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Voorwoord 
Gegroet iedereen, 

Het scoutsjaar loop bijna ten einde. Zoals ieder jaar hebben we weer toffe activiteiten aan de gavers 

en het arendsheem gedaan, groepsweekend meegemaakt en onze voor bereiding op kamp aka 

roeiweek overleefd. Maar nu is het tijd voor het echte werk. 2 weken leven met niets anders dan een 

paar tenten op een weide. Dit jaar is het wel net iets anders aangezien er voor een paar dagen nog 

andere takken aanwezig zijn maar verder zal alles verlopen zoals een normaal kamp. De leiding ziet 

het momenteel goed zitten en hopelijk jullie ook. Hopelijk tot op kamp. 

Jullie leiding, 

Danny 

Josephine 

Felix 

Indy 

Pierre 

 

  



Kampplaats 
 

Dit jaar is het groepskamp dus hadden we wat groters nodig. Daarom gaan we richting de Hoge Rielen. 

Dit is een gigantisch terrein waarop verschillende weiden en gebouwen zijn waarin groepen kunnen 

kamperen. Wij zullen op een weide zitten aan de rand van het terrein met de andere takken van de 

zeescouts op een kleine wandelafstand van ons. Op dit terrein hebben we de luxe om een sanitair blok 

te hebben met enkele toiletten en een douche met koud water.  Er is ook een zwemvijver aanwezig 

binnen de Hoge Rielen waarin we ons kunnen gaan verfrissen. Voor meer info omtrent de Hoge Rielen 

kan je terecht op hun site: www.dehogerielen.be 

 

 

 

 

  



Thema 
 

Dit jaar is het thema van het groepskamp hunger games. Iedere tak heeft een eigen district. Met de 

scheepies zijn we district 7. Dit district zijn de houthakkers, dus zoek maar al achter jullie geruit hemd 

en alles die daarbij hoort.  

 

 

 

 

  



Kampindeling en verloop van een 

normale kampdag 
Voor velen is het de eerste keer dat ze op tentenkamp meegaan. het is dan ook handig te weten hoe 
zo’n kamp in elkaar zit.. 
Zoals alle andere dagen van het jaar komt de zon ’s ochtends op en gaat diezelfde zon ’s avonds ook 
weer weg achter de horizon. Omdat wij allemaal zonnetjes zijn gaan wij ’s ochtends ook opstaan en 
gaan we slapen als de nacht gevallen is, weliswaar nadat we de dag afgesloten hebben aan het 
kampvuur! De meesten onder jullie weten al dat we niet gewoon op de meest comfortabele matras 
met het lekkerste donsdeken de nacht in trekken, maar dat we dit doen op de zelf -gesjorde bedden 
en ons slaapzakske! 
En omdat niets zo tof is dan te profiteren van je eigen gemaakte dingen, dus doen we er een klets 
bovenop: we maken niet alleen onze eigen bedden, maar ook een eetplaats, een wasplaats, een 
kampvuurkring, enzovoort! We zijn dan ook enkele dagen bezig met alles op te zetten in het begin, en 
natuurlijk ook om alles weer netjes achter te laten op het einde… 
Alle dagen ertussen zullen ook zekerlijk gevuld raken met allerlei spelletjes (wat dacht je van bosspelen, 
stadsspelen, plonzen,…) en taakjes (zoals het voorzien van hout voor op het kampvuur, afwassen,…), 
ook wandelingen. 
Dit jaar zullen er naast deze activiteiten ook nog enkele groepsspelen plaats vinden waaraan alle 
takken deel aan nemen. 
De tweedejaars onder jullie mogen zich nog wat extra voorbereiden, want voor hen is er naar traditie 
de TOTEM-dag, waarin ze hun naam in de scouts verdienen. 
 
We zouden bladzijdenlange boeken moeten schrijven, mochten we willen dat we al alle details van 
zo’n kamp meegeven. Dit doen we echter niet, dus als je het vervolg wilt kunnen navertellen, twijfel 
dan niet om gewoon mee te komen op kamp en alles zelf te ervaren! 
 

 

  



Praktische info 

Data 

Het kamp zelf gaat door van vrijdag 7 juli tot zaterdag 22 juli. We spreken weliswaar de dag ervoor al 

af om al het materiaal dat we nodig hebben in de camion te proppen. De dag daarna wordt er dan 

afgesproken aan de Hoge Rielen zelf om 9:30 uur op parking 5. 

• donderdag 6 juli 

o Camion vullen, precies uur wordt nog rondgestuurd. 

o IEDEREEN wordt aanwezig verwacht, Er is ook een mogelijkheid om de valiezen mee 

te geven met de camion maar je mag ze de volgende dag ook nog meenemen. 

o We raden aan om hier niet op teenslippers e.d. naartoe te komen, aangezien we 

moeten sleuren met balken, zware voorwerpen, tenten, enz. 

