op een kamp  

 

Dit zijn apparaten die op een kamp niet op hun plaats zijn. Mochten we bovenvermelde dingen toch 

vinden (wat we zeker doen), worden ze in beslag genomen en terug aan de ouders bezorgt op het 

einde van het kamp. Indien deze apparaten meegenomen worden op kamp, zijn wij niet 

verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies.  

Graag afgeven aan de leiding voor het vertrek 
De volgende zaken zouden moeten afgegeven worden bij het vertrek. Gelieve dit samen in een 

enveloppe of een zakje te steken met de naam van je kind erop. 

 

o Kids ID 

o Enkele klevertjes van de mutualiteit 

o Geneesmiddelen; 

Ouders van kinderen die geneesmiddelen moeten nemen, mogen deze bij het vertrek 

meegeven aan de leiding. Gelieve hier een briefje bij te voegen waarop staat hoe de 

geneesmiddelen genomen moeten worden. Mogen we vragen om ook een schriftelijke 

toestemming bij te voegen dat de leiding deze medicatie mag toedienen. 

Wij beloven dat uw zoon/dochter steeds op een gepaste en discrete manier zijn/haar 

medicatie kan innemen.  
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Avondlied 

Dit lied zingen we bij het kampvuur, probeer de tekst al zeker eens door te 

nemen.  

Avondlied: 

O Heer, d’ avond is neer gekomen, 

De zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen, 

En verre sterren staan alom. 

Wij knielen neer om U te zingen, 

In ’t slapen woud, ons avondlied. 

Wij danken u voor wat w’ ontvingen, 

’n vragen Heer verlaat ons niet  

 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

Door de stilte weerklinkt onze bee. 

Luist’rend, fluist’rend kruinen neer,  

En sterren staren teder, 

Geef ons Heer,  

Zegen en rust en vree 
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Een coronaproof scoutskamp 

 

Zoals jullie reeds vernomen hebben, zal ons scoutskamp er dit jaar iets anders uitzien dan normaal. Dit 

jaar nemen we namelijk ook een aantal coronamaatregelen mee op kamp. We zullen eens overlopen 

wat deze inhouden.  

- We gaan op kamp met de bus 

 

- Bubbel van 50 personen:  

De bedoeling is dus dat we met niet meer dan 50 personen een bubbel vormen op kamp. In deze 

bubbel zitten zowel de kinderen, de leiding als de kookploeg. Binnen deze bubbel moeten we geen 

afstand houden en mogen we gewoon samen spelen. We moeten er ook voor zorgen dat we met zo 

weinig mogelijk mensen van buiten onze bubbel in contact komen.  

 

- Extra hygiëne:  

Dit betekent dat we iets vaker onze handen gaan moeten wassen. We vragen ook in de 

meeneemlijst om allemaal een flesje handontsmetting mee te nemen op kamp. 

Ook het ontsmetten van contactoppervlakken, spelmateriaal en sanitair valt hieronder.  

 

- Contactlogboek:  

We zijn verplicht om een contactlogboek bij te houden waarin we alle externe contacten moeten 

registreren. Deze externe contacten zullen we zo veel mogelijk beperken maar bv. naar de winkel 

gaan kunnen we niet vermijden. 

 

- Activiteiten op het terrein:  

Alle activiteiten van het kamp zullen plaats vinden op het kampterrein. Zo zal bijvoorbeeld de uitstap 

naar de speeltuin of het zwembad, dit jaar geen onderdeel zijn van ons kamp. Een wandeling in het 

dorp of een spel in het nabijgelegen bos kan wel, maar dan zullen we ten aller tijden afstand moeten 

houden van personen buiten onze bubbel en zal iedereen die ouder is dan 12 jaar een mondmasker 

moeten dragen.  

De activiteiten zullen zo veel mogelijk doorgaan in openlucht.  

 

- Huisarts binnen handbereik:  

Op voorhand hebben we contact opgenomen met een huisarts ter plaatse, die bereid is om ons ten 

aller tijden te ontvangen en bij te staan.  

 

- Wat als iemand ziek zou worden op kamp?  

In geval er iemand van de kinderen ziek zou worden op kamp, zal deze op het kampterrein in 

quarantaine geplaatst worden tot de ouders hun kind kunnen komen ophalen. In dit geval is er een 

EHBO verantwoordelijke onder de leiding die zich zal ontfermen over het zieke kind tijdens het 

verblijf in quarantaine. De EHBO verantwoordelijke zal voorzien zijn van extra beschermingsmateriaal 

(ffp2 maskers, faceshield, handschoenen, beschermingsschorten) om het besmettingsgevaar zo 

klein mogelijk te houden.  

 

 


