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Niet zo lang geleden, op een plaats hier niet zo ver vandaan, stond een 

groot kasteel genaamd ‘de Beisemburcht’. Elke week, op zondagnamiddag, 

werd dit kasteel omgetoverd tot een waar speelparadijs. De ridders en 

prinsessen van de Deugnieten kwamen hier namelijk samen om 

fabelachtige avonturen te beleven. Samen sloegen ze erin om keer op keer 

de opdrachten te trotseren van de Leiding, de heersers van de Beisemburcht. 
Maar op een dag veranderde dit alles… Een kwaadaardige heks liet een 

vloek los op heel het land. Om deze vreselijke betovering te kunnen 

bestrijden, mochten de Deugnieten niet meer samenkomen in het kasteel. 

Hier was de Leiding natuurlijk zeer bedroefd over. Weken gingen voorbij 

zonder dat de Beisemburcht enig teken van leven kende. De Deugnieten 

bleven thuis en de Leiding was ten einde raad… 

 

 

Maar ook dit verhaal zou een goed einde hebben, want de deugnieten en 

hun leiding gaan nog samen op kamp! Dit jaar is het thema van ons kamp 

‘sprookjes’. Haal dus allemaal jullie mooiste sprookjesachtige outfit boven, 

en bereid jullie voor op vijf dagen vol fantasierijke pret. Gezien de 

omstandigheden zal dit geen kamp worden als alle anderen, maar dat hoeft 

niet per se negatief te zijn :) .  
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Praktische informatie 
 

Ons sprookjeskasteel, omgeven met een grote gracht vol zeemeerminnen en 

bewaakt door een grote stoere draak, is het Kimpenhof in Opglabbeek.  

 

Op dinsdag 7 juli spreken we om 8:30 af op de Warotparking in Winksele, daar 

stappen we dan allemaal samen op de bus. Elk kind moet gebracht worden door 

iemand uit zijn/haar bubbel en elke volwassene dient een mondmasker te 

dragen. Ter plaatse zullen extra aanwijzigingen in verband met de afstand 

worden gegeven. (Houd zeker KIDS-ID en voorschriften voor medicatie binnen 

handbereik!). 

 

Zaterdag 11 juli mag elke deugniet weer worden opgehaald om 11:30 op het 

kampterrein in Opglabbeek. Hier zullen dan weer verdere aanwijzingen gegeven 

worden met betrekking tot afstand. Ook dan geldt dat alle ouders een 

mondmasker moeten dragen, en enkel iemand uit de bubbel het kind mag 

oppikken. 

 

Liefdesbrieven, uitnodigingen voor koninklijke gala’s en uitdagingen door 

slechteriken mogen steeds gestuurd worden naar: 

 

Laerstraat 3 

3660 Opglabbeek 
 

 

 

In aller-aller-allergrootste nood, kan de leiding steeds bereikt worden. Omdat zij 

ook liever gewoon spelen, is dit echt uitzonderlijk. Geen nieuws is namelijk 

altijd goed nieuws in sprookjesland! 

Joepa: 0499 360289 
Akela: 0478 373316 
Sabi: 0498 476663 

Tupa: 0473 270269 
Floki: 0468 107320 
Tysko: 0477 392312 
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Praktische informatie 
 

Heb je nu heeeeeeeeeel veel zin gekregen om mee te komen? Schrijf je dan in 

voor 24 juni 2020! 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 BE21 7360 6237 4603 met vermelding 

VOORNAAM+ACHTERNAAM, deugnietenkamp 

3. Kijk zeker online de medische fiche na, enkel indien deze volledig 

up to date is, kan je zoon of dochter meekomen 

De nodige stappen om de online medische fiche te raadplegen 

worden hier nog eens gegeven: 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.

25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf 

4. BEGIN AL MAAR AF TE TELLEN!!! 

 

Indien al een voorschot van het tweede scoutsweekend werd betaald, wordt het 

inschrijvingsgeld met €25 verlaagd (om terugstorten te vermijden). Het bedrag 

voor de inschrijving komt dan neer op €65. 

