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Wat een goed nieuws, we mogen op kamp!! 

 
Wij zijn alvast super blij dat we met z’n alle op kamp mogen gaan en dat iedereen 
mee mag. Met het treffen van verschillende maatregelen hebben we het kamp zo 
goed als corona-proof gemaakt. We zetten voor jullie alvast de belangrijkste op 
een rijtje. Lees dit skoeteke dan ook grondig door zodat jullie op de hoogte zijn 
van alles.  
 
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een draaiboek gemaakt met daarin concrete 
richtlijnen voor ons kamp praktisch en organisatorisch aan te pakken, de 
basisregels zien er als volgt uit:  
 

• Alle leden kunnen in principe mee op kamp. Mocht er twijfel zijn om 
medische redenen, vragen we om jullie huisarts om advisies te vragen. 
Deelnemers die vijf dagen of minder voor vertrek ziek worden, blijven 
thuis. Bij twijfel vragen we dat ouders de huisarts consulteren. 

 
• Elk kamp bestaat uit één of meerdere ‘bubbels’ van maximum 50 

deelnemers (inclusief leiding). Binnen zo’n bubbel kunnen leden en leiding 
samenleven en spelen. Vooral met +12 jarigen onder elkaar beperken we 
nauw fysiek contact bij het spelen. Tussen de verschillende bubbels is er zo 
weinig mogelijk contact met elkaar en houden we afstand.  Door het enorme 
enthousiasme bij de twee jongste groepen zullen de kapoenen een eigen 
bubbel vormen en de welpen ook. De jv’s en givers kunnen wel in één bubbel 
(als de inschrijvingen doorgaan zoals verwacht). De givers en de jv’s zullen 
ook op een apart terrein zitten zo’n 300 meter verder op.  
 

• Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern 
contact, hoe klein of vluchtig ook. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en 
een contactenlogboek waarin alles wordt genoteerd. Bijvoorbeeld wie 
wanneer en waar boodschappen deed.  
Uiteraard blijft de basisregel wel dat contact met externen (buiten de 
bubbel) zo veel mogelijk vermeden wordt.  
 

• Om zoveel mogelijk externe contacten te vermijden, schrappen we 
activiteiten zoals meerdaagse trektochten. Om die reden is ook bezoek op 
kamp niet toegestaan en kan onze bezoekdag dit jaar niet doorgaan. 
 

• Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk 
stappenplan: onmiddellijke afzondering met 1 leid(st)er en ouders die hun 
zoon of dochter zo snel mogelijk komen ophalen.  
 

• We hanteren de verder gekende standaard richtlijnen zoals handhygiëne, 
reinigen van contactoppervlakken, zorgvuldige afwas en verplichte 
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mondmaskers voor + 12 jarigen buiten de kampplaats 
(we vragen om mondmaskers van thuis uit mee te geven met je kind).  
 

• Het is niet mogelijk dat er leden naar huis gaan voor het afloop van het 
kamp (behalve indien ziek), dit haalt heel het ‘bubbel’ concept overhoop en 
zou dan geen zin meer hebben.  
 

• Een kampperiode werd vastgelegd op minimum 7 aaneensluitende dagen 
samen in een bubbel. Als het kamp korter duurt (bv. 5 dagen) moet je de 
resterende dagen (bv. 2 dagen) wachten voor je deel mag nemen aan een 
volgend jeugdkamp. Dit is bij ons dus het geval voor de jongste tak, de 
kapoenen.  
 

• Zo als al eerder aangemeld gaan de kapoenen dit jaar de eerste 5 dagen 
mee, dit is vanaf de 21e tot de 26e juli. 

 
Dit jaar is het extra belangrijk dat de medische fiches van de kinderen correct en 
nauwkeurig ingevuld zijn, kijk dit dus zeker even na op:   
http://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be 
 
Ook is het belangrijk dat je altijd je kind tijdens het kamp kan komen halen voor 
als hij of zij toch ziek zou worden. Zorg dus ook dat het gsm nummer correct is op 
het medische fiche. 
 
