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Behulpzame ouders gezocht 

 

Vele handen maken licht werk. Ook dit jaar zijn we opzoek naar bereidwillige ouders om ons te helpen 

de camions voor het kamp in te laden. Hoe sterk en geweldig onze leidingsploeg ook is, we kunnen 

niet zonder jullie hulp! Met de nodige sfeer zullen we 2 vrachtwagens inladen met materiaal, 

sjorbalken, voorraad en tenten. We zien jullie daar! 

 

Vrachtwagen:   laden: woensdag 17 juli om 14u aan onze scoutslokalen 

    Lossen: woensdag 31 juli om 14u30 aan onze scoutslokalen 

 

Tenten: 

Zodat jullie fantastische kinderen goed kunnen slapen, zouden we ook wat hulp kunnen gebruiken bij 

het opzetten van de tenten. We verzamelen zaterdag 20 juli om 9u30 aan de scoutslokalen. Al 

carpoolend rijden we verder naar Bekkevoort. Slechts een korte trip van 40 minuten. 

Samen met de leiding zetten we alle tenten op. Jullie krijgen ’s middags te eten en na het werk sluiten 

we af met een gezellige bbq. Ook jullie dorst wordt gelest. Kortom jullie harde werk wordt zeker 

beloond. 

Aan al die toppers die ons komen helpen, stuur zeker een mail naar 

groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be Dit is nodig om jullie te verzekeren. Zet in deze mail jullie 

voornaam, naam, adres en geboortedatum. Ook met andere vragen, mogen jullie ons gerust 

contacteren. 
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Adres en contact 

 

Ons kampterrein ligt dit jaar veel dichter dan wat we gewend zijn, maar daarom wordt het zeker niet 

minder plezant! Gelukkige zijn we nog steeds omringd door velden en bossen. 

Het kampadres is Driesstraat 54, 3460 Bekkevoort. We zullen een aanwijzing langs de kant van de weg 

zetten, zodat u het makkelijk vindt. Vanaf dat de tenten er staan is het niet meer te missen. 

Het postadres is Driesstraat 15, 3390 Tielt-Winge.  

 

In zeer dringende gevallen kan u ons ook telefonisch bereiken: 

+32474/ 11 56 69 

Jelle Barber, kampleiding 

 

+320478/ 74 94 98 

Matthias van der Heyden kampleiding 
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Vertrek en terugkomst 

 

Vertrek: 

Kapoenen 
Kabouters 
Welpen 

Zondag 21 juli om 11u aan de sporthal: 
Sportsveldweg 6, Boortmeerbeek 

Jonggidsen 
Jongverkenners 

Zondag 21 juli om 8u aan de scoutslokalen: 
Schoubroekstraat 21b, Boortmeerbeek 

Givers Woensdagochtend 17 juli, met een volledig 
uitgeruste fiets. De giverleiding zal nog een mail 
sturen met alle nodige informatie. 

 

Bij het vertrek zijn we natuurlijk allemaal perfect in uniform. 

Dit is een hemd, das en broek/rok. 

 

Een scoutsdas kan u nog kopen op de inschrijvingsavond. De andere uniformstukken kan u kopen in 

de hopper. (adres staat op pagina 14 van dit boekje) 

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

handbagage.  

Terugkomst: 

Kapoenen Zij gaan na de bezoekdag terug mee met de 
ouders. Zaterdag 27 juli 

Kabouters 
Welpen 
Jongverkenners 
Jonggidsen 
Givers 

De bus vertrekt woensdag 31 juli op het 
kampterrein om 13u30. 
We verwachten aan de sporthal aan te komen 
tussen 14u15 en 14u30. 
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Inschrijvingen 
 

Procedure 
 

Een inschrijving voor het scoutskamp bestaat uit 3 delen. Inschrijven kan tot 9 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! 

1. De kampprijs 

Voor de kapoenen bedraagt deze 95 euro; voor de andere takken 150 euro. Betalen kan enkel per 

overschrijving op het rekeningnummer van scouts Boortmeerbeek en voor 15 juni: 

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 de groepsleiding te 

contacteren om vlot en discreet een oplossing te zoeken. 

2. De individuele steekkaart 

Dit document bevat alle relevante medische informatie en bijkomende contactgegevens die nodig zijn 

bij eventuele ziekte of ongeval. We vragen dan ook om dit zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. 

