
Kabouterkamp 2020 

 
 
 
 
 
 



Liefste kabouters, 

Vanaf 18 maart 2020 stond het gewone leven even stil, het hele land ging in lockdown. 

Dit door een besmettelijk virus dat de hele wereld aantastte en het tot op heden nog steeds 

doet. Door deze epidemie mochten ook vele vakanties niet doorgaan, maar hier heeft jullie 

leiding een oplossing voor. Aangezien we niet op vakantie kunnen gaan , brengen we de 

vakantie naar hier. Dit kamp maken we EEN REIS ROND DE WERELD. Elke dag 

zullen we aankomen op een nieuwe bestemming en beleven we deze hele dag in teken van 

het land inclusief spelletjes, eten… 

Welke landen we gaan bezoeken verklappen we natuurlijk nog niet, maar we kunnen 

jullie alvast garanderen dat het een reis wordt om nooit te vergeten. Het virus heeft er 

misschien voor gezorgd dat onze reis verkort wordt, maar dat betekent niet dat we er het 

beste van gaan maken. Het worden 4 dagen vol plezier, lekker eten, vriendschap en nog 

veel meer!!! 

Zoek in deze woordenzoeker alle scout gerelateerde woorden en ontdek onze eerste 

bestemming… 

 

 

Wij kijken er alvast enorm hard naar uit om jullie na al die maanden terug te zien. Tot 

dan!!!! 

Dikke kussen 

Jullie allerleukste leiding, Souleyman , Lichu, Kuvo, Roeni, Mara, Alani en Filou 

 

 



 
 

Praktische info 
 

WAAR, WANNEER & HOE LAAT? 

Op maandag 6 juli om 10u30 vertrekt onze bus richting Arendonk, daarom verwachten wij jullie ten 

laatste om 10u15 aan het Warot in Winksele, in uniform uiteraard. 

 

Wij zullen jullie aan het Warot met heel veel plezier opwachten!! 

 

Adres kampplaats: 

Leuke brieven of originele kaartjes mogen jullie sturen naar… 

Scouts Winksele Veltem-Beisem, naam Kabouter 

Biesputten 11 

2370 Arendonk 

 

Op vrijdag 10 juli zal ons kamp helaas al weer gedaan zijn en vertrekt de bus om 12u uit Arendonk terug 

richting het Warot. De rit duurt ongeveer 1u en 20 minuten.  

 

Noodgevallen 

Indien er zich een noodgeval voordoet kunnen de ouders ons bereiken op volgende nummer. Maar geen 

nieuws is goed nieuws natuurlijk! 

 

Kabouterleiding: 

 

✓ Roeni: 0493 36 78 93 

✓ Lichu: 0469 25 06 03 

✓ Filou: 0477 89 67 12 

✓ Souleyman: 0489 20 04 52 

✓ Kuvo: 0494 66 44 12 

✓ Mara: 0476 64 51 81 

✓ Alani: 0471 53 34 43 

  



 

Wie gaat er allemaal mee op vakantie met 

jullie? 

Leiding:  
 

 
 

Totem: Lichu de limoen-turqoise dartele 
dolfijn 

Lievelingsgerecht: sushi  

Leukste scoutskamp: jinkamp Polen 2019 

Leukste scoutsmoment: zwemmen in de 
Semois op giverkamp 

Favoriete uitspraak: moeilijke wegen leiden 
naar mooie bestemmingen 

Nummer: 0469/25.06.03 

 Totem: Filou de zwaluwgele gezellige 
bergbever 

Lievelingsgerecht: lasagne uit een pakske 

Leukste scoutskamp: jinkamp Polen 

Leukste scoutsmoment: chilllings in 
Bouillon op giverkamp 

Favoriete uitspraak: REACH FOR THE 
STARS!! 