Ziezo, nu jullie een beetje op de hoogte zijn van de getroffen corona maatregelen 
op kamp gaan we verder met het gewoonlijke kampskoeteke. 
 
 
Kampinschrijving  
Zoals jullie normaal gezien al weten gaat de inschrijving dit jaar online door, aarzel 
zeker niet om je in te schrijven want ze sluiten 15 juni! 
https://eventalix.org/events/52291a07-d183-4fe5-9982-ff8cc55c2592/orders 
 
Vergeet daarna zeker ook niet de betaling uit te voeren naar BE71 0017 6866 
6169 met als mededeling je inschrijvingsnummer. 
 
 
Vervoer  
Ook anders dan andere jaren vragen we dit jaar dat jullie jullie kind(eren) met 
bagage zelf brengen en weer ophalen. 
 
Brengen:  
De 21e worden alle kinderen verwacht om 12 uur. 

Ö Bagage (zie verder checklijst) 
Ö Uniform aan  
Ö Rugzakje met picknick  
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Ö ID/ KID-ID aan leiding geven 
Ö Vanaf aankomst gaan de regels van de bubbels in 

 
 
Ophalen:  
De kapoenen worden 26 juli opgehaald om 13 uur. 
Welpen, jv’s en givers 31 juli om 11 uur. 
  
 
Het adres is : Rue Pierreuxchamps 22 
             4140 Sprimont 
 
 
!! Dit is het adres van het terrein van de welpen en kapoenen, vanaf hier zullen 
er bordjes hangen naar het terrein van de givers en jv’s.  
 
 
 
Contact 
Bij vragen voor of tijdens het kamp kan je altijd contact opnemen met de 
takleiding of groepsleiding. 
 
Groepsleiding:  
 Marte Oris: 0493/18.00.79 
 Lukas De Bontridder: 0499/30.07.90 
 Marte Saeys: 0479/36.57.22 
 
Takleiding kapoenen 
 Lucas Verleyen: 0470/39.69.23 
Takleiding welpen 
 Kris Tuerlinckx: 0478/72.14.90 
Takleiding jv’s  
 Miek Meus: 0496/82.12.12 
Takleiding givers: 
 Yasmine Hamdaoui: 0476/07.74.89 

Brieven  

Wie graag een brief of kaartje stuurt naar de kinderen (of de leiding 😉 ) 
mag deze adresseren op:  

Rue Pierreuxchamps 22 
4140 Sprimont  

Scouts Wezemaal  
Tak + Naam 



Scouts & Gidsen P. Benedictus 
Wezemaal	

 ‘t Skoeteke Algemeen Deel kamp 2020  
 
 

Wat meenemen  

Naast de eventuele speciale items die je in jouw takgedeelte terugvindt 
(https://scoutswezemaal.be/skoetekes/) , zijn er natuurlijk ook nog een heel aantal algemene 
zaken. Hieronder een opsomming van de voornaamste zaken.  

 
WAT Check 

Uniform aan bij aankomst (groene korte broek/rok, scoutspull en -
hemd) 

 

Voldoende speldkledij (die vuil mag worden!!) 
- Voldoende shorten/rokjes 
- Voldoende T-shirts en topjes  

 

Voldoende onderbroeken  
Voldoende kousen   
Papieren zakdoekjes   
Warme kledij  

- Lange warme kousen  
- Voldoende pulls 

 

Regenjas en zonnenpet   
Zonnecrème   
Zwemgerief  

- Zwembroek/bikini/badpak  
- Waterschoenen 
- Badhanddoek 
- Plastiek zakje om te vervoeren als dit nat is  

 

Pyjama (twee voor de kleintjes)  
Donkergekleurde washandjes en handdoeken  
Toiletgerief  

- Tandpasta, tandenborstel, bekertje 
- Zeep/douchengel 
- Spiegeltje 
- Kam 

 

