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(dit jaar) geen BEHULPZAME OUDERS 
GEZOCHT  

 

Toen we op 23 april het heuglijke nieuws kregen dat ons kamp mocht doorgaan, was dat voor 

ons allen een opluchting. Andere jaren vragen we steevast jullie hulp bij het inladen van de 

vrachtwagen en het opzetten van de tenten. Dit jaar vragen we geen fysieke hulp maar wel iets 

anders. We willen jullie vragen om jullie kind zo goed als mogelijk voor te bereiden op een kamp 

dat er iets anders uit zal zien als normaal, maar waar wij met alle leiding minstens zo hard voor 

gewerkt hebben.  

Volgend jaar zullen wij jullie steun en hulp zeker goed kunnen gebruiken dus hopelijk tot volgend 

jaar! 

ADRES EN CONTACT 

 

Ons kampterrein ligt dit jaar op enkele kilometers van onze lieftallige Belgische kust. Het 

kampadres is dit jaar hetzelfde als het postadres, vlakbij de boerderij De Caipashoeve. 

Kampadres/postadres 

 
De Caipashoeve 
Scouts Boortmeerbeek 
naam en tak van uw kind 
Wilskerkestraat 11, 
8432 Middelkerke 
Belgium 
 

 

In zeer dringende gevallen kan u ons (kampleiding) ook telefonisch bereiken:  

- Evelyne Van den Broeck – 0474/ 69 54 91 

- Philippe Rossa – 0479/ 38 53 33 
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VERTREK  
 

Kapoenen 

Kabouters 

Welpen 

Jonggidsen 

Jongverkenners  

Zondag 18 juli aan de sporthal: Sportveldweg 6, BMB. 

Elke tak vertrekt op een andere tijdstip, gelieve dit ook te 

respecteren. 
 

!!! De uren hieronder zijn uren van vertrek van de bus !!! 
 

- jongverkenners: 9u 

- jonggidsen: 9u45 

- welpen: 10u30 

- kabouters: 11u15 

- kapoenen: 12u 

 

Givers Vrijdag 16 juli met de fiets: verdere informatie wordt 

doorgestuurd door de giverleiding via mail. 

 

Indien u kinderen heeft in meerdere takken, vragen we u om even in de auto te blijven zitten 

met het volgend kind, tot het zijn/haar beurt is. Dit om de regels omtrent social distancing 

zoveel mogelijk te garanderen. 

Bij het vertrek zijn we natuurlijk allemaal perfect in uniform. (= hemd, das en broek/rok) 

→ een scoutsdas kan u nog kopen, u mailt naar groepsleiding@scoutsboortmeerbeek, 

schrijft het geld over en u kan hem ophalen op een afgesproken moment voor kamp. 

→ de overige uniformstukken kan u kopen in de Hopper (adres staat op de achterkant van 

dit boekje) 

(!) Oudere takken moeten bij vertrek een mondmasker dragen. 

(!) De foeriers zorgen bij aankomst voor een warme lunch! Neem dus bord en bestek mee in 

de handbagage.  

Aan de takken die later vertrekken (welpen, kabouters, kapoenen) vragen we wel om zeker 

stevig te ontbijten (en misschien al vroeg middag te eten) omdat wij pas 2,5 uur à 3 uur later 

zullen aankomen op het kampterrein. 
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TERUGKOMST 
 

Kapoenen 

Kabouters 

Welpen 

Jonggidsen 

Jongverkenners 

Givers 

Zondag 25 juli wordt iedereen opgehaald op het kampterrein. 

Belangrijk hierbij is wel dat carpoolen tussen verschillende 

gezinnen niet is toegelaten. Moesten er toch problemen zijn 

hieromtrent, gelieve ons dit zo snel mogelijk te laten weten. 

 

- kapoenen: 14u 

- kabouters: 14u30 

- welpen: 15u 

- jonggidsen: 15u30 

- jongverkenners: 16u 

- givers: 16u30 

  
 

Indien u kinderen heeft in meerdere takken, wordt u door ons nog gecontacteerd en treffen wij 

een speciale regeling. 
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INSCHRIJVINGSPROCEDURE 
 

Een inschrijving voor het scoutskamp bestaat uit 3 delen. Inschrijven kan tot 20 juni, we 

vragen dan ook om deze deadline strikt te respecteren voor elk van de 3 delen. Alles moet in 

orde zijn om mee te kunnen op kamp! Dit jaar zal de inschrijving uitsluitend online plaatsvinden.  

