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Corona- PROOF 
Om het kamp vlot te laten verlopen, vragen we jullie om met volgende zaken rekening te 
houden: 

Wanneer mag je NIET mee op kamp?  
o Als je 5 dagen voor het kamp ziek bent geweest. 
 o Als je in de 2 weken voor het kamp in contact bent gekomen met het 
COVID-19 virus. 

Hoe gaat het kamp in zijn werk?  
o We vormen een bubbel van 50 personen (leden + leiding) 
 

Wat als iemand ziek wordt op kamp?  
o Hierbij volgen we de NOODPROCEDURE : 
- Indien een lid corona symptomen vertoont, zullen de ouders gecontacteerd 

worden. 
- De ouders zullen verzocht worden om hun kind zo snel mogelijk op te halen.  
- In de tussentijd zal het kind afgezonderd worden van de groep 

 

Wat als iemand van het kamp positief test? 
o Iedereen gaat naar huis en blijft 14 dagen in quarantaine. 

 
 
Wat met de persoonlijke hygiëne op kamp?  

o Dit jaar zullen we extra letten op hygiëne. De welpen zullen regelmatig hun 
handen moeten wassen en de nodige hygiënische/ontsmettingsproducten worden 
voorzien.     



DE LEIDING 

 

 

 

Totem: Pipa de saffiergele joviale panda 

Taak: Takleidster 

Lievelingseten: Pizzaaaa  

Leukste scouts moment: welpenkamp 2020 

Levensmotto: SMILE :)) 

 

 

Totem: Flora de smaragdrode vastberaden herder 

Taak: Kas 

Lievelingseten: Pizza <333 

Leukste scouts moment:  wanneer de welpen 

luisteren & jinkamp Bulgarije 

Levensmotto: teamwork makes the dream work 

 

Totem: Mila de wijnblauwe vurige mus  

Taak: EHBO 

Lievelingseten: geplette vissticks met 

spinaziepuree zoals ze dat alleen op de scouts 

kunnen maken 

Leukste scouts moment: bonte avond! 

Levensmotto: een dag niet gelachen is een dag niet 

geleefd! 



 

Totem: Mundi de violarode bruisende drongo  

Taak: Activo  

Lievelingseten:  kip met rijst en curry met koude 

ananas :)  

Leukste scouts moment: chillings in het meer van 

Bouillon  

Levensmotto: Allé kom, doe nekeer zot  

 

Totem: Ouzo de lavazwarte goedgeluimde specht 

Taak: Activo 

Lievelingseten: alles wat de fourage klaarmaakt 

voor ons!! 

Leukste scouts moment: Jinkamp in Bulgarije 

Levensmotto: To Live is To fly 

 

Totem: Pluto de vuurviolette amusante katta 

Taak: Materiaal 

Lievelingseten: Spaghetti carbonara 

Leukste scouts moment: Voorkamp jong-giverkamp 

Levensmotto: Jong zijn is een keuze!  



 

Totem: Rico de bonsaïblauwe tevreden patrijs  

Taak: lokaal 

Lievelingseten: De Rudi 

Leukste scouts moment: wanneer de welpen schrik 

krijgen voor de spooktocht  

Levensmotto: Me alle Chinezen ma ni me den deze! 

 

 

 

 

 

 

DE FOURAGE  

 

 

 

Totem: Yuna de klaproosgele 

gracieuze dolfijn 

Taak: Super lekker koken natuurlijk 

Lievelingseten: Lasagna Mmmmmm 

Leukste scouts moment: Al de 

Vlaamse kermissen, jinkamp als lid in 

Roemenië en als leiding in Polen! En 

waarschijnlijk binnenkort ook dit 

welpenkamp :))) 

Levensmotto: Eens een scout, altijd 

een scout! 



 

Totem: Quitiki de meidoorngele 

vastberaden kauw 

Taak: kei lekker eten voor jullie 

makennn 

Lievelingseten: fishsticks met 

spinazie en purree!!! 

Leukste scouts moment: kamp in 

Polen met de jin :)) 

Levensmotto: het leven is een feest, 

je moet alleen zelf de slingers 

ophangen!   

      

Totem: Twix de genietende salangaan 

Taak: Het eten dat Yuna en Quitiki 

verprutst hebben goedmaken 

Lievelingseten: Frieten en een goei 

bicky burger 

Leukste scouts moment: Elke keer de 

welpen eindelijk stil zijn 

 

Levensmotto: BRAAAAAAAATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



DAGINDELING 

8u30: De zon is op en wij zijn klaar voor een nieuwe vakantie bestemming! Opstaan!!! 

9u00: Het is tijd voor het ontbijt! We kunnen onze nieuwe reis niet starten met een 

lege maag! Wat zou de fourage nu weer voor ons hebben klaargemaakt? 

10u00: Na onze zonnegroet, ochtendgymnastiek en overheerlijk ontbijt zijn wij 

helemaal klaar voor  de eerste kennismaking met onze bestemming in het 1e spel van de 

dag! 

12u30: Even onze batterij opladen en de laagjes vullen, zo een land leren kennen kost 

veel energie! Wij beginnen een hongertje te krijgen door het spetterende 

voormiddagspel. Tijd voor een goeie boterham, of iets anders overheerlijk! 

