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KADEUGENKAMP 
2022 

  Olympische spelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 tot 10 juli 
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Na de Olympische spelen van 2021 in Tokio wordt volop uitgekeken 

naar de volgende editie. Om zoveel mogelijk medailles te 

verzamelen heeft het Belgisch Olympisch Comité dit jaar jong talent 

in het oog gehouden. Uiteindelijk zijn jullie, de kadeugen, 

geselecteerd om ons land te vertegenwoordigen! Om jullie zo goed 

mogelijk voor te bereiden, organiseren wij van 6 tot 10 juli een 

intensief trainingskamp in Arendonk. 

 

We zullen zien wie zo snel is als Baco, sterk is als Como, hoog kan 

springen als Tipa, ver kan springen als Limo… en vooral wie er veel 

plezier kan maken! Wij hebben er alvast heel veel zin in en hopelijk 

jullie ook!  

 

Wil je meer weten over wat we gaan doen en hoe alles verloopt? 

Bekijk dan snel het volledig kampboekje om meer info te krijgen over 

de dagplanning op kamp, wie er voor jullie gaat koken en wat je zeker 

niet mag vergeten!  

Tot snel! 

 

Jullie liefste kadeugenleiding, 

 

Limo, Lingo, Como, Zizou, Mara, Jerry, Baco, Argus, Avari, Joepa, 

Tipa en Koda 
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Dagplanning 
 

8u00: KUKELUKU!!! De haan (of luidste kadeug) maakt 
lawaai en roept ons allen uit ons warm bedje. Een nieuwe 
sportoutfit wordt aangetrokken en de eerste ronde 
ochtendgymnastiek uitgevoerd om de stijve spieren van 
vorige dag te vergeten.  
 
8u30: We kunnen natuurlijk niet beginnen aan een nieuwe 
dag op de olympische spelen zonder een lekker ontbijtje. 
Als dat opgesmikkeld is, worden ook nog alle tandjes 
gepoetst. 

9u30: Nu we allen energiek zijn, is het tijd voor de eerste discipline van de dag: 
boogschieten, verspringen, kogelstoten of misschien is het gewoon 5km 
vlinderslag.  

11u00: Van al dat sporten hebben we toch al honger gekregen, dus staat onze 
fourage klaar met een lekker fruitje om terug op krachten te komen. De rappe 
onder ons zijn alweer begonnen met de volgende spurt! 

12u30: Na al dat spelen en sporten zijn we wat uitgeput en is het tijd voor een 
overheerlijke lunch, vers bereid door de fourage! 

13u00: Omdat ook de beste sporters wel wat rust kunnen gebruiken, is het nu platte 
rust. Tijd genoeg voor wat brieven te schrijven, strips te lezen, 
gezelschapsspelletjes te spelen of echt je ogen te sluiten. 

14u00: De volgende disciplines staan al buiten op ons te wachten: paardrijden, 
hoogspringen en een tijdsrit! 

16u00: Hoog tijd voor een vieruurtje! Hopelijk is het 
iets met snelle suikers, want de winnaars onder ons 
hebben nog veel energie nodig! 

18u00: Nu de winnaars van deze dag Olympische 
Spelen bekend zijn, is het tijd voor een avondmaal met 
z’n allen. Lekker smullen maar!! 
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19u00: De sporten zitten er dan misschien op, de pret is nog lang niet voorbij! We 
sluiten de dag af met een leuk avondspel  

20u30: Na een dag vol spel en plezier is het tijd om ons klaar te maken en daarna te 
gaan slapen zodat jullie de volgende ochtend weer helemaal klaar zijn voor 
opnieuw een leuke dag. 

21u00: Het slaapverhaaltje is afgerond, dus 
“oogjes dicht en snaveltjes toe”. Slaap lekker! 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Aankomst en vertrek 

We verwachten jullie op woensdag 6 juli om 10u. Omdat wij begaan zijn 

met het milieu, raden we wel aan om te carpoolen met verschillende 

kadeugen. 

 

Moe, maar voldaan mogen jullie ouders/oma/opa/broer/zus jullie op 

zondag 10 juli om 15u terug komen oppikken. 

 

We verblijven in de leuke lokalen van scouts Arendonk! Kaartjes en brieven mogen altijd 

verstuurd worden! 

Adres: 

Scouts Carpe Diem Arendonk 

Biesputten 11 

2370 Arendonk 

 

 

Noodgevallen 

Bij noodgevallen kunnen jullie ons steeds bereiken op onderstaande nummers, maar 

vergeet natuurlijk niet: “Geen nieuws is goed nieuws!” 