1. De kampprijs 

De kampprijs bedraagt voor: 

- Kapoenen/kabouters/welpen/jonggidsen/jongverkenners: €110 

- Givers:  €150 

Betalen kan enkel per overschrijving op het rekeningnummer van scouts Boortmeerbeek en 

voor 1 juli: 

BE64 7360 1096 9552 

 

Vermeld hierbij ‘Kampgeld en naam en tak van je kind’. 

We weten dat dit voor sommige huishoudens niet vanzelfsprekend is, zeker niet als er 

meerdere kinderen meegaan op kamp; vormt dit een probleem, aarzel dan niet dit aan te 

duiden op het inschrijvingsforum. De groepsleiding zal u contacteren om vlot en discreet een 

oplossing te zoeken. 

 

2. De individuele steekkaart 

De inschrijving voor het kamp is pas compleet indien de medische fiche van uw kind opnieuw is 

nagekeken. Dit kan door in te loggen op https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/  en 

te klikken op het tabblad ‘Individuele Steekkaart’. Hebt u hierover vragen of problemen? Gelieve 

dan contact op te nemen met de groepsleiding. 

(!) Belangrijk: geen steekkaart = niet mee op kamp. 

 

3. Het online inschrijvingsformulier 

Via e-mail heeft u een link gekregen naar de inschrijvingstool. Deze link kan u ook terugvinden 

op de Facebookpagina van Scouts Boortmeerbeek. 

Moesten hier toch problemen mee zijn, gelieve dan contact op te nemen met de groepsleiding 

via groepsleidings@scoutsboortmeerbeek.be  

 

Link: https://forms.gle/kbQQcfDGPe8yz8X78  

 

 

mailto:groepsleidings@scoutsboortmeerbeek.be
https://forms.gle/kbQQcfDGPe8yz8X78
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MEDISCHE ZAKEN 
 

Op de groepsadministratie vindt u de individuele steekkaart . Het is belangrijk dat u deze zo 

volledig mogelijk invult. Zo beschikken wij over de juiste gegevens van uw kind bij eventuele 

ziekte of ongeval. Heeft u hierover vragen of problemen? Gelieve dan contact op te nemen met 

de groepsleiding. 

 

Vergeet zeker niet om bij vertrek de identiteitskaart OF kids-ID aan de leiding af te geven! 

We hebben slechts één van deze kaarten nodig, omdat het rijksregisternummer er op vermeld 

wordt en dit nodig is om verder geholpen te worden in een ziekenhuis e.d.  

 

Indien uw kind medicatie nodig heeft, kan u deze aan de leiding afgeven bij het vertrek. Vergeet 

ook niet duidelijk uit te leggen hoe de medicatie moet gedoseerd worden (wanneer, hoeveel, …). 

Vermeld dit ook op de verpakking, samen met de naam van uw kind. 

 

VEGETARIERS / SPECIAAL EETGEDRAG 
 

Indien uw kind vegetariër is of wanneer uw kind iets speciaals moet eten, gelieve dit dan op het 

inschrijvingsformulier en de individuele steekkaart te vermelden.   
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BAGAGE EN FIETS 
 

FIETS 

Kapoenen 

Kabouters 

Welpen   

nemen de fiets niet mee op kamp 

 

Jonggidsen 

Jongverkenners 

nemen de fiets wel mee op kamp 

Givers vertrekken zelf met de fiets, info volgt via de giverleiding 

 

(!) De fiets moet woensdagmiddag 14 juli, bij het inladen van de vrachtwagen, tussen 10u en 

11u naar de scouts worden gebracht. 

 

FIETSHELMEN EN FLUOVESTJES 

Wij hechten bijzonder veel aandacht aan de veiligheid van onze leden op tocht, zowel te voet als 

met de fiets. Daarom hebben we een aantal jaar geleden fietshelmen aangekocht. U mag ook 

zeker uw eigen fietshelm meenemen, maar zorg dan wel dat de naam er duidelijk opgeschreven 

staat. We zorgen ook steeds voor fluovestjes wanneer we op tocht gaan. Deze fluovestjes zijn 

voor het kamp allemaal gewassen en worden zo veel mogelijk door hetzelfde kind gedragen. 

Neemt u liever zelf een fluovest mee? Vergeet dit dan zeker niet te labelen met de naam en tak 

van uw kind. 
 

HANDBAGAGE  Zorg er voor dat je bord, bestek en beker in je handbagage zitten.  

GEWONE BAGAGE 

Woensdag 15 juli GIV De bagage van uw kind zal mee met de camion gaan. 

Gelieve de bagage samen af te zetten op de scouts 

op woensdag 14 juli tussen 10u en 11u. 

- indien niet mogelijk, stuur een mailtje naar 

groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be 
 

Zondag 18 juli 

 

KAP 

KAB 

WEL 

JG 

JV  

De bagage van uw kind zal mee op de bus gaan. 

