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Lang lang geleden toen er nog draken en dinosaurussen bestonden, was 
alles anders! Wat zou jij doen als wij nu vertelden dat je terug kon gaan in 
de tijd? Terug naar toen rare wezens nog bestonden, toen mensen nog 
brieven naar elkaar schreven en geen computers hadden. Jullie leiding was 
alvast heel erg benieuwd en helemaal klaar voor een nieuw avontuur! 
Daarom hebben zij een tijdmachine in elkaar gestoken… 

  
Zijn jullie klaar om mee in onze tijdmachine te springen? We zullen iedere dag samen een beetje 
teruggaan in de tijd en ontdekken hoe leuk het vroeger was! Tijden nog ver voor het bestaan van 
gsm’s, tijden wanneer het corona virus nog niet bestond. En wie weet ontdek jij dat het leven lang 
lang geleden wel 10 keer leuker was… Daar zullen wij alleszins voor zorgen!  
 
Om deel te kunnen nemen aan deze spannende reis, moet je voldoen aan de onderstaande 
voorwaarden: 

• Liefst tussen de 6 en 8 jaar oud 
• Bereid om de volledige 5 dagen weg van huis te zijn 
• Niet bang van avontuur 
• Vooral enthousiast, maar echt heel enthousiast zijn 

 
Wij zijn er alvast helemaal klaar voor! 
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WIE GAAT ER MEE TERUG IN DE TIJD? 
de deugnieten leiding 

 

 

Totem: Filou de zwaluwgele gezellige bergbever 
 
Taak: Takleidster/lokaalverantwoordelijke 
 
Lievelingseten: Lasagne uit een pakske 
 
Leukste scouts moment: Jinkamp :))) 
 
Levensmotto: REACH FOR THE STARS!! 

 

 

Totem: baco de diepzeewitte guitige spitsvogel 
 
Taak: EHBO 
 
Lievelingseten: kreeftensaus  
 
Leukste scouts moment: jinkamp  
 
Levensmotto: Mensen zeggen dat niks onmogelijk is, 
maar ik doe elke dag niks.  

 

 

Totem: Toepa de nachtelijkturquoise goedhartige flicka 
 
Taak: Takleidster 
 
Lievelingseten: spaghettiii :)) 
 
Leukste scouts moment: elk scoutskamp <33 
 
Levensmotto: enjoy the now! 
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Totem: Tysko de viollblauwe spontane wasbeer 
 
Taak: kas 
 
Lievelingseten: macaroni 
 
Leukste scouts moment: jinkamp in polen 
 
Levensmotto: carpe diem 

 

 

Totem: Kuvo de diepzeegroene 
opgewekte   herdershond   
 
Taak: Materiaalverantwoordelijke   
 
Lievelingseten: Lasagne  
 
Leukste scouts moment: Heel het Jin kamp in Polen  
 
Levensmotto: Je leeft maar 1 keer dus geniet er van 

 

 

Totem: Zubi de klaproosbeige integere argali 
 
Taak: activo 
 
Lievelingseten: gewoon alles met pasta 
 
Leukste scouts moment: Jinkamp!!! 
 
Levensmotto: Leef je droom, droom niet je leven 
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de kapoenenleiding 
 

 

Totem: Loka de zonnegloedgele goedlachse ibis 
 
Taak: Materiaalverantwoordelijke 
 
Lievelingseten: Chili con carneee 
 
Leukste scouts moment: alle scoutskampen!!!! 
 
Levensmotto: Een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd! :) 

 

 

Totem: Quitiki de meidoorngele vastberaden Kauw 
 
Taak: takleidster 
 
Lievelingseten: fishsticks met spinazie en purree!! 
 
Leukste scouts moment: alle scoutskampen zijn 
mijn favo scoutsmomenten :)) 
 
Levensmotto: het leven is een feest, je moet alleen 
zelf de slingers ophangen xx 

 

 

Totem: Intex de bonsaipaarse stoutmoedige arasari 
 
Taak: kas 
 
Lievelingseten: asperges met ei, botersaus en puree 
 
Leukste scouts moment: jinkamp 
 
Levensmotto: zonder wrijving is er geen glans  
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Totem: Zips de sneeuwblauwe behulpzame Bij 
 
Taak: EHBO 
 
Lievelingseten: pasta carbonara 
 
Leukste scouts moment: Jinkamp in Polen 
 
Levensmotto: Herinner je gisteren. Droom van 
morgen. Geniet van vandaag  

 

 

Totem: Mara de avocadogele blijhartige groenvink 
 
Taak: Activo 
 
Lievelingseten: Scoutsbootje van de Vlaamse 
Kermis 
 
Leukste scouts moment: Jinkamp in Polen <33 
 
Levensmotto: Be happy, be bright, be you! 

