


Wie is de mol?

Deze zomer gaat er weer een nieuwe vriendengroep op kamp voor de

reis van hun dromen. Samen fietsen ze voor hun leven en voeren

ze opdrachten zo goed mogelijk uit om de leiding zo tevreden

mogelijk te maken. Maar wordt het wel echt hun droomkamp? Eén

van hen is de mol, een saboteur, een vriend die niet te

vertrouwen is… Hij of zij heeft als doel om jullie het leven

zuur te maken, de fietstochten nog zwaarder te maken en de

opdrachten nog harder te laten falen. Wie ontmaskert de mol en

wie moet het spel jammer genoeg verlaten? Klinkt dit kamp iets

voor jou, schrijf je dan zeker in!



Praktisch

We spreken op vrijdag 15 juli om 8u15 af aan het station in
Leuven (Martelarenplein). Op vrijdag 27 juli komen de
jongjinners met gespierde kuiten en tanlines terug aan in
Veltem. Als alles volgens plan verloopt komen we rond 14u30
aan in Veltem, waar onze fietsen ons op zullen wachten!

Onze fietsen zullen niet vanzelf op locatie geraken, daarom
spreken wij donderdag 14 juli af om 19u30 aan de lokalen in
Beisem om deze in te laden in de container. We zullen
tegelijkertijd ook de VIO inladen. Belangrijk: Kom enkel met
fiets, laat bagage nog thuis en neem deze vrijdag pas
mee, dit om plaatsgebrek in de container te vermijden!

We gaan op fietskamp → alles wat je meeneemt op kamp moet je zelf dragen op je
fiets ! Voorzie dus goeie fietszakken waar je alles in steekt. Neem ook zo weinig
mogelijk mee en laat alle overbodige attributen thuis! Tip: fietsen met een rugzak is echt
niet te doen en zullen wij ook niet toestaan! Voorzie fietsrekkers om extra spullen op je
bagagedrager vast te maken.

Campingstoeltjes worden niet meegenomen! Deze zijn extra gewicht en te groot om
op je bagagerek te binden! Wie ze toch meeheeft laat ze achter bij het vertrek. Wij
nemen banken mee om op te zitten, dus gene stress!

Ook in het zonnige Nederland en België kan het af en toe regenen, steek dus alles in
waterdichte zakken (vuilzakken ofzo) of voorzie regenhoezen voor je fietszakken.

Gsm en waardevolle voorwerpen neem je mee op eigen verantwoordelijkheid. Ook is
de scouts niet verantwoordelijk voor eventuele kosten of diefstal van de fiets!
Zorg dus zeker voor een goed slot! Enkel een ingebouwd slot in je achterwiel is
gemakkelijk te kraken door fietsdieven.

In geval van nood: telefoonnummers van de leiding

Arthur Verschueren 0470/31 07 49

Maarten Drossart: 0474/ 07 32 32

Jana Puttemans 0468/ 18 46 05

Folke Fermont 0492/ 78 87 18

Eva Vandeput 0471/04 18 71



Wat neem je mee?

We gaan de eerste dag al een aantal kilometers afleggen met de fiets, doe je fietskleren
dus al aan! Neem ook allemaal een lunchpakket mee voor de eerste dag en een volle
drinkbus!

Fietsgerelateerd:
- Fiets + helm + fluohesje + lichtjes + drinkbus + fietsbroekje (aan te raden!)
- Iedereen neemt een reserve binnenband mee!!
- Extra: fietspomp, plakkers voor gaatjes in de banden…
- Slot

Kleren:
- Ondergoed & sokken
- Lange broeken + shorts/rokken
- T-shirts
- Warme pullen
- Pyjama
- Bikini/zwembroek
- Regenkledij

Andere zaken:
- Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, oorstokjes, borstel, deo, zeep, shampoo,

zakdoeken, zonnecrème, aftersun,, maandverband/tampons voor de ladies,
muggenzalf

- Medicatie indien nodig (laat dit ook weten aan de leiding)
- Handdoeken
- Schoenen: fietsschoenen, sletsen…
- Pet
- Zonnebril
- Zaklamp
- Slaapzak en matje (geen luchtmatras → maakt het fietsen alleen maar zwaarder)
- 2 keukenhanddoeken
- Geld: richtprijs 60 euro
- Waspoeder: voor de jongens die maar 1 onderbroek meenemen en de meisjes

die om het uur van kleren veranderen
- Pleisters voor blaren
- ID
- Bestek & gamel



Voorstelling leiding

Eva Vandeput
Totem: Quica de aurumindigo dappere wasbeer
Jaar leiding: 3e
Taak: EHBO
Leukste scoutservaring: dat wordt zeker
fietskamp ‘22 <3333
Lievelingseten: pasta in Italië
Lievelingsetappe: De rust! Of is da geen
etappe?