 

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 

andreas.devogel@telenet.be met de aanvraag om van dit fonds gebruik te 

maken. Dan vinden we een oplossing! 

 

  

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf
mailto:andreas.devogel@telenet.be
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Maatregelen van de Sprookjeskoning 
 

De afgelopen maanden zijn er in Sprookjesland heel wat besmettingen 

vastgesteld van bewoners met COVID-19. Daarom mogen we enkel op kamp, 

indien we ons aan een aantal regels en voorzorgsmaatregelen houden. 

 

• Wie mag er nog mee? 

We zijn de deugnieten en het liefst van al willen wij dan ook met iedereen 

op kamp.  

Wanneer je echter tot een risicogroep behoort, is er toestemming van de 

dokter nodig . 

Informatie over risicogroepen is hier terug te vinden: 
https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20ped

iatrie%20NL%20FINAL.pdf) 

Als een kind 5 DAGEN VOOR VERTREK ziektesymptomen 

vertoont mag het NIET mee! Indien een ouder toch een ziek 

kind meestuurt is dit op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. 

 

• Welke maatregelen worden er genomen? 

We zijn op  kamp met een bubbel van minder dan 50 personen, dus 

continu 1,5m afstand houden is niet nodig, fioew :D 

Wel vragen we om allemaal eigen eetgerei mee te nemen, een eigen 

keukenhanddoek en een eigen drinkbus. Zo kan ieder kind zijn eigen 

spullen afwassen en bijhouden. 

Voor elke maaltijd, na elke maaltijd, tussen de spellen, voor het slapen, .. 

zullen handen gewassen worden. Dit moment zal opgeleukt worden, en 

dus helemaal niet zo saai zijn als het klinkt. 

Ook douchen zal vaker gebeuren dan dat we gewend zijn op een 

scoutskamp. Maar dat kan al eens een welkome afkoeling zijn deze zomer. 

Contact met externen wordt sterk beperkt en zal enkel met mondmasker 

plaatsvinden. Ook wordt dit allemaal genoteerd om latere contact tracing 

te vergemakkelijken. 

De kookploeg zal met handschoenen en mondmaskers in de keuken staan 

om zo extra hygiëne te waarborgen. 

https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
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• Wat indien iemand besmet blijkt? 

Wanneer iemand op kamp symptomen krijgt, zullen de ouders 

gecontacteerd worden. Zij moeten de deugniet dan zo snel mogelijk 

meenemen naar de huisarts voor een test. Blijkt deze test positief dan 

moeten alle ouders hun kind komen ophalen en thuis twee weken in 

isolatie houden. Blijkt de test negatief dan gaat het kamp verder, maar zal 

waakzaamheid vereist zijn. 

Wanneer iemand na het kamp positief test (en vermoedelijk op kamp al 

besmet was) zullen alle ouders gecontacteerd worden en moeten de 

kinderen in isolatie blijven.  

BELANGRIJK: elk ziek kind zal naar huis gestuurd worden. Ook indien we 

zeker zijn dat het geen COVID-19 is. 

 

• Wat doe ik als ouder? 

Het is absoluut noodzakelijk dat de ouders een mondmasker dragen bij 

het afzetten en ophalen van de kinderen. Ook moet het kind afgezet 

worden door iemand van de bubbel en dient afstand tussen gezinnen 

gerespecteerd worden. 

De medische fiche moet aangevuld worden. 
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Wat neem ik mee op sprookjeskamp? 
 

Om te slapen: 

❑ Matje of luchtmatras (geen veldbed!)  