 

 

Totem: baco het kurkbruin behaaglijk schrijverke 
 
Taak: lokaalverantwoordelijke 
 
Lievelingseten: spaghetti bolognaise 
 
Leukste scouts moment: jinkamp 
 
Levensmotto: beter te vroeg, dan te laat 
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de fourage 
 

 

Totem: Zoebie de hemelsgroene ondeugende 
sneeuwuil 
 
Lievelingseten: margrietjes van de coli 
 
Leukste scouts moment: stap- en jinkamp! 
 
Levensmotto: stars can’t shine without darkness 
<3  

 

 

Totem: Illa het kersenwitte zachtmoedige damhert 
 
Lievelingseten: Alles wat wij gaan koken op kamp! 
 
Leukste scouts moment: Jinkamp met mijn 
lievelings Jinners 😊 
 
Levensmotto: Wacht niet op bijzondere 
momenten, maar maak gewone momenten 
bijzonder ✨  

 

 

Totem: Sabi de diamantrode uitbundige agame 
 
Lievelingseten: toch wel gewoon lasagne uit het 
baske (een grote liefde die ik samen met Filou 
deel) 
 
Leukste scouts moment: ik kan er geen kiezen! I 
LOVE ALLES AAN DE SCOUTS 
 
Levensmotto: alleen wie zuiver van hart is, kan 
goede soep maken  
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Totem:  Patagonia de ivoorcyane onbevreesde vos 
 
Lievelingseten: Batons van Delacre 
 
Leukste scouts moment: Het komende 
Kadeugenkamp!! 
 
Levensmotto: Before you judge, make sure you’re 
perfect 

 

 

Totem:  Akela de grafietgoude loyale hermelijn 
 
Lievelingseten: Goeie volle wrap met chilli con carne 
waar de helft uitvalt na 2 happen 
 
Leukste scouts moment: Jinkamp in Bulgarije,  
 
Levensmotto: Wie niet deelt, die vermenigvuldigt 
niet  
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

 
Het is bijna zover! Hier vinden jullie de praktische informatie over het kamp.  
Maar waar gaan we nu eigenlijk naartoe? Onze reis door de tijd vindt plaats in de prachtige lokalen 
van scouts en chiro Zwalm.  
 
Natuurlijk krijgt iedereen heel graag een kaartje of briefje van het thuisfront (niet overdrijven 
natuurlijk)! Daarom kunnen alle brieven en kaartjes gestuurd worden naar het volgende adres. De 
postduif brengt deze dan helemaal tot bij ons:  

 
 
Vertrek en aankomst 
We verwachten de kadeugen in Zwalm op zondag 4 juni 2020 om 11u.  
We keren terug met de bus op donderdag 8 juni uit Zwalm en komen aan om 13u30 aan de Warot in 
Winksele. 
 

Noodgevallen 
In aller-aller-allergrootste nood, kan de leiding steeds bereikt worden. Maar geen nieuws is nog 
steeds goed nieuws! 

Deugnietenleiding: 

• Filou: +32 477 89 67 12 
• Tupa: +32 473 27 02 69 
• Baco: +32 468 23 45 12 
• Tysko: +32 477 39 23 12 
• Kuvo: +32 494 66 44 12 
• Zoebi: +32 468 22 91 13 

 
Kapoenenleiding: 

 
• Quitiki: +32 468 19 88 38 
• Mara: +32 476 64 51 81 
• Zips: +32 497 17 98 29 
• Loka: +32 474 76 75 09 
• Intex: +32 484 79 01 57 
• Baco: +32 495 13 17 50 
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Inschrijving, betaling en medische fiche  
 
Heb je nu heeeeeeeeeel veel zin gekregen om mee te komen? Schrijf je dan in voor 27 juni 2021! 
Inschrijven doe je door volgende stappen te doorlopen: 