Jana Puttemans
Totem: Mundi de violarode bruisende drongo
Jaar leiding: 3e
Taak: kas
Leukste scoutservaring: zoektocht naar mijn
gsm in de kluis
Lievelingseten: kip met rijst en curry met ananas
Lievelingsetappe: Ik doe mee met Eva, love de
rust!!



Arthur (Brats) Verschueren
Totem: Rico de bonsaïblauwe tevreden patrijs
Jaar leiding: 4e
Taak: activo
Leukste scoutservaring: jinkamp in Bulgarije
Lievelingseten: een stoofpotje gemaakt door de
bomma met frietjes
Lievelingsetappe: Een stevige Alpenrit met
aankomst op een col buiten categorie, om te zien
wie nog een cartouche over heeft.

Folke Fermont
Totem: Mao de ouzozwarte volhardende alpaca
Jaar leiding: 4e
Taak: Materiaal
Leukste scoutservaring: Tweedaagse trektocht
op jinkamp in Bulgarije
Lievelingseten: Frietjes van de Rudi
Lievelingsetappe: Etappes à la de Vlaamse
klassiekers, perfect voor de Woutjes en Mathieu’s
onder ons

Maarten Drossart
Totem: Django de saffraanrode loyale oeakari
Jaar leiding: 4e
Taak: takleiding
Leukste scoutservaring: zonsopgang
jonggiverkamp
Lievelingseten: Rudi, nie twijfelen
Lievelingsettape: bergettapes met veel cols, om
te zien wie de plaatselijke berggeiten zijn!



Voorstelling fourage

Anonymous

Brecht Nuyts
Totem: Krawiki de dennerode stoutmoedige
hazewind
Jaar leiding: 5de jaar
Leukste scoutservaring: Giverkamp 2020 &
Jinkamp 2021 met mijn ventje Niels
Lievelingseten: Alles van de oma
Lievelingsettape: Ik kijk geen koers maar
ben goed in petanque

Niels Van Loon
Totem: Rino de cuberdonoranje geestige
dolfijn
Jaar leiding: 5de jaar
Leukste scoutservaring: Giverkamp 2020 &
Jinkamp 2021 met mijn ventje Brecht
Lievelingseten: Balletjes op de Vlaamse
Lievelingsettape: De sprint uiteraard, 3 uur
saaie koers om dan te zien wie de grootste
(en snelste) turbo heeft!



Belangrijke zaken voor een fietskamp

We gaan op kamp, en dat wil zeggen dat jullie je mama en papa gaan moeten missen
voor even. Dat wil ook zeggen dat de leiding verantwoordelijk is voor jullie, en dat jullie
goed moeten luisteren ! Daarom enkele belangrijke afspraken.

Fietsen:

Fietsen is leuk, maar niet zonder gevaar. Besef goed
dat je als fietser zeer kwetsbaar bent in het verkeer.
Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen een
degelijke fietshelm draagt gedurende heel het kamp !
Heb je er geen bij, dan gaan we een helm voor je kopen
op jouw kosten. Ook een fluohesje en fietslichten zijn
belangrijk, zeker wanneer het donker is. Een fluohesje
breng je ook zelf mee (zet er je naam in !) Fietslichten
voorzie je zeker ook zelf, anders gaan wij er voor je
kopen op jouw kosten.

Seks, drugs & rock&roll:

Rock&roll is geen probleem uiteraard. Iedereen mag van ons gsm’s, fototoestellen,
mp3-spelers, enz meebrengen. Dit is echter op eigen verantwoordelijkheid. Als er iets
kapot gaat door de regen, door te vallen, ... gaan we je dat niet terugbetalen.

Drugs wordt onder geen elke vorm en onder geen enkele omstandigheid toegelaten.
Wie toch tijdens het kamp betrapt wordt, vliegt naar huis.

Geld: Neem wat zakgeld mee om eens een ijsje te kopen, een terrasje te doen, enz.
Iedereen mag meenemen wat hij wil uiteraard, een richtgetal is 60 €.

Officiële papieren:

We gaan naar het buitenland dus als je geen 18 jaar bent, heb je officiële toestemming
nodig om op kamp te gaan van de gemeente (enkel het inschijvingsformulier volstaat
niet). Daarom moeten jullie allemaal naar het gemeentehuis voor een schriftelijke
toestemming om in het buitenland op kamp te gaan!



Verloop van het kamp

Aangezien het een fietskamp heet, gaan we het merendeel van de dagen onderweg zijn
met de fiets. Uiteraard moeten die kuiten van jullie ook wel eens rusten, daarom hebben
we af en toe een rustdag gepland met mega vette activiteiten (still a secret).