Eetgerief  (!! Niets breekbaar) 
- Gamel(len), dessertkommetje  
- Bestek  
- Broodplankje 
- Drinkbeker 
- 3 keukenhanddoeken  

 

Briefpapier, enveloppen (voorgeschreven), strips, tekeningen… (om je 
tijdens de platte rust rustig bezig te houden) 

 

1 extra vuilzak  
Linnezak voor vuile kleren (!! Geen plastiek)   

 



Scouts & Gidsen P. Benedictus 
Wezemaal	

 ‘t Skoeteke Algemeen Deel kamp 2020  
 
 

Voor de kapoenen en welpen:  
– veldbed  
– slaapzak (extra warm deken)  
– knuffelbeer  
 

 

Voor de jv’s en givers: 
– luchtmatras 
– matje voor onder de luchtmatras 
– slaapzak (extra deken) 
– aardappelschiller EN aardappelmesje  
– knuffelbeer 
– rugzak voor dagtocht (2/3 daagse kunnen dit jaar niet doorgaan) 
– mondmasker !!   
 

 

Eventuele medicatie mag afgegeven worden aan de leiding, voor de 
jongsten is dat verplicht; steeds ook vermelden op medische fiche!  
 

 

Zaklamp  
Extra paar schoenen (regen/dauw/riviertjes..)   
Stapschoenen   
Drinkbus met je naam op   
Staat overal je naam op?  

 

Trukken van de foor:  

1. Wat is een goede trekrugzak? Laat je adviseren door iemand van de leiding of in de 
Hopper scoutswinkel in Leuven (www.hopper.be of AS Adventure of dergelijke). 
Kortom, vraag het aan iemand met ervaring. Een goede rugzak is namelijk zo 
gemaakt dat hij het gewicht verdeelt over het gehele lichaam op een ergonomische 
manier, mits hij correct is ingeladen. Dit laatste legt de leiding op kamp uit. Degelijke 
stapschoenen zijn ook een must (hiervoor zijn ze in de Hopper iets minder goed 
uitgerust vinden sommigen onder ons)  
 

2. Schrijf op alles, maar dan ook écht op ALLES je naam en voornaam!!! We kunnen dit 
niet genoeg benadrukken. Ieder jaar voorzien we een klein derdewereldland van 
nieuwe kleding en accessoires.  
 

3. Voor diegenen die nog niet veel ervaring hebben op kamp: maak zakjes! Steek alles 
in plastieken zakjes en klasseer deze: steek alle broeken in een zak, alle T-shirts in 
een andere,... Andere manier is om ‘dagpakketten’ te maken. Een simpel zakje 
(eventueel zelfs met de dag van de week erop geschreven) met een totaalpakket van 
wat je die dag moet dragen. Vooral voor de jongsten kan dit handig zijn. Zo ben je als 
ouder, en wij als leiding, verzekerd dat iedereen voldoende propere en ‘verse’ 
(onder)kledij aandoet én dat de bagage op orde blijft. Uiteraard is dit ook iets dat van 
dichtbij wordt opgevolgd door de leiding van de kleinsten. Een ander voordeel van 
plastieken zakjes is dat je spullen niet nat kunnen worden. Bag ‘em and tag ‘em!  
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4. Neem niets breekbaars mee of steek het op een slimme manier 
in je bagage. Plaats de dingen die je onmiddellijk nodig hebt bij het installeren in je 
slaapvertrek (slaapzak, luchtmatras e.d.) vanboven in je zak. Zo hoef je niet alles eruit 
te gooien en zit niet alles al vanaf dag 1 overhoop.  

5. Als je na het kamp iets vindt dat niet van jou is; bezorg het dan zo snel mogelijk terug 
aan de eigenaar of aan iemand van de leiding.  
 

