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Aloha verkenners, 
 

Deze zomer kunnen we helaas niet richting Neder-
land trekken. Gelukkig hebben we een fantastisch 
alternatief voorzien. Omdat we allemaal met zeil-
kriebels zitten, zullen we dit jaar een weekje op de 
gavers doorbrengen en vervolgens trekken we naar 
Rochefort om daar de scheepies te vergezellen. In 
dit kampboekje zal je alle nodige info vinden om je 
voor te bereiden voor het kamp. 

 

Een stevige linker,  

Julie, Simon en Tuur 
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17 juli: 

Afspraak om 9 uur aan de zeilclub in de Gavers 

31 juli:  

Aankomst om 17 uur aan de loods in Stasegem 

 

Inschrijven kan via de link op de site. 

Kampprijs is 195 euro en mag overgeschreven 

worden naar het rekeningnummer: BE24 9731 

5683 9738 (op naam van Simon Coorevits).  

Als mededeling: ‘Kamp + naam verkenner’ 

Van zodra het geld op onze rekening staat ben je 

ingeschreven. Je doet dit best zo snel mogelijk, 

uiterlijk op 8 juli. 
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Onze week in de Gavers 

zullen we voornamelijk doorbrengen op het water. 

De meeste dagen  zullen we overdag op de boten 

vertoeven. ‘s Avonds is er natuurlijk nog tijd vol-

doende voor avondspellen of gewoon gezellig sa-

menzijn rond het kampvuur. In Rochefort hebben 

we niet de luxe om te kunnen gaan zeilen maar de 

Ardennen hebben zeker andere troeven waarmee 

we ons dagschema rijkelijk zullen kunnen vullen. De 

activiteiten zullen variëren van het verkennen van 

de bossen tot een actief spel samen met de scheep-

smakkers. Ook hier zullen we ‘s avonds kunnen na-

praten aan het kampvuur. 
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Hawaii 

Aangezien het echte Hawaii  

buiten het bereik van de vletjes ligt, brengen we dit 

jaar Hawaii naar de Gavers. 

Haal je mooiste bloemetjeshemd of kokosnotenbi-

kini maar uit de kast en trek je strooien rokje aan. 

Vergeet uiteraard je slinger niet en dan ben je volle-

dig klaar om met ons de tropische archipel te ver-

kennen. 
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Het kamp kost dit jaar 195 euro voor 15 dagen ple-

zier op het water! 

Hoe komen we aan dit bedrag? 

• Eten (3 maaltijden + vieruurtje) 

• Kampplaats in Rochefort 

• Gebruik tenten en reddingsvesten 

• Spelmateriaal en zeilmateriaal  

• Noodzakelijke kosten  

(EHBO koffer, gasvuren,…) 
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Kopie identiteitskaart 

Jullie identiteitskaart nemen jullie mee op kamp. 

Graag bij inschrijving een kopietje sturen naar ver-

kenners@zeescoutsjanbart.be 

Gele klevertjes ziekenfonds 

Bij de start van het kamp graag 2 van die klevertjes 

afgeven aan de verkennerleiding. 
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Europese ziekteverzekeringskaart 

Deze kaart moet je aanvragen bij je mutualiteit, ze 

sturen deze dan op met de post. Let op! Deze ver-

vallen jaarlijks dus die van vorig jaar is ongeldig. Je 

neemt deze zelf mee op kamp, graag kopietje via 

mail. 

Medische Fiche 

Graag een afgeprinte versie van de medische fiche 

die je online invulde afgeven bij de start van het 

kamp. (meer details op volgende pagina) 
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Voor een weekend of kamp  
vragen we jullie steeds  
een fiche in te vullen met belangrijke informatie 
(medische zaken, toelatingen e.d.). We doen dit online. 
Op de volgende link kan je inloggen of je eerst registre-
ren: 
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/  
 

Hoe je je moet registeren kan je ook zien op: 

https://www.youtube.com/watch?v=V2oE_omaUpw 

 

of typ in youtube: “account groepsadministratie” in en 
klik op het eerste filmpje. Je lidnummer vind je terug op 
je lidkaart. Deze hebben we in het begin van het jaar uit-
gedeeld.  