Nummer: 0477/89.67.12   

 Totem: Souleyman de muntzwarte 
ondeugende agame 

Lievelingsgerecht: Mijn pasta met scampi’s  

Leukste scoutskamp: Jinkamp 

Leukste scoutsmoment: dagje Luik op 
giverkamp met de boys of kookwedstrijd 

Favoriete uitspraak: Ti Ta Turbo 

Nummer: 0489/20.04.52 



 Totem: Kuvo de diepzee groene opgewekte 
herdershond 

Lievelingsgerecht: lasagne  

Leukste scoutskamp: jinkamp 2019 Polen 

Leukste scoutsmoment: weekend Gent met 
de Jin 

Favoriete uitspraak: je leeft maar één keer 
dus geniet er van 

Nummer: 0494/66.44.12 

 Totem: Mara de avocadogele blijhartige 
groenvink 

Lievelingsgerecht: scoutsbootje met  

frietjesss 

Leukste scoutskamp: jinkamp 

Leukste scoutsmoment: zwemmen in het 
meer op jinkamp (tijdens de zonsopgang) 

Favoriete uitspraak: be happy, be bright, be 
you hihi 

Nummer: 0476/64.51.81 

 Totem: Roeni de perzikroze liefhartige ree 

Lievelingsgerecht: macaroniiii 

Leukste scoutskamp: 1e jaar giver: lekker 
gezellig fietsen op kamp 

Leukste scoutsmoment: jinkamp 

Favoriete uitspraak: Life is a climb, but the 
view is great  

Nummer: 0493/36.78.93 



 

Totem: Alani de sakuragele vredelievende 
secretarisvogel  

Lievelingsgerecht: spaghetti  

Leukste scoutskamp: Jinkamp in Bulgarije  

Leukste scoutsmoment: kabouterkamp 
2020 xxx 

Favoriete uitspraak: Kabbiees 

Nummer: 0471/53.34.43  

 
  



 
 
Fourage:  
 

 
  

Totem: Rino de cuberdonoranje geestige dolfijn 

Lievelingsgerecht: chili con carne van de mama 

Leukste scoutskamp: Jinkamp in Macedonië 

Leukste scoutsmoment: Zonsopgang aan het meer van 
Ohrid 

Favoriete uitspraak: Da's echt sneu 

 

Totem: Zoebie de hemelsgroene ondeugende sneeuwuil 

Lievelingsgerecht: pasta met zalm en roomsaus 

Leukste scoutskamp: jinkamp en jonggidsenkampen 

Leukste scoutsmoment: 3 keer tweedaagse 

Favoriete uitspraak: stars can't shine without darkness xo 

 

Totem: Django de saffraanrode loyale oeakari 

Lievelingsgerecht: croqueskes!!! 

Leukste scoutskamp: jv-kamp 2019 

Leukste scoutsmoment: kookwedstrijd 

Favoriete uitspraak: slecht gaan is ook gaan ~B. Nuyts 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dagplanning 
 

 

 

 

 

 

8u00: Opstaaaan! Wie heeft er allemaal zin in een dag vol plezier? We poetsen onze tanden, doen onze kleren aan 

en maken ons weer klaar voor een leuke dag. 

8u30: Om een dag vol plezier te kunnen beleven, eten we eerst onze buiken vol. 

9u00: Dat was lekker! Nu we allemaal goed wakker zijn, kunnen we beginnen aan ons voormiddagspel, het wordt 

alvast een topper van formaat! 

12u00: Gelukkig staat de fourage klaar met hun heerlijk eten, want na al dat spelen zijn onze buikjes alweer aan het 

knorren!  

13u00: Om nieuwe energie te krijgen voor het mega-leuke namiddag spel houden we even een platte rust. 

 

13u30: We vliegen er weer in! 

 

16u00: Tijd voor een vieruurtje! Zo kunnen jullie even jullie batterijen opladen. Daarna gaan we terug verder met 

ons namiddagspel. 

18u00: Amai dat ruikt hier lekker! De fourage heeft hun beste kookkunsten naar boven gehaald en eten voor ons 

gemaakt waar wij van mogen smullen. Njammie! 

19u00: De pret is nog niet voorbij! We sluiten de dag nog af met een superleuk avondspel. 

20u30: Van al dat reizen zijn we toch wel moe! Na een dag vol spel en plezier eten we nog iets kleins en maken ons 

klaar om naar bed te gaan.21u00: En nu maar knus naar jullie warme 

nestjes en denk er om: “oogjes dicht en snaveltjes toe”. Slaap lekker! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wat neem je allemaal 

mee?? 
 