6. Alsjeblieft, nogmaals, schrijf op ALLES je naam!!!  

 

Wat NIET meenemen 
o Snoep en drank: de leiding zorgt ervoor dat je af en toe iets lekkers krijgt en de kookploeg 
maakt het eten zo lekker dat je geen moeite hebt om aan je dagelijkse portie vitamines en 
calorieën te komen.  

o Zakgeld: alles wat je nodig hebt, zit in de kampprijs inbegrepen. Tenzij het uitdrukkelijk 
vermeld staat in je takdeel. Voor kapoenen en welpen is dit zeker niet het geval.  

o Multimedia!! (GSM, mp3, iPad,...): We leven een steeds haastiger leven. Geniet er van om 
even een te zijn met de natuur en het hedendaagse leven uit te kunnen sluiten. Je geniet zo 
veel meer van je kamp als je even niets van de buitenwereld hoort! Vanuit 
veiligheidsperspectief zal de leiding wel altijd beschikken over een GSM, ook hier hoef je je 
dus geen zorgen te maken.  

o Varia: Ook huisdieren, wapens,... en andere dingen die je logischerwijs niet nodig hebt op 
kamp laat je gewoon thuis... Een zakmes voor de binnen-takken is zo ook niet toegelaten.  

o Drugs en alcohol: onmiddellijk vertrek naar huis.  

 
 
 
 
Eindnood 
 
Dit was het dan voor het kampskoeteke 2020, tot op het onvergetelijke kamp 21 
juli! 
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Leidingsploeg 2019-2020 
	
Kapoenen   Mail: kapoenen@scoutswezemaal.be	
Lucas Verleyen   T  Vakenstraat 19/A, 3110 Rotselaar    0470/39.69.23	
Lukas De Bontridder GRL Abdijlaan 41, 3111 Wezemaal   0499/30.07.90  
Gilles Crevecoeur   Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar   0495/90.99.89 
Tine Leers    Bergzichtstraat 15, 3111 Wezemaal  0474/21.64.95 
Stien Wallays   Duitsveldbaan 14, 3111 Wezemaal  0497/24.51.67 
	
Welpen    Mail: welpen@scoutswezemaal.be	
Kris Tuerlinckx   T   Heirbaan 52/A, 3110 Rotselaar   0478/72.14.90	
Marte Saeys  GRL   Beatrijslaan 78/B, 3110 Rotselaar   0479/36.57.22	
Charles Crevecoeur   Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar   0476/24.27.01 	
Marte Oris  GRL  Dorpsstraat 27, 3200 Gelrode   0493/18.00.79	
Indu Bastijns    Veeliedenstraat 41, 3221 Nieuwrode  0473/59.08.62 
Nina Keymeulen  Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar  0474/84.04.62	
	
Jonggivers  Mail: jonggivers@scoutswezemaal.be 	
Miek Meus   T M  Eektstraat 50, 3111 Wezemaal   0496/82.12.12	
Tade Keymeulen   Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar   0488/02.74.24  
Janne Nijs    Zandstraat 61, 3221 Nieuwrode   0499/60.59.08  
Baue Olbrechts   Binnendries 17, 3200 Gelrode   0475/60.41.33	
Lena Aerts    Pastoor Dergentstraat 30, 3200 Gelrode  0498/72.13.11 
Joost Verleyen  Mussenstraat 14, 3200 Aarschot  0477/87.22.62	
	
Givers    Mail: givers@scoutswezemaal.be 	
Yasmine Hamdaoui  T M Veeliedenstraat 41, 3221 Nieuwrode  0476/07.74.89	
Yorben Jacobs   Lozenhoek 15, 3220 Sint-Pieters-Rode  0489/61.51.03	
Marjolein Huybens   Kraaikant 92, 3221 Nieuwrode   0479/36.13.09  
Marie Schoolmeesters  Donkerstraat 7, 3200 Gelrode   0474/88.90.04	
Ineke Vanmeerbeek   Tussenhagenweg 7, 3111 Wezemaal  0475/61.26.57	
	
	
T = Takleiding    GRL = groepsleiding   M = Materiaalmeester 	
Mail groepsleiding: info@scoutswezemaal.be 
 
 
 
 