Hoe ziet zo’n fietsdag eruit?
We staan op, doen ons sexy fietsbroekse aan, ruimen onze tenten weer op, eten een
stevig ontbijtje en springen op onze fiets. We rijden in 2 groepen, een “snelle” en een
“trage” groep, de leiding fietst altijd mee en verdeelt zich over beide groepen. In de
middag eten en chillen we wat in het zonnetje, zodat we helemaal klaar zijn voor de
namiddagtocht. Na een vermoeiende dag komen we aan op een pracht van een terrein
waar we onze tenten zullen opslaan. De fourage zal een heerlijke maaltijd voor jullie
maken waarna we nog een korte avondactiviteit en eliminatieronde zullen doen, want ja,
jullie doen nog steeds mee met de mol hé!

Nog wat tips voor het inpakken van je fietszakken
1) Evenwicht en balans
Zorg ervoor dat je bagage gelijk verdeeld wordt over de fietszakken, anders is de kans
groot dat je omvalt.
2) Houd wat marge
Houd wat ruimte over als je de tassen thuis inpakt, nog los van de ruimte die je voor
eten moet reserveren. Altijd kans dat je iets unieks tegenkomt dat mee moet.
3) Alles op zijn plek
Geef alles zijn vaste plek, niks zo vervelend als elke keer alle tassen te moeten
doorlopen op zoek naar je tandenborstel. Wees ordelijk!
4) Nodig? voorin!
Als je zeker weet dat je iets onderweg nodig hebt, steek het op een makkelijk
bereikbare plaats.
5) Waterdicht
Pak altijd alles waterdicht in, niks zo vervelend als een onverwachte regenbui en een
partij natte kleren. Een natte slaapzak is helemaal een onprettige en ongezonde
ervaring.



Inschrijving & betaling

Administratie en kosten

Inschrijven voor deze unieke reis met vrienden bestaat uit 3 stappen:

1. Inschrijven via het formulier op
https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/. Dit dient
vóór 1 juli gebeurd te zijn.

2. Om de inschrijving geldig te verklaren moet er, voor 1 juli, €175 overgeschreven
worden op BE86 7360 7481 4750 met mededeling JONGJINNERKAMP EN
VOORNAAM+NAAM

3. De medische fiche moet geüpdatet worden (opnieuw ondertekenen) in de
Groepsadministratie. Wij kunnen de laatst geüpdatet datum controleren, dus
valsspelen is geen optie. Via deze link kan u nog eens nakijken hoe u de
medische fiche invult:
https://www.scoutswvb.be/Documenten/activos/Handleiding%20invullen%20stee
kkaart.pdf
Indien uw kind medicatie nodig heeft tijdens kamp, heeft u hier een doktersattest
voor nodig: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/837/download

Fonds op maat

Fonds op Maat is het solidariteitsfonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit fonds
ondersteunen we kinderen, jongeren en hun ouders, die het thuis financieel moeilijk
hebben. Zo proberen we de financiële drempels van deelname aan scouting weg te
werken.

Bij Fonds op Maat kan je aanvragen doen voor steun voor deelname van leden aan
betalende activiteiten zoals weekends, kampen, zwemmen,... Een aanvraag gebeurt
steeds door de leiding, niet door ouders of leden.

Indien u hiervan gebruik wilt maken, mag u mailen naar maarten.drossart@hotmail.com

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/?fbclid=IwAR3Fn_Q8uszcs_7ZdxMd18hA25iizX9hxxRohebyx9TdMiUF5FEgSHAAK9k
https://www.scoutswvb.be/Documenten/activos/Handleiding%20invullen%20steekkaart.pdf
https://www.scoutswvb.be/Documenten/activos/Handleiding%20invullen%20steekkaart.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/837/download
mailto:maarten.drossart@hotmail.com


VLAAMSE KERMIS 2022

Save the date : 19 – 21 augustus

Ons grootste evenement van het jaar zal weer doorgaan deze zomer! Op
vrijdagavond is er een Juicy Party voor de kleinsten, onze befaamde
mosselen zullen geserveerd worden in het restaurant op zaterdag en
zondag, ook het volkscafé is volledig terug en tussendoor is het lunapark
geopend voor de jongsten.

Meer info volgt nog via Facebook en de scoutssite, maar

See you there!!!

INSCHRIJVINGEN 2022-2023

Huidige leden kunnen zich vanaf maandag 1 augustus herinschrijven voor
het scoutsjaar 2021-2022. De inschrijvingen gebeuren online via
onderstaande link:

https://www.scoutswvb.be/reeds-lid/

Graag vragen we om de inschrijvingen ten laatste op 31 augustus in orde
te maken. Zo krijgen we voor de start van het nieuwe scoutsjaar een zicht
op de ledenaantallen.

https://www.scoutswvb.be/reeds-lid/