Kledij: 
 Scoutsuniform (gele t-shirt, hemd, rok)  

 T-shirts  

 Broeken  

 Warme truien  

 Regenkledij  

 Schoenen (schoenen voor buiten, reserveschoenen, sandalen, slippers, …)  

 Pantoffels  

 Jas  

 Ondergoed  

 Kousen  
 

 

Slaapgerief: 
 Slaapzak  

 Matje of luchtmatras (geen veldbed*)  

 Hoofdkussen 

 pyjama 
 
 

Toiletgerief: 
 Tandenborstel 

 Tandpasta 

 Zeep 

 Shampoo 

 Zonnecrème 

 Aftersun 

 Muggenmelk.                

 Kam of borstel 

 Handdoek 

 washandje  

 bekertje 

 zakdoeken 
 
 
 

 
!! Vergeet ook zeker niet om overal je naam in te 
schrijven !!  
* Veldbedden worden thuisgelaten om plaats tekort te 
vermijden. 
 
 
 
 
 

Extra: 
 Witte t-shirt (die beschilderd 

mag worden)  

 Waterpistool  

 Zwemkledij + handdoek  

 Petje of hoed 

 zonnebril  

 Strips, boeken  

 Drinkbus 

 Bestek en bord (zorg ervoor 
dat dit in een plastic zakje 
zit met naam zowel op het 
bord, het bestek als op het 
zakje)  

 Keukenhanddoek  

 Enveloppe met adres en 
postzegel om een brief naar 
huis te sturen  

 Medicatie indien nodig 
(MEDISCH ATTEST 
DOKTER NODIG!)  

 (Kids) ID + kopie 
 
 

 GEEN SNOEP 

  Waardevolle spullen zijn 
eigen verantwoordelijkheid! 

 



 

!!Corona maatregelen kabouterkamp 2020!! 

 
Omdat dit speciale tijden zijn voor iedereen en de gezondheid van de leden en de leiding boven alles komt op ons 

kamp willen wij als leiding wat regels op voorhand toelichten en afspreken. 

Wie mag er mee op kamp 

-Alle kinderen die de 5 voorafgaande dagen aan het kamp geen enkele ziektesymptomen vertoonden, mogen mee 
op kamp. 
 
-Zij die tot risicogroepen behoren mogen enkel deelnemen wanneer zij toestemming hebben  gekregen van hun 
huisarts. 

 

Regels voor het 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 die symptomen vertonen 5 dagen voor het kamp mogen niet mee, als leiding kunnen wij dit niet 
controleren dus leggen we deze verantwoordelijkheid bij de ouders.   
  
 

Regels op kamp      
-Als kinderen op kamp symptomen vertonen dan worden deze in een aparte kamer gezet zodat ze geen andere 
kinderen kunnen besmetten. Als dit zou voorvallen dan wordt er naar de ouders gebeld en dan wordt er verwacht 
dat ze hun kind komen halen. 
 
-Als een kind tijdens kamp positief test op corona, dan zal het kamp stopgezet worden en moeten alle kinderen naar 
huis. 
 
-Er zullen regelmatig momenten voorzien worden  wanneer iedereen zijn handen kan wassen 
 
-Kinderen moeten geen afstand houden in hun bubbels en moeten geen mondmasker dragen (kabouters < 12 jaar) + 
ook leiding moet geen mondmasker dragen, behalve als deze de bubbel/kampplaats verlaat. 
 

Regels na het kamp 
-Als er een lid op kamp positief test op corona moet de hele bubbel naar huis en 14 dagen lang geen deel uitmaken 

van een andere bubbel. 

 

 

  



Inschrijving + betaling 
  
Voor dat je mee kan op deze prachtige wereldreis vragen wij je om €90 (voor wie het weekend al had betaald is het 
nog maar €65) over te schrijven op volgend rekeningnummer:  BE38 7340 1848 4872 
De inschrijvingen zullen online gebeuren op de site van de scouts: 

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/ 
 
 
De inschrijving + betaling moeten ten laatste in orde zijn op 24 juni. 
 
 
 
 
 

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/?fbclid=IwAR3j1VV1GP42b0XYNpVAJZd7AWLUnb4-Q7O4VkWU9nSj7ZsJVSU2aTHWLcI