 

Kapoenenleiding: 
 

● Lingo: +32 468 18 43 63 
● Mara: +32 476 64 51 81 
● Limo: +32 468 27 71 25 
● Como: +32 470 95 17 91 
● Zizou: +32 483 67 60 22 
● Jerry: +32 484 62 29 49 

Deugnietenleiding: 
 

● Joepa: +32 499 36 02 89 
● Tipa: +32 471 02 73 54 
● Baco: +32 495 13 17 50 
● Argus: +32 468 23 45 12 
● Avari: +32 470 64 49 17 
● Koda: +32 491 10 64 34 

 

Inschrijving en betaling 

Heb je nu zin gekregen om mee te komen op onze Olympische Spelen? 

 

1. Schrijf je dan in (voor 30 juni) via scoutswvb.be/weekends-en-kampen 

2. Schrijf €90 over naar BE16 7343 9815 2774  met mededeling  

KAPOEN/DEUGNIET ACHTERNAAM + VOORNAAM 

3. Zorg dat je individuele steekkaart up-to-date is 

4. BEGIN JE VALIES MAAR TE MAKEN :) 

 

 

Fonds op maat 

Deze organisatie van Scouts en Gidsen Vlaanderen komt tegemoet indien het 

inschrijvingsgeld te hoog is. Hiervoor kan steeds een mailtje gestuurd worden naar 

els.heyrman@scarlet.be. 

  

mailto:els.heyrman@scarlet.be
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Jullie super leuke Fourage… 
 

 

Naam: Pipa 

 

Totem: Pipa de saffiergele joviale panda 

 

Lievelingseten: Chili con carneeee 

Leukste scouts ervaring: Met mijn jogi’s 

op kamp in 2019 

 

 
 

Naam: Patagonia 

 

Totem: Patagonia de ivoorcyane 

onbevreesde vos 

 

Lievelingseten: BBQ 

Leukste scouts ervaring: Vlotte Kamp met 

de givers  

 

 
 

Naam: Mané 

 

Totem: Mané de topaasblauwe 

stoutmoedige agoeti 

 

Lievelingseten: chicken tikka masala  

Leukste scouts ervaring: Jinkamp naar 

Bulgarije 
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Naam: Toepa  

 

Totem: Toepa da nachtelijkturquoise 

goedhartige flicka  

 

Lievelingseten: spaghettiiiiii  

Leukste scouts ervaring: Jinkamp in Polen  

 

 
 

 

…en natuurlijk jullie toffe leiding 
 

Naam: Limo  

 

Totem: Limo de lazuligele levenslustige 

buidelslaapmuis 

 

Lievelingseten: Indische keuken 

Leukste scouts ervaring: vlotte kamp van 

de Givers & Jinkamp in Italië  

 

  

Naam: Jerry  

 

Totem: Jerry de lavawitte ondeugende 

schroefhoorngeit 

 

Lievelingseten: BBQ 

Leukste scouts ervaring: Jinkamp in Italië  
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Naam: Mara 

 

Totem: Mara de avocadogele blijhartige 

groenvink 

 

Lievelingseten: scoutsbootje  

Leukste scouts ervaring: Jinkamp in Polen 

 

 
 

Naam: Lingo  

 

Totem: Lingo de noordelichtpaarse 

vrijmoedige springbok 

 

Lievelingseten: lasagne 

Leukste scouts ervaring: vlottenkamp 

  

 
 

Naam: Como 

 

Totem: Como de wilskrachtige 

cuberdonzwarte albatros 

 

Lievelingseten: Chilli con carne in een 

wrap met wat zure room, tabasco en veel 

kaas  

Leukste scouts ervaring: De halve finale 

van het EK in Milaan op jinkamp 
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Naam: Zizou 

 

Totem: Zizou de hemelpaarse 

onbevreesde eekhoorn 

 

Lievelingseten: BARBECUE!!! 

Leukste scouts ervaring: zwemmen in de 

italiaanse meren op jinkamp 

 

 
 

Naam: Koda 

 

Totem: Koda de lychegele zonnige 

slangenhalsvogel 

 

Lievelingseten: SUSHI!! 