• vrijdag 7 juli 

o Afspraak 9:30 aan parking 5 van de Hoge Rielen 

 

• Zaterdag 22 juli 

o Om terug te keren nemen we de trein. Maar eenmaal in Harelbeke aangekomen is het 

nog niet gedaan. Dan gaan we met zijn allen naar de loods om de camion nog te legen. 

Dit zodat iedereen op het gemak kan uitrusten en niet nog eens naar de scouts moet 

komen. Wij vermoeden dat dit zal gedaan zijn rond een uur of 17 maar de leiding zal 

de dag zelf nog een bericht rondsturen op het moment dat we daar bijna klaar zijn.  

 

Inschrijven/kostprijs 

Inschrijven kan je via de site van zeescouts jan-bart. Daan zal je op de voorpagina een link vinden met 

hoe je je moet inschrijven en hoe je moet betalen. 

Jammergenoeg brengt zo’n tweewekenlang kamp een kostenplaatje met zich mee.  Door ons 

pastafestijn hebben we getracht de kosten zo veel mogelijk te drukken en we zijn uitgekomen op een 

totale som van €185, alles inclusief. 

Indien er vragen zij over de kostprijs kan je natuurlijk altijd de leiding contacteren. Een groot deel van 

dat bedrag gaat naar eten, spelmateriaal en vervoer. 

 

Contact 

Enkel in dringende (zelfs nood-) gevallen kunnen jullie de leiding bereiken via gsm. Het is dus zeker niet 
de bedoeling dat we elke dag een telefoontje krijgen van bezorgde ouders, liefkes, de hond, en 
dergelijke. We zijn natuurlijk nog steeds op kamp dus kan het goed zijn dat de leiding hun gsm niet 
altijd bij heeft. 
U kunt ons contacteren op: 
Danny: 0498/67.29.67 
Josephine: 0497/07.44.82 
Felix: 0472/07.90.20 
Indy: 0497/11.51.36 



 
In de mate van het mogelijke proberen we ook nu en dan wat te posten op de site van zeescouts Jan 
Bart (www.zeescoutsjanbart.be). Dit hangt natuurlijk allemaal af van de mogelijkheid tot 
internetverbinding… 

Briefwisseling 
 
Briefjes van ouders, oma’s en opa’s, meme’s en pepe’s, huisdieren, liefkes, enz zijn altijd tof om te 
ontvangen en worden graag gelezen! Stuur daarom massaal brieven naar volgend adres, met 
vermelding van de persoon aan wie de brief gericht is : 
 

Zeescouts Jan Bart 
Molenstraat 62 
2460 Kasterlee 

 
 
 

  

http://www.zeescoutsjanbart.be/


Wat neem je mee? 
Slaapgerief 

 Slaapkledij 

 Slaapzak (+ eventueel bedovertrek; is een extra islorende laag + je slaapzak wordt niet zo 
snel vuil) 

 Luchtmatras (geen veldbedden of tweepersoonsmatrassen, denk aan de anderen in je 
tent) 

 

Wasgerief: 

 2 grote badhanddoeken 
 2 gewone handdoeken  
 5 tal washandjes (misschien best geen witte..) 
 Toiletzak: met: zeep/shampoo, tandenborstel en tandpasta, borstel of 

kam, zonnecrème, antimug, … 
 

Eetgerief: 

 Beker 
 drinkfles 
 2 keukenhanddoeken (gesigneerd) (!!!!!!!!) 

Kledij 

 ZOVEEL MOGELIJK NAAMKENTEKENEN!!! 

 Uniform!!!!!!!! (aan bij vertrek)  
 Kampthema kledij 

 Genoeg ondergoed 
 Kousen (dik en dun, wandelen…) 

 T-shirts (andere (witte = uniform) zeescouts t shirts) 
 Lange en korte broeken 

 Truien 

 Zwemgerief 
 Regenkledij (kw-broek en een goede jas) 

 

Schoeisel: 

 Stevige wandelschoenen!!! (tweedaagse, dagtocht,…) 

 Gewone schoenen/sandalen 
 Schoeisel voor in het water 

 Laarzen (cachou botten) (bij dagen van veel regen een echte must) 
 
 

TIP: shampoo en douche gel van Ecover!!!! Andere zepen 

zijn heel vervuilend voor de natuur, in tegenstelling tot deze 

die biologisch afbreekbaar zijn! 