❑ Slaapzak 

❑ Hoofdkussen 

❑ Pyjama of slaapkleedje 

❑ Knuffel(s) 

❑ Zaklamp 

 

Toiletgerief: 

❑ Washandjes 

❑ Badhanddoek en kleine handdoek 

❑ Zeep/douchegel 

❑ Shampoo 

❑ Kam of borstel 

❑ Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

❑ Zonnecrème en aftersun 

❑ Muggenspray 

❑ Linnen zak voor de vuile was  

 

Schoenen:  

❑ Schoenen voor binnen 

❑ Sportieve schoenen 

❑ Sandalen/slippers 

 

Kleding:  

❑ Gele t-shirt en scoutssjaaltje (aandoen bij vertrek!      )  

❑ Voldoende ondergoed 

❑ Shortjes/rokjes 

❑ Lange broeken 

❑ Kousen 

❑ T-shirts en topjes 

❑ Warme truien 

❑ Regenjas 

❑ Kleren die vuil mogen worden 

❑ Zwemkleding 

❑ Verkleedkleren van je favoriete sprookje/galakleren voor de laatste avond 
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Extra: 

❑ Petje en zonnebril 

❑ Waterpistool  
❑ Keukenhanddoek    Samen in een zakje met naam steken 

❑ Beker, kommetje, bestek en bord 

❑ Kids-ID (af te geven bij vertrek) 

❑ Eventuele medicatie + medisch attest (af te geven bij vertrek) 

❑ Drinkbus 

❑ Schrijfgerief, adressen en postzegels voor kaartjes 

❑ Boek of strip om je rustig bezig te houden 

❑ Kleine rugzak 

❑ Witte kussensloop (om te knutselen, goedkoop te vinden bij Hema of Zeeman) 

❑ Fluohesje  

 

Wat nemen we niet mee: 

Waardevolle spullen (horloge, gsm, fototoestel,…) 

Snoepjes of andere zoetigheid (er is eten genoeg in Sprookjesland) 

 

 

ZET ZEKER IN ALLE SPULLEN JE NAAM!!!  
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ondergetekende, dokter in de geneeskunde, 

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

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

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

…………..  

geboren op: 

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

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

naam geneesmiddel: 

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

dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur): 

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

wijze van toediening : 

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

O door leiding  

O zelfstandig in te nemen   

O door verpleegkundige  

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

 

O door leiding  

O zelfstandig  

doktersattest medicatie 
bijlage aan de individuele steekkaart 
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eventuele einddatum van de 

behandeling:…………………………………………………………………..….………………………………  

waarvoor dient deze medicatie: 

………………………………………………………………………………………………………………………. mogelijke bijwerkingen 

waarmee de leiding rekening dient te houden:  

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

………….  

schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften)  

 

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 

 
 

 

      

 

 
 

      

 

 
 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 

schema toediening medicatie 
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Dagplanning 
 

8u00: Opstaan!! We doen onze kleren aan, poetsen onze tanden, wassen onze 

handen en maken ons klaar voor een nieuwe dag vol sprookjesfiguren en-avonturen! 

 

8u30: JUMJUM een heerlijk ontbijt staat op ons te wachten!  

 

9u00: Na dit lekkere ontbijt zijn we helemaal klaar om aan 

de dag te beginnen. Is er een prinses in nood? Een draak 

te temmen? Wij kunnen het allemaal aan! 

 

12u00: Van al dat spelen zijn we toch wat hongerig geworden, maar er staat al een 

heerlijke lunch op ons te wachten! Na onze handen te wassen zetten we ons neer om 

te smullen. 

 

13u00: Om onze krachten te sparen nemen we even de tijd om ons rustig op bed te 

leggen. Tijdens de platte rust kunnen we kaartjes te schrijven of spelletjes spelen. 

 

13u30: Het namiddagspel gaat beginnen! iedereen klaar om een heks te verslaan of 

van de wolf weg te sluipen door het bos? 

 

16u00: In sprookjesland krijgt iedereen altijd heel veel honger van al datt spelen. 

Gelukkig is er een vieruurtje om ons buikje terug te vullen! 

 

18u00: Na het afronden van ons namiddagspel is het tijd voor de 

heerlijk ruikende avondschotel van de fourage. Wat het zal zijn is 

nog een raadsel, maar lekker wordt het zeker!  

 

18u30: Omdat we nooit genoeg gespeeld kunnen hebben, ronden we de dag nog af 

met een laatste activiteit. 