Leukste scouts ervaring: de EK 

overwinning van Italië in italië op het 

jinkamp 

 

 
 

 

 

Naam: Baco  

 

Totem: Baco het kurkbruine behaaglijke 

schrijverke   

 

Lievelingseten: ribs uit resto ribs 

Leukste scouts ervaring: leiding staan met 

Tipa uiteraard maar daarnaast 

tweedaagse  
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Naam: Argus (2de Baco) 

 

Totem: Argus de diepzeewitte guitige 

spitsvogel 

 

Lievelingseten: kreeftensaus  

Leukste scouts ervaring: Jinkamp 

 

 

 

Naam: Joepa 

Totem: Joepa de zonnebloemgroene 

dartele lori 

 

Lievelingseten: chili con carne 

Leukste scouts ervaring: Jinkamp  

 

 
 

Naam: Tipa  

 

Totem: Tipa de chiligroene fleurige 

ekster 

 

Lievelingseten: alles wat niet pikant is  

Leukste scouts ervaring: vlotten kamp en 

Jinkamp in Italië 
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Naam: Avari 

 

Totem: Avari de semoeagroene olijke 

hond 

 

Lievelingseten: macaroniiii 

Leukste scouts ervaring: zonnige privé-

boottocht op jinkamp in italië. <33 
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WAT NEEM IK MEE OP SCOUTSKAMP??? 
 

Om te slapen:  
● Matje of luchtmatras  

 → Geen veldbed!! 

● Slaapzak 

● Pyjama 

● Hoofdkussen 

● Knuffel(s) 

● Zaklamp of klein lichtje voor in de nacht 

 

Kledij 
● Gele T-shirt en sjaaltje 

→ Aandoen bij vertrek! 

● Ondergoed 

● Sokken 

● Shortjes/rokjes 

● Lange broeken 

● T-shirts en topjes 

● Warme truien 

● Regenjas 

● Kleren die HEEL VUIL mogen worden 

 → Voor vettige spelen :)  

● Zwemkleding 

● Mooie kleren voor de bonte avond! 

● Schoenen voor buiten en binnen  

● Slippers 

● Eén witte T-shirt die beschilderd mag terugkomen (goedkoop te vinden 

in Zeeman/Wibra) 

 

Toiletgerief 
● Tandenborstel en tandpasta 

● Washandjes 

● Badhanddoek en kleine handdoek 

● Douchegel en shampoo 

● Kam/borstel 

● Zonnecrème en aftersun 

● Muggenspray 

● Linnen zak voor vuile was 
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Extra 
● Zonnebril en petje 

● Waterpistool 

● 2 keukenhanddoeken!! 

● Drinkbus!! 

● Bord, kommetje, bestek en beker (goed gelabeld in één plastic zakje) 

● Kids-ID 

 → Afgeven bij vertrek 

● Eventuele medicatie + medisch attest (zie volgende pagina) 

 → Afgeven bij vertrek 

● Schrijfgerief, adressen en postzegels om kaartjes te sturen 

● Boek/strips, spelletjes om je rustig bezig te houden 

● Klein rugzakje voor daguitstap 

● Brooddoos voor daguitstap 

● Fluohesje voor daguitstap 

 

Wat nemen we zeker niet mee 
● Snoep 

 → Als we toch snoep vinden zal deze afgepakt worden 

● Elektronica/horloges 

● Alles wat niet kapot mag of je niet wil kwijtraken  

 

Schrijf zeker overal je naam in!!!!!!!!!!!!!! 
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Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, 

 

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

 

verklaart hierbij dat (naam en voornaam van het kind): 

 

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

 

geboren op: ……………………………………………….. 

 

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen: 

 

naam/namen medicatie: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

dosering (hoeveelheid en frequentie): ……………………………………………………………………………………………… 

 

wijze van toediening: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

● door de leiding 

● zelfstandig in te nemen 

● door verpleegkundige 

bewaring (vb. koelkast): …………………………………………………………………………………………………………………… 

● door leiding 

● zelfstandig 

eventuele einddatum van het toedienen van de medicatie/behandeling: ……………………………………… 

waarvoor dient deze medicatie + mogelijke bijwerkingen  

waarmee de leiding rekening dient te houden: ………………………………………………………………………………. 

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

 

Info van de arts + schema voor toediening van de medicatie op de volgende pagina (vb. bij 

meerdere voorschriften). 
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telefoonnummer van de arts: …………………………………………………………………………………………………………. 

opgemaakt te (plaats): …………………………………………………… op (datum): ……………………………………….. 

handtekening en stempel van de arts:  

…………………………………………………………… 

 

  

 

 

Naam 
medicatie 

Dag Uur Toediening Bewaring Ter behandeling 
van 

Bijwerkingen 
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Informatie inschrijvingen scoutsjaar 2022-2023 

Huidige leden kunnen zich vanaf zondag 1 augustus herinschrijven voor het 

scoutsjaar 2022- 2023. 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. 

 

 

 
 

 

 

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!!! 
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Om het aftellen sneller te doen gaan, kan je je al voorbereiden met deze 

tekening en woordzoeker: 
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