 



Allerlei:  

 Zaklamp en reservebatterijen 
 Enveloppen, postzegels, adressen, papier, stylo… 

 Medicijnen indien nodig (zie medische fiche) 
 Zakgeld (25 euro echt genoeg!) 

 Kleine / middelmatige rugzak. Dit zal nodig zijn op dag één voor de picnic. Op tweedaagse 
moet iedereen zijn eigen slaapzak dragen, dit kan zeker in de grote rugzak, maar 

misschien is die wel veel te groot, zwaar en oncomfortabel om 2 volle dagen mee te 
stappen… 

 

Een zakmes is niet echt meer nodig gezien we met polyprop sjorren. 

Papierwerk:  

 Klevertjes van de mutualiteit 

 medische fiche (achteraan dit kampboekje)  afgeven bij het laden van de camion 
 Identiteitskaart en eventuele kopies 

Niet mee op kamp: 

➢ Juwelen, piercings, … 
➢ Je mooiste kleren, want ze zouden zeker niet terugkomen als mooiste kleren 
➢ Elektronica zoals mp3’s, ipod, ipad, ... 
➢ GSM’s 
➢ Verdovende middelen zoals alcohol, sigaretten, … 
➢ Snoepgoederen zijn toegestaan maar overdrijf niet. We voorzien elke dag een vieruurtje! 

Bij het meebrengen ga je dan ook vanzelfsprekend akkoord dat ze worden gedeeld…  

 

Indien je toch elektronica mee hebt zijn wij met de leiding niet verantwoordelijk voor 

eventuele schade. 

 

 
 
  



Medische fiche 
Deze medische fiche van Scouts en Gidsen Vlaanderen dien je ingevuld terug mee te brengen en af te 

geven aan ons, wanneer we afspreken om de camion te laden. Dit samen met twee klevertjes van uw 

mutualiteit. 

De fiche vind je achteraan deze bundel!  



 

Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun 

kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Deze informatie draagt bij 

aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de 

leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de 

leiding door te geven.  

Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle 

leden.  

Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken. 

Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. 

Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken. 

Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerder jarig 

•jaarlijks • invullen door ouders of voogd van leden • vertrouwelijk bewaard door 

takleiding• 

    Adres en bereikbaarheid 

officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : 

……………………….……      

gemeente: …………………………………………………………  telefoon : 

…………………………………………………………….…… 

eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is  

adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      

gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 

eventueel naam van verblijfsinstelling 

:………………………………………………………………………………………..………… 

gsm van vader, moeder of voogd : 

………………………………………………………………………….……………….………….. 

gsm van vader, moeder of voogd : 

…………………………………………………………………………….………………….…….. 

e-mail van vader, moeder of voogd : 

…………………………………………………………………….………………………………. 

 

voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. 

O jongen   O meisje             geboortedatum : ……../…..…/…..… 

lidnummer: ………………………………..................................................... 

individuele steekkaart 



 

wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) 

naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

 

broers of zussen in dezelfde groep? 

naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….……………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 

 

eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Deelname aan activiteiten 
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de 

leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) : 

O ja  O nee 

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

eventuele reden : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN? 

O nee  O ja 

O bij sporten (vb.  zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 



O bij hygiëne  (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

O andere beperkingen of zorgen :  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Medische informatie 

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook 

het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, 

zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het 

onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel 

toedienen van dergelijke hulp. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis 

via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : * 

O ja  

O nee 

 

*  gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in 

de kinderopvang 

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 

O nee 

O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 

 

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 

O nee 

O ja : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 

O nee 

O ja : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  



O ja - in welk jaar? : 

………………………..……………………………………………………………………………… 
O nee 

 

 

bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………………………… 

 

onze huisarts : 

naam : ………………………………………………. telefoon : ………………………………………………………… 

 

Aanvullende opmerkingen  

onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het 

groepsblad, op een website van scouting, … : 

O ja  O nee 

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat 

toestaan binnen de visie van scouting : 

O nee  O ja  

O  op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) : 
………………………………………………………………………………………………………………

…… 

O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind 

: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van 

deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de 

jaarlijkse herziening. 

vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct 

zijn 

voornaam en naam : 

..….…………………………………….……………………………………………………………… 

ouder / voogd  (schrappen wat niet past)      

van  (voornaam + naam van het kind) :  

………………………………………………………………………………. 

datum : …………………………………..        handtekening : ………………………………………………. 

 

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche 



het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken 

datum en handtekening van ouder/voogd:……………………………………………………………. 

datum en handtekening van ouder/voogd: …………………………………………………………… 

bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt 

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle 

leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut  wenselijk dat ouders en leiding contact 

met elkaar opnemen. 

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

 

     

 