1. Surf naar https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/ en vul het 
inschrijvingsformulier volledig in 

2. Gelieve €90 te storten op BE16734398152774 met vermelding VOORNAAM+ACHTERNAAM, 
kadeugenkamp 

3. Kijk zeker online de medische fiche na, enkel indien deze volledig up to date is, kan je zoon of 
dochter meekomen.  

4. BEGIN AL MAAR AF TE TELLEN!!! 

 
Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt Fonds op Maat aan. Het doel van dit 
solidariteitsfonds is er om iedereen te verwelkomen op de scouts. Indien dit kamp niet volledig 
betaalbaar is, volstaat het om een mailtje te sturen naar kaat.vandenhout@gmail.com met de 
aanvraag om van dit fonds gebruik te maken. Dan vinden we een oplossing! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kaat.vandenhout@gmail.com
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DAGPLANNING 

 
8u30: OPSTAAAAAAN!!!! We zijn helemaal uitgeslapen en maken ons 
klaar voor nieuwe, mega leuke dag, die we beginnen door te reizen naar 
aan andere tijd!! SPANNEND!!! 
 
9u: We beginnen de dag met een stevig ontbijt!! mhhhhh lekker 
smullen!!! 
 
10u: Onze maagjes zijn gevuld en we beginnen aan het eerste spel van de 
dag, plezier verzekerd!!! 
 
12u30: Van al dat spelen krijgen we veeeeeeel honger, tijd voor een 
lekkere maaltijd gemaakt door onze leuke fourage!!  
 
13u30: Om nog een hele dag te kunnen spelen, rusten we even uit tijdens de platte rust. Nu kunnen 
we een boekje lezen of een kaartje schrijven 
 
14u: Onze batterijtjes zijn weer opgeladen en we kunnen verder spelen en op ontdekking gaan in het 
tijdperk waarin we zitten!! 
 
16u: VIERUURTJE!!!! we eten iets lekkers, zodat we helemaal opgeladen verder kunnen spelen! 
 
18u: De fourage heeft weer een overheerlijke maaltijd gemaakt voor al onze tijdreizigers!! Wat het 
zal zijn is nog een verrassing, maar lekker is het sowieso!!! 
 
18u30u: Na het heeeeeerlijke eten, beginnen we aan ons super leuke avondspel!! 
 
20u: We ronden het avondspel af en reizen terug naar onze eigen tijd om ons klaar te maken om te 
gaan slapen. We poetsen onze tanden, doen onze pyjama aan, en maken ons helemaal klaar om 
onder de wol te kruipen. 
 
20u30: Nu iedereen in zijn slaapzak ligt, kunnen we nog een verhaaltje voorlezen. Daarna gaan alle 
oogjes dicht want de volgende dag zal weer druk worden! Slaapwel lieve kapoenen & deugnieten! 

Zzzzzzzzzzzz 
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WAT NEEM IK MEE OP SCOUTSKAMP??? 
Om te slapen: 

o Matje of luchtmatras (GEEN veldbed!) 
o Slaapzak 
o Pyjama 
o Hoofdkussen 
o Knuffel(s) 
o Zaklamp 

 
Kledij 

o Gele T-Shirt en sjaaltje (aandoen bij vertrek!) 
o Ondergoed 
o Sokken 
o Shortjes/rokjes 
o Lange broeken 
o T- shirts en topjes 
o Warme truien 
o regenjas 
o Kleren die héél vuil mogen worden 
o Zwemkleding 
o verkleedkleren voor de Bonte avond 
o schoenen voor buiten, schoenen voor binnen, slippers... 

 
Toiletgerief 

o Tandenborstel en tandpasta en bekertje 
o washandjes 
o badhanddoek en kleine handdoek 
o douchegel en shampoo 
o Kam/borstel 
o zonnecrème en aftersun  
o muggenspray 
o linnen zak voor je vuile was 

 
Extra 

o Zonnebril en petje 
o Waterpistool 
o 2 keukenhanddoeken! 
o drinkbus! 
o bord, kommetje, beker en bestek 
o Kids-ID (afgeven bij vertrek) 
o eventuele medicatie + medisch attest (afgeven bij vertrek) 
o schrijfgerief, adressen en postzegels om kaartjes te sturen 
o boek/strips om je rustig bezig te houden 
o Klein rugzakje 
o Fluohesje 

 
Wat nemen we NIET mee 

o Snoep 
o Elektronica/horloges 
o alles wat niet kapot mag of je niet wil kwijtraken 

 

!!!!! SCHRIJF ZEKER OVERAL JE NAAM IN!!!!! 
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CORONA-PROOF  

Jammer genoeg worden er nog steeds een heel aantal personen besmet met het corona 
virus. Daarom mogen we enkel op kamp indien we ons aan een aantal regels en 
voorzorgsmaatregelen houden.   