 

20u00: Geleidelijk beginnen we ons klaar te maken om te gaan 

slapen, tandjes poetsen, gezichten en alle andere vuile 

lichaamsdelen wassen, hier en daar aftersun smeren en pyjama 

aan! 

 

20u30: Nu iedereen in zijn of haar slaapzak ligt, kan er nog een 

verhaaltje voorgelezen worden. Slaapwel lieve deugnieten!!    
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Bewoners van sprookjesland 
  

 

SABI DE DIAMANTRODE 
UITBUNDIGE AGAME 
 
LIEVELINGSETEN: Rizotto met veeeeel kaas 
 
MOOISTE SCOUTSHERINNERING: 
Opblijven tot zonsopgang aan het meer in 
Polen!!! 
 
LIEVELINGSSPROOKJE: Pocahontas 
 
 

  
 
 

JOEPA DE 
ZONNEBLOEMGROENE 
DARTELE LORI 
 
LIEVELINGSETEN: Chili con carne 
 
MOOISTE SCOUTSHERINNERING: Elke 
Vlaamse kermis 
 
LIEVELINGSSPROOKJE: Goudlokje en de drie 
beren 
 
 
 

TOEPA DE 
NACHTELIJKTRUQUOISE 
GOEDHARTIGE FLICKA 
 
LIEVELINGSETEN: Tomaat/mozzarella 
 
MOOISTE SCOUTSHERINNERING:  
Jinkamp naar Polen en Slowakije  
 
LIEVELINGSSPROOKJE: De Leeuwenkoning 
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FLOKI DE 
OBSIDIAANPAARSE 
KARAKTERVOLLE BEO 
 
LIEVELINGSETEN: Sushi 
 
MOOISTE SCOUTSHERINNERING:  
Jinkamp in Polen 
 
LIEVELINGSSPROOKJE: Pinokkio  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKELA DE IVOORGROENE 
GEDREVEN TORENVALK 
 
LIEVELINGSETEN: Pasta 
 
MOOISTE SCOUTSHERINNERING:  
Opblijven tot zonsopgang aan het strand op 
jinkamp in Bulgarije  
 
LIEVELINGSSPROOKJE: Sneeuwwitje  
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TYSKO DE VIOOLBLAUWE 
SPONTANE WASBEER 
 
LIEVELINGSETEN: Pizza 
 
MOOISTE SCOUTSHERINNERING:  
Jinkamp in Polen 
 
LIEVELINGSSPROOKJE: De leeuwenkoning  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

BALOE DE DENNRODE 
VLIJTIGE BRULAAP 
 
LIEVELINGSETEN: Spaghetti met scampi’s 
 
MOOISTE SCOUTSHERINNERING:  
Braftdoekleggen op derde-jaars JV-kamp  
 
LIEVELINGSSPROOKJE: Peter Pan  
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Kookploeg van sprookjesland 

 

 

ROLLO DE 
CURACAOROZE GUITIGE 
GNOE 
 
LIEVELINGSETEN: Spaghetti van Rizla 
 
MOOISTE SCOUTSHERINNERING: 
Jinkamp in Bulgarije  
 
LIEVELINGSSPROOKJE: De wolf en de 
drie kleine biggetjes 
 

 
 

 

NALOU DE 
BARBAPAPAGELE 
ZACHTMOEDIGE 
SLAAPMUIS 
 
LIEVELINGSETEN: (bijna) alles wat 
Mexicaans is 
 
MOOISTE SCOUTSHERINNERING: 
Jinkamp in Bulgarije en kapoenenkamp 
vorig jaar natuurlijk!  
 
LIEVELINGSSPROOKJE: De 
leeuwenkoning 

 

 

LONA DE PISTACHEGELE 
LEVENDIGE SLAAPMUIS 
 
LIEVELINGSETEN: Spaghetti!!! 
 
MOOISTE SCOUTSHERINNERING:  
Jinkamp in Macedonië en fietskamp 
met de givers  
 
LIEVELINGSSPROOKJE: Assepoester  
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Tekeningen 
Kan je net als wij niet wachten? Maak dan alvast deze mooie tekeningen om je kamer 

in thema te brengen 
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