De meeste ouders vulden de online versie al in het begin van het jaar in. Dan volstaat het om de 

individuele steekkaart na te kijken (en eventueel aan te passen indien nodig). Heeft u nog geen online 

versie ingevuld, dan vragen wij om dit te doen voor de inschrijvingsavond op 25 mei. In de bijlage van 

kampmail vind u nogmaals de informatie over hoe dit precies moet. Belangrijk: geen steekkaart = niet 

mee op kamp. 

3. Het inschrijvingsstrookje 

Het inschrijvingsstrookje dient als bevestiging op papier van de inschrijving voor het scoutskamp. 

Belangrijk is dat u hierop steeds juist aanduidt welke optie met betrekking tot de tetanusinenting en 

de individuele steekkaart van toepassing is, anders is het voor de kampleiding niet mogelijk om de 

juiste versies van elkaar te onderscheiden. Gelieve voor elk lid een apart strookje in te vullen. Het 

strookje vindt u hieronder. 
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Inschrijvingsstrookje 
 

Inschrijvingsstrookje scoutskamp 2019 

 

Hierbij wil ik, (naam ouder)………………………………………………………………………… 

mijn zoon/dochter (naam kind)………………………………………………………………… van de 

(tak)…………………………………………………… inschrijven voor het kamp van scouts Boortmeerbeek in juli 

2019. Ik bevestig hierbij dat ik: 

1. het kampgeld (150 of 95 euro) zal overschrijven voor 15 juni 2019 

2. een correcte individuele steekkaart voorzie doordat (aanduiden wat past)  

o ik de bestaande gegevens nagelezen heb en deze nog steeds correct zijn 

o de bestaande gegevens fout zijn en ik deze aangepast en doorgegeven heb 

o ik een nieuwe individuele steekkaart heb ingevuld 

3. Scouts Boortmeerbeek wel / geen (schrappen wat niet past*) toelating geef om een  tetanusvaccinatie te 

laten plaatsen in geval van risicobesmetting.  

(*niet ingevuld = wel akkoord)  

datum + handtekening 

 

Inschrijvingsavond 
 

Om praktische redenen organiseren we een gezamenlijke inschrijvingsavond waarbij jullie de 

inschrijving en betaling onmiddellijk in orde kunnen maken. Dit moment vindt plaats op zaterdag 25 

mei van 20u30u tot 21u30 aan de scoutslokalen.  

Naast de inschrijving zelf kan u er ook terecht voor: 

● een babbeltje met de leiding 
● het fiscaal attest van het kamp in 2018 in Wirtzfeld 
● het ondertekenen van het terugbetalingsformulier van het ziekenfonds (breng dit zelf mee!) 
● een scoutsdas te kopen (11 euro) 

 

Kan u er echter niet bij zijn,  

dan kan u steeds de het inschrijvingsstrookje én de individuele steekkaart ten laatste op 15 juni 

doorsturen naar jellebarber@hotmail.be of binnen brengen bij Jelle Barber (Paepestraat 9, 

Boortmeerbeek) of in de brievenbus van de scouts steken. Vergeet zeker niet om tijdig het lidgeld te 

betalen. 
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Medische zaken 
 

Op de website of op de inschrijvingsavond vindt u een 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.  

Vergeet zeker niet om bij vertrek de identiteitskaart OF kids-ID OF isi-pluskaart 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. SIS-kaarten zullen we niet 

meer aanvaarden omdat dit systeem sinds 1 januari 2017 definitief afgevoerd is en deze bijgevolg 

nergens meer kunnen gebruikt worden.   

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! 

Vegetariërs/ speciaal eetgedrag 
 

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

individuele steekkaart te vermelden. Zodat dit op voorhand reeds duidelijk is en we u daar indien nodig 

over kunnen aanspreken. 
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Bagage en fiets 
 

Kapoenen 
Kabouters 
Welpen 

Nemen de fiets niet mee op kamp 

Jongverkenners 
Jonggidsen 

Nemen de fiets wel mee op kamp 

Givers Nemen de fiets wel mee op kamp 

 

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.  