Deze wordt ingeladen op het moment dat de tak 

aanwezig moet zijn. 

 

 

 

 

mailto:groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be
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BELANGRIJK 

 

• Hang aan de buitenkant van alle stukken een label met de naam en tak van uw kind 

DUIDELIJK op vermeld! Dit zorgt voor gemakkelijke sortering, zodat uw kind zijn bagage 

terugvindt. 

WAT NEMEN WE ALLEMAAL MEE? 
 

• Slaapgerief: pyjama of nachtkleed, slaapzak, deken en/of kussen, eventueel een trui 

voor ’s nachts en slippers of makkelijke schoenen voor nachtelijk toiletbezoek. 

 

• Toiletgerief: Een makkelijke en waterdichte toilettas met daarin zeep, shampoo, 

conditioner, kam of borstel, tandenborstel, tandpasta, bekertje, spiegeltje.. Neem ook 

handdoeken en een washandje (bij voorkeur worden er dit jaar enkel 

wegwerpwashandjes gebruikt) mee. 

 

• Eetgerief: plat en diep bord (liefst uit niet-breekbaar materiaal) of gamel, soep/drinkbeker 

(met een grote oor en niet uit metaal want dat wordt warm), drinkbus, mes, vork, lepel, 

dessertlepel. 

 

• Kledij: volledig uniform (inclusief das), trui, lange en korte broeken, T-shirts, voldoende 

kousen en ondergoed, zakdoeken, zwemgerief, regenkledij, sportkledij, eventueel 

fluovestje of -bandje. 

 

Tip: neem een kleerhanger mee voor je uniform; zo blijft het een heel kamp proper. Neem 

enkele wasspelden mee voor natte washandjes of kleding te drogen te hangen. 

 

• Schoenen: sport-, stap- en reserveschoenen, laarzen 

 

• Allerlei: paar pleisters, katoenen zak voor vuil linnen, zaklamp, muggenmelk, 

schrijfgerief, postzegels, enveloppes, knuffels, leesboek, identiteitskaart (of andere). 

 

• Veldbed: voor kapoenen, kabouters en welpen 

 

• Luchtmatras en eventueel pomp/matje: voor JG’s, JV’s en givers 

 

• Rugzak: voor alle takken op daguitstap. 

 

• Compeed: de leden moeten zelf Compeed (of andere blarenpleisters), zonnecrème en 

lippenbalsem voorzien.  
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• VERPLICHT (!):  

 

o voldoende mondmaskers (verplicht voor oudere takken, optioneel voor jongere 

takken) 

o meerdere keukenhanddoeken (omwille van de hygiëne zullen we deze 

meermaals vervangen en afkoken) 

o eigen drinkbus (+ labelen) 

o zonnecrème (+ labelen) 

ZEER BELANGRIJK:  

• zorg er voor dat je je stapschoenen reeds hebt aangehad om voetkwaaltjes te 

vermijden. 

• zorg er voor dat de regenjas die je meeneemt wel degelijk tegen regen en wind kan. 

• zeker voor de jongere takken is het aangeraden om alle bagage samen met uw 

zoon/dochter klaar te maken en in de valies te steken. Dan weet iedereen zeker wat 

hij/zij meeheeft en waar ze dit kunnen terugvinden in hun bagage. 

 

Tip: voor nieuwe uniformstukken en degelijk kampeermateriaal kan u steeds terecht in 

de Hopper (scoutswinkel) in Leuven. De contactgegevens staan achteraan in dit boekje. 

 

 

WAT NEMEN WE NIET MEE? 
 

Er wordt iedere dag een vieruurtje voorzien, dus het is niet nodig om snoep of koeken mee te 

nemen. Elektronica zoals boxen, iPod, gsm, nintendo e.d. horen niet thuis op het kamp, 

bovendien is de kans groot dat ze beschadigd of verloren raken en deze voorwerpen zijn niet 

verzekerd door Scouts & Gidsen Vlaanderen. Ook energy drinks maken geen deel uit van het 

scoutskamp.  

 

VERLOREN VOORWERPEN 
 

Wij vragen nadrukkelijk dat op zo veel mogelijk dingen de naam staat geschreven (of 

eventueel de initialen). Zeker de uniformstukken, kledij, schoeisel en andere zaken (zoals 

handdoeken, eetgerief, slaapgerief, persoonlijke dingen,…). Zo kunnen verloren voorwerpen op 

kamp snel terug bezorgd worden aan het juiste lid, en hebben we geen grote stapels kleren over 

na het kamp.  

