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Mei 2022 

 
Ook aan het scoutsjaar komt helaas een einde, maar voor het zover is kunnen 
we ons nog eens helemaal uitleven in de maand mei! In juni zullen er geen 
activiteiten zijn wegens examens. Na de laatste vergadering zien we elkaar 
graag terug op kamp. 
 

Omdat het de laatste maand scouts is, staan er heel wat speciallekes (avondvergadering, bbq,…) 
gepland. Neem dus zeker een kijkje op onze website en de maandprogramma’s! 
 
Onze allerlaatste vergadering gaat door op zaterdag 28 mei. Dit gaat samen met de inschrijvingsavond 
van het kamp. Deze gaat door vanaf 21u. Indien u er niet kan bij zijn, kan je contact opnemen met de 
groepsleiding.  
 
Om de inschrijvingen alvast gemakkelijker te maken willen we nogmaals een oproep doen aan alle 
ouders om de individuele steekkaart online in te vullen. Als u dit reeds gedaan heeft, gelieve dan toch 
nog een na te kijken of alle informatie wel degelijk up-to-date is! 
 
Na het spetterende succes van vorige jaren organiseren de jonggidsen en de jongverkenners ook dit 
jaar een heuse krokettenavond. Deze zal doorgaan op zaterdag 28 mei tijdens de inschrijvingen. Vanaf 
18u is iedereen welkom om te genieten van kaas-, garnaal- en/ of vleeskroketten samen met een 
drankjes! Sfeer en gezelligheid gegarandeerd!!!! Met de opbrengst kunnen ze een leuke activiteit doen 
op kamp. Meer info is te vinden op het Facebook evenement: https://www.facebook.com/events  
 
Na heel wat pech met ons vorig kampterrein, hebben we - na een lange zoektocht - een nieuw 
kampterrein gevonden. Dit jaar gaan we op kamp in Hasselt! Vanaf dit jaar kiezen we ervoor de fiscaal 
attesten terug op papier te doen. Wil je graag een attest, stuur een mailtje naar de groepsleiding. We 
zorgen ervoor dat deze klaar liggen tijdens de inschrijvingen van het kamp. Alle praktische informatie 
is terug te vinden in het kampboekje! Graag willen we jullie toch al wat info meegeven:  
 
De afgelopen twee kampen is de bezoekdag niet kunnen doorgaan omwille van corona. Hiervoor werd 
het concept van de bezoekdag al in vraag gesteld door heel wat leiding, oud-leiding en ouders. Deze 
zomer verwachten we opnieuw een “normaal” kamp, zonder extra corona-regels. Wij vonden dit een 
uitgelezen kans om te bekijken wat we met de bezoekdag zouden doen.  

 
We vonden het enorm belangrijk dat we hierbij rekening hielden met ieders mening, ouders, leden, 
(oud-)leiding, fourage… Dit hebben we gedaan aan de hand van een enquête die jullie waarschijnlijk 
hebben zien voorbij komen. Bedankt aan iedereen die deze invulde. De resultaten van deze enquête 
hebben we gebundeld en besproken met de leiding. 

 
Uit de enquête is gebleken dat de bezoekdag steeds een leuke dag was voor de ouders om te kijken 
waar de kinderen op kamp zaten en ook andere ouders en leiding beter te leren kennen. Daarnaast 
zorgde de bezoekdag ook steeds voor een extra zakcentje voor onze scoutskas. Echter waren er ook 
punten van kritiek, vooral van leiding en leden. Velen ervaarden dit als een lange en saaie dag die het 
kamp brak, heimwee voor de welpen en kabouters als ze hun ouders opnieuw zien vertrekken,... Ook 
logistiek was de bezoekdag steeds een hele puzzel. Deze nadelen wegen voor ons, de leiding, niet op 
tegen de voordelen. Daarom hebben we besloten om de bezoekdag dit jaar niet te laten doorgaan, 
zodat we samen met de leden ten volle kunnen genieten van een coronavrij kamp. 

 

https://www.facebook.com/events/685153229382136/?ref=newsfeed
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Maar niet getreurd, we hebben een alternatief gevonden! Aangezien veel ouders het fijn vinden om 
het kampterrein te zien, organiseren we een Brengdag. Op zondag 17 juli brengt iedereen (of carpoolt) 
zijn kind(eren) naar het kampterrein. Er zal iets kleins voorzien worden om te eten en na de 
openingsformatie vertrekken al de ouders terug naar huis en kunnen wij starten aan ons geweldig 
kamp. 

 
Op zaterdag worden de kapoenen opgehaald door hun ouders en zullen alle andere leden niet 
aanwezig zijn op het terrein. Op woensdag komen de andere takken zoals gewoonlijk samen met de 
bus naar huis. De planning zou er als volgt uitzien: 

• Woensdag 13 of donderdag 14 juli: vertrek givers met de fiets 
• Zondag 17 juli: brengdag kapoenen, kabouters, welpen, jonggidsen en jongverkenners 
• Zaterdag 23 juli: kapoenen worden opgehaald door ouders 
• Woensdag 27 juli: terugreis met de bus kabouters, welpen, jonggidsen, jongverkenners en 

givers 

We begrijpen dat deze beslissing niet door iedereen even enthousiast onthaald zal worden. Na 
verschillende keren hierover vergaderd te hebben en ouders, leden en oud-leiding bevraagd te 
hebben, kijken wij alvast uit naar een super kamp met Brengdag. In het kampboekje zal alle nodige 
praktische info staan.  

 
Bedankt voor jullie begrip. 

 
 
Vele zonnige groeten van de leiding en groepsleiding! 
 

Vragen, problemen, onduidelijkheden,… ? contacteer de groepsleiding! 
Nog vragen of problemen? Mail naar groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be 
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