HANDBAGAGE 

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

GEWONE BAGAGE 

Woensdag 17 juli  

 

KAP 

KAB 

WEL 

veldbed en bagage aan het lokaal, 

tussen 16u en 19u 

JG 

JV  

GIV 

bagage aan het lokaal, tussen 16u en 

19u 

Belangrijk:  

• Er is geen bagageruimte in de bussen! Daarom  dringen we erop aan alle bagage naar het 

lokaal te brengen op woensdag 17 juli (tussen 16u en 19u), zodat dit mee in de vrachtwagen 

kan! Enkel de handbagage (een klein rugzakje) kan mee op de bus. 

 

• 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. 
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Wat nemen we mee op kamp 
 

• 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 in een zeepdoos, kam 

of borstel, tandenborstel, tandpasta, bekertje, spiegeltje.. Neem ook handdoeken en een 

washandje 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: Een paar pleisters, katoenen zak voor vuil linnen, twee keukenhanddoeken, zaklamp, 

muggenmelk, zonnecrème, schrijfgerief, postzegels, enveloppes, knuffels, leesboek, 

identiteitskaart (of andere). 

Tip: neem eens wat fruit mee in plaats van snoep; dat helpt het kamp gezond te beginnen! 

• Veldbed: voor kapoenen, kabouters en welpen 

 

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

 

• (Trek)rugzak: voor oudere takken op twee-daagse en voor jongere takken op daguitstap. 

 

• Compeed: de leden moeten zelf Compeed (of andere blaren-pleisters), zonnecrème en 

lippenbalsem voorzien.  

 

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. 
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Wat niet mee nemen op kamp 
 

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 3 augustus tussen 17u en 19u aan het lokaal terug 

ophalen. Ook op het kampvuur (op zaterdag 21 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 kamptoneeltje (de dagelijkse soap in de avondformatie) 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. 

Dit kamp duiken we in de avontuurlijke, spannende wereld van de Vikings. Met onze eigen ijzeren 

Drakkars trekken we naar Bekkevoort en nemen daar een hele weide over. Onze kampterrein wordt 

omgetoverd tot een heus vikingdorp en hier zullen we leven als de vroegere Noormannen. We vragen 

de Noorse goden om ervoor te zorgen dat we een fantastisch kamp hebben. 

 

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 tien dagen goed gevuld 

zijn met zinvolle, verantwoorde, maar vooral toffe activiteiten. 
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Bezoekdag 
 

Alle ouders zijn zaterdag 27 juli van harte welkom op ons kampterrein. Kom genieten van een heerlijke 

barbecue. Verken ons prachtige terrein en praat nog een bij met zoon- of dochterlief. Onze oudleiding 

zal jullie eveneens van de nodige verfrissingen voorzien op wat belooft een prachtige dag te worden. 

Jullie zijn welkom vanaf 11u30. Liefst niet vroeger zodat we genoeg tijd hebben om jullie optimaal te 

ontvangen. ’s Namiddags voorzien we wat ontspanning en rond 18u kan u terug huiswaarts keren. 

Gelukkig is het dit jaar maar een korte rit. Deze dag nemen we ook afscheid van de kapoenen die met 

hun ouders mee naar huis keren. 

Inschrijving 
 

Om het voor ons iets makkelijker te maken en de juist hoeveelheden te schatten, dringen we erop aan 

dat u zich tijdig inschrijft. Dit ten laatste tegen 15 juli. Hieronder vindt u een inschrijvingsstrookje die 

u kan doorsturen naar groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be. U kan het ook binnendoen bij jelle 

barber (paepestraat 9, 3190 Boortmeerbeek) of in de brievenbus van onze scoutslokalen. 

Vooraf hoeft u niets te betalen. Dit gebeurt aan de kassa op het kampterrein zelf. Zorg zeker dat u cash 

geld meeneemt, want we zijn nog niet technologisch geavanceerd genoeg om bancontact te voorzien. 

U kinderen die op het kamp zijn moeten niet apart vermeld worden op het strookje. Hun eten is al in 

de kampprijs ingerekend. 

Het menu ziet er als volgt: 

Kinderen (tot 12 jaar): hamburger, kip, drankje, groenten en sauzen naar keuze voor slechts 9 euro. 

Volwassenen: hamburger, kip, worst, drankje, groenten en sauzen naar keuze voor slechts 12 euro. 

 

Inschrijvigsstrookje: 

Familie ……………………………………………… komt naar de bezoekdag op zaterdag 27 juli en neemt deel aan 

de barbecue met …… volwassene(n) en …… kind(eren). 
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Hopper-winkel 

 