Wat er toch verloren geraakt is, kan u op zaterdag 31 juli tussen 17u en 19u aan het lokaal 

terug ophalen. Ook op het kampvuur (op zaterdag 18 september) kan u nog naar de verloren 

voorwerpen komen kijken. Daarna schenken wij de rest weg aan een goed doel. 
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KAMPTHEMA 
 

Elk jaar opnieuw stellen we op kamp een tot de verbeelding sprekend thema centraal. Dit thema 

vormt de rode draad in ons kamp en zal de inkleding van het terrein bepalen. Ook de takken 

bedenken zoveel mogelijk activiteiten en spelen rond het opgegeven thema. Het is dus ook de 

bedoeling dat de leden verkleedkleding en/of enkel attributen volgen dit thema meenemen op 

kamp. 

Ben jij klaar voor het eerste festival van de zomer? Vergeet Rock Werchter, Pukkelpop en 

Tomorowwland, wij bouwen deze zomer ons eigen festival op het terrein in Leffinge. Het wordt 

een festivalkamp vol gelach, plezier en gedans! Elke tak zal op zijn eigen manier/stijl het festival 

meemaken: 

- Kapoenen zullen zich stoer verkleden en gaan het kamp beleven als échte punkers! 

- Voor de welpen mag het wat ruiger zijn, zij gaan voor hard rock! 

- De kabouters trekken naar Tirol in hun Dirndl’s en maken hun eigen Oktoberfest mee! 

- Jonggidsen gaan internationaal en trekken naar Californië waar zij tussen alle bekende 

celebrity’s de bohemian sfeer van Coachella gaan opsnuiven! 

- De jongverkenners blijven dichter bij huis en halen hun inspiratie bij de Nederlandse 

gabbers en Thunderdome! 

- Voor de givers mag het allemaal wat rustiger zijn, zij wanen zich met de zwoele zomerzon 

in het zonnige Jamaica waar ze zich helemaal laten gaan op de tonen van reggaemuziek. 

 

KAMPVOORBEREIDING 
 

Een goed kamp is onmogelijk zonder dat er een degelijke voorbereiding aan voorafgaat. De 

leiding van elke tak stelt dan ook een evenwichtig en zinvol kampprogramma op, dat zij begin 

juli aan de groepsleiding bezorgt. Deze leest dit grondig na en neemt het ook door met de 

districtscommissaris, de verantwoordelijke van Scouts en Gidsen Vlaanderen die direct boven de 

groepsleiding staat.  

 

Met zijn handtekening onder het kampprogramma toont hij dat hij vertrouwen heeft in de goede 

voorbereiding van ons kamp. Ook ondertekent de leiding een engagementsverklaring, waarin 

zij bevestigen dat het kamp goed voorbereid is. Daarmee zijn we zeker dat die zeven dagen goed 

gevuld zijn met zinvolle, verantwoorde, maar vooral toffe activiteiten. 
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BEZOEKDAG 
 

Dit jaar zullen wij geen bezoekdag organiseren (en dus ook geen barbecue) omwille van de 

coronamaatregelen die opgelegd zijn Scouts en Gidsen Vlaanderen. Volgend jaar ontvangen wij 

jullie graag weer talrijk op ons kampterrein.  

 

extra MAATREGELEN I.V.M. HYGIENE 
 

• Verplicht zelf mee te nemen (+ labelen) 

o minimum twee mondmaskers (enkel oudere takken) 

o meerdere keukenhanddoeken (omwille van de hygiëne zullen we deze 

meermaals vervangen en afkoken) 

o eigen drinkbus  

o zonnecrème 

o doos zakdoeken 

 

• Wij voorzien twee toitois per tak, die ook dagelijks onderhouden zullen worden.  

 

• Het kamp zal doorgaan in verschillende bubbels (1 bubbel per tak en 1 foeragebubbel). 

Deze bubbels komen niet met elkaar in contact. De formatie vindt wel plaats, weliswaar 

in een andere vorm zoals we die kennen. 

o Deze bubbels zijn afhankelijk van de nieuwe maatregelen die op 1 juli mogelijks 

ingaan. Wanneer de maatregelen op 1 juli veranderen is het mogelijk dat we 

meerdere takken in één bubbel (100 personen) hebben. Afwachten en duimen 

maar! 
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NOODPROCEDURE 
 

Net zoals vorig zal er vanuit Scouts- en Gidsen Vlaanderen een noodprocedure voorzien in geval 

van ziekte op kamp. Tot op heden zijn ze volop bezig deze te ontwikkelen en aan te passen aan 

de nieuwste maatregelen. 

Vanaf wij deze ontvangen, zal de noodprocedure via mail gecommuniceerd worden.  
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HOPPERWINKEL 
 

 