 

Wie mag er mee op kamp? 
Alle deugnieten/kapoenen (betaald én ingeschreven) mogen mee op kamp, samen met de 
leiding en de fourage. Wij vormen tijdens het kamp een bubbel van 100 personen (exclusief 
leiding en fourage). Dit is de maximale limiet voor een scoutskamp deze zomer. 

Als uw dochter/zoon tot de risicopatiënten hoort, mag zij/hij nog steeds mee, op 
voorwaarde dat: 

• Uw dochter/zoon een medisch attest van de huisarts heeft 
OF 

• De ziektesymptomen onder controle te houden/afwezig zijn met medicatie  (vb astma is 
afwezig m.b.v. een puffer).  

 

Wanneer mag je NIET mee op kamp? 

• Als je 3 DAGEN VOOR VERTREK ziektesymptomen vertoont, mag je NIET mee! 
• Als een gezinslid waarmee je onder één dak woont ziek is/corona heeft/in quarantaine 

zit, gelden die regels ook voor je kind en mag hij/zij dus NIET op kamp vertrekken. 
 

Wat als iemand ziek wordt op kamp? 
Wanneer iemand op kamp ziektesymptomen krijgt, zullen de ouders het kind moeten komen 
halen en een corona-test gaan afleggen. Blijkt deze test positief dan moeten alle ouders hun 
kind komen ophalen en wordt het advies van de dokter opgevolgd in verband met 
bijkomende maatregelen. Blijkt de test negatief dan gaat het kamp verder (zonder de zieke 
persoon), maar zal waakzaamheid vereist zijn. 

Wanneer iemand na het kamp positief test (en vermoedelijk op kamp al besmet was) zal de 
dokter in samenspraak met het contact-tracing center inschatten of de andere kinderen risico 
lopen en indien nodig contact met de andere kampdeelnemers opnemen. 
 
BELANGRIJK: elk ziek kind zal naar huis gestuurd worden. Ook indien we zeker zijn dat het 
geen COVID-19 is. 
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Corona-maatregelen op kamp: 
• Ouders mogen maar tot de parking komen om hun kind af te zetten en mogen hun 

kinderen niet helpen bij zich te installeren + ouders dragen een mondmasker bij het 
afzetten van hun kinderen 

• Kinderen nemen hun eigen bestek, bord, drinkbus en 2 keukenhanddoeken mee (zet je 
naam erop!) 

• Er wordt op voorhand een huisarts gecontacteerd zodat het meteen duidelijk is wie men 
moet raadplegen als iemand ziek wordt 

• We wassen regelmatig onze handen (voor en na het eten, na de spelen, voor het 
slapen…) 

• We verluchten de kamers voldoende en we spelen zoveel mogelijk buiten. 
• Wij zorgen voor een goede hygiëne en ontsmetten veel gebruikte oppervlakken 

regelmatig 
 

Wat doe ik als ouder? 
Het is absoluut noodzakelijk dat de ouders een mondmasker dragen bij het afzetten en 
ophalen van de kinderen. 
 
Carpoolen mag als het gaat over kinderen van verschillende gezinnen die in de zelfde 
kampbubbel zullen zitten. De volwassen chauffeur en kinderen vanaf 12 jaar dragen een 
mondmasker. 
 
De medische fiche moet nagekeken en aangevuld worden via de groepsadministratie. 
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Informatie inschrijvingen scoutsjaar 2021-2022 

 

Huidige leden kunnen zich vanaf zondag 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 30 augustus in orde te maken. Zo krijgen 
we voor de start van het nieuwe scoutsjaar een zicht op de ledenaantallen. 
  
Bedankt! 

  
Stevige linker, 
De (groeps)leiding 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.scoutswvb.be/reeds-lid/
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VLAAMSE KERMIS 2021 
 

Save the date : 20 – 22 augustus  
 

Er wordt volop gewerkt aan ons grootste evenement van het 
jaar. De exacte invulling is nog onbekend, maar dat het een 
topweekend wordt, is zeker!  

 
See you there!!! 

 
De (groeps)leiding 

 
 

 
 