Eenmaal ingelogd kijk je je gegevens na en vul je deze zo 
volledig mogelijk aan (ook meerdere adressen zijn hier 
mogelijk). Vervolgens klik je op “opslaan en verder naar 
individuele steekkaart”. Je overloopt de lijst met vragen 
en vult deze in, op het einde klik je op “opslaan en goed-
keuren”.  



 10 

 

 

 

 

 

Het is erg belangrijk dat de medische fiche correct 
en volledig is ingevuld, zo komen we niet voor ver-
rassingen te staan als er zich een ongevalletje zou 
voordoen.  

 

Bij verdere vragen, spreek gerust iemand van de lei-
ding aan als dit niet zou lukken of als u het lidnum-
mer van uw zoon/dochter niet terug vindt. Gelieve 
deze ook uitgeprint af te geven op de eerste dag 
van het kamp.  
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• Geen drank en drugs 

• Geen energiedrank 

• Roken kan enkel met briefje van ouders 

• Fototoestel, gsm, box… op eigen risico, er wor-

den wel waterdichte tonnetjes voorzien om deze 

zaken op te bergen. 

 

Ons kamp is een sociaal gebeuren, bij 

overmatig gebruik van gsm’s kan de leiding op elk 

moment beslissen om de gsm’s te verzamelen. In 

Rochefort zal er ook nergens elektriciteit zijn om de 

gsm’s op te laden. 
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Ook hierover nog een  

kort woordje. 

Een harde valies met handvat en wieltjes is zeker 

niet handig op kamp. Een grote sporttas of trekrug-

zak is veel praktischer. 

Het gemakkelijkste is dat al je gerief in 1 zak kan. 

Zorg er dus voor dat je slaapzak en matje makkelijk 

bij de rest van je gerief kunnen. Liever ook geen 

plastic zakken met bv. schoenen nog apart, deze ra-

ken makkelijk verloren. 
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KLEDIJ 

• Perfect uniform! (witte zeescouts t-shirt!) 

• Voldoende ondergoed en kousen 

• T-shirts 

• Truien, minstens 1 dikke 

• Broeken (korte, lange en alles daartussen) 

• Regenkledij! (zie verder) 

• Zwemgerief (best ook meerdere) 

• Schoenen (zeker 2 paar, geen bottines of laar-

zen, bootschoentjes zijn handig, teenslippers) 

• Kleren die echt vuil mogen worden 

• Verkleedkledij 

WASGERIEF 

• Shampoo, douchegel, deo, kam 

• Tandpasta en tandenborstel 

• Handdoeken (meerdere en grote) 
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Slaapgerief 

• Matje 

• Slaapzak 

• Pyjama 

Papieren 

• Identiteitskaart 

• Europese ziekteverzekeringskaart 

• Medische fiche (op papier) 

• Klevertjes ziekenfonds 

• Ev. Papieren subsidie mutualiteit 
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Varia 

• Zonnecrème!! Ook al wil je graag bruinen is 

neem je best iets van factor 30 of hoger. 

Met 1 miniflesje kom je niet toe, zorg dat je er 

genoeg hebt voor het volledige kamp! 

• Aftersun 

• Lippenbalsem 

• Petje!! 

• Zonnebril 

• Lader gsm 

• Drinkfles voor water! 

• Medicatie (in originele verpakking) 

• Kleine dagrugzak 

• 2 keukenhanddoeken 

• TNV-cursus!!! 

NOOT: Ook al ben je al oud genoeg om je eigen ge-

rief te herkennen, zet toch OVERAL je naam op!! 

Elk jaar blijft er een gigantische berg verloren voor-

werpen achter! 
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Bij vragen, opmerkingen of problemen mogen jullie ons 

altijd contacteren. 

 

Verkenners@zeescoutsjanbart.be 

Simon: +32 496 67 28 72 

Julie:   +32 473 24 42 99 

Tuur:   +32 476 08 59 71 