13u30: Met een goed gevulde maag direct op avontuur gaan is niet echt strak plan. 

Daarom laten we ons eten even zakken, laden onze batterijen even op of gaan we buiten 

toch nog wat spelen. Het is platte rust!  

14u30: Wij zijn er weer helemaal klaar voor, laat de namiddagactiviteit maar beginnen! 

16u: Tijd voor een vieruurtje zodat we weer even goed kunnen spelen als daarvoor! 

18u30: De fourage heeft hun beste kookkunsten speciaal voor ons weer eens 

bovengehaald en is helemaal klaar om jullie buikjes weer te vullen. Aan tafel!!! 

20u: De dag is alweer bijna om maar gelukkig is er nog tijd voor een super leuke 

avondactiviteit! Haal die sluipkunsten al maar boven of wieweet is het wel een leuk 

feestje? We zullen wel zien ;-) 

21u30: Jammer maar helaas, nog even tijd voor een tienuurtje en dan is het alweer tijd 

voor ons om naar dromenland te wederkeren. Wat een topdag was dit alweer!! 

 

   



PRAKTISCHE INFO 

De uitvalsbasis om ons land te verkennen zijn de 3-sterren lokalen van scouts Carpe 

Diem in Arendonk. 

Wij verwachten jullie donderdag 2 juli om 9u aan het Warot in Winksele, in 

scoutsuniform. Een bus zal ons dan naar de kampplaats brengen. Na een super toffe 

week mogen jullie ouders jullie komen halen maandag 6 juli om 14u terug aan het 

Warot in Winksele. De bus zal ons hier weer afzetten.  

Corona : Als ouder ben je verantwoordelijk om tijdens het afzetten/ophalen de 

richtlijnen rond corona te volgen: neem voldoende afstand van elkaar + draag een 

mondmasker (+12).  

 

Post: 

Leuke brieven en kaartjes kunnen altijd terecht op het volgende adres (maar natuurlijk 

ook niet overdrijven ;) wij zullen goed voor jullie kroost zorgen en na een kleine week 

zien we jullie al weer terug!!) 

Scouts WVB, naam welp 

Scouts Carpe Diem 

Biesputten 11,  2370 Arendonk 

 

In case of emergency: 

En zoals gewoonlijk is geen nieuws goed nieuws, maar indien er zich op het thuisfront 

toch een noodgeval, ... voordoet kunnen jullie ons altijd bereiken op volgende nummers: 

   

Naam leiding  Nummer  

Pipa  

Flora 

Mila 

Mundi 

Ouzo 

Rico 

Pluto 

0470682390 

0471402134 

0471114251 

0468184605 

0496294994 

0470310749 

0497500607 



Betaling en inschrijving: 

Je welp officieel inschrijven kan via : https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen 

Voor dat jullie 100% zeker meemogen richting Arendonk verwachten wij een betaling 

van €90 en een inschrijvingsstrookje ten laatste tegen 24 juni. 

Corona: Door de extra richtlijnen en voorzorgsmaatregelen hebben we besloten om de 

kampprijs dit jaar niet te veranderen, zo kunnen we door bv. bussen aan te leggen 

zorgen dat alles veilig verloopt. 

Betalen kan op het rekeningnummer BE37 7344 1110 7328.  

(Het 2e, 3e, 4e, ... kind in de scouts uit eenzelfde gezin heeft recht 10% korting op de 

kampprijs) 

 

Fonds op maat :  

Wij begrijpen dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Om te verzekeren dat alle 

kinderen mee op kamp kunnen is er een fonds op maat.  

Indien dit voor u van toepassing is, mag u een mail sturen op het volgende e-mail adres : 

marie.verhamme@telenet.be 

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/?fbclid=IwAR0YyIOYxabx8TPal-Z-fn7NTpfzoGepfZUOPHOzT5_XG3xFamQCOuj_UEg
mailto:marie.verhamme@telenet.be


Wat nemen we mee? 

VERTREK:  

→ Scoutsuniform aandoen (das, gele t-shirt, hemd, rok/broek)  

→ Kids-ID + gele stickers van de mutualiteit afgeven bij vertrek 

IN DE VALIES: 

●  Slaapzak 

●  Matje of luchtmatras (geen veldbed!)→best op voorhand eens nakijken voor 

gaatjes 

●  Onderbroeken  

●  Sokken  

●  Pyjama 

●  T-shirts met korte mouwen, lange mouwen... 

●  Broeken, shorten…  

●  Warme truien 

●  Regenjas 

●  Schoenen voor buiten, reserveschoenen, sandalen, slippers, ... 

●  Pet of hoedje 

●  Zonnebril 

●  Fluovestje 

●  Zwemkledij + handdoek 

●  Kleren die vuil mogen worden (en niet meer proper hoeven te geraken) 

●  Tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, kam/borstel, ... 

●  Zonnecrème, aftersun 

●  Muggenmelk, after-bite 

●  Handdoek(en) en washandje 

●  Waterpistool 

●  Keukenhanddoek 

●  Drinkbus met naam op!!!!!!! 

●  Medicatie indien nodig (MEDISCH ATTEST DOKTER NODIG! Zie verder) 

●  Strips, boeken, gezelschapsspelletjes, ... 

●  Enveloppe met adres en postzegels om een brief naar huis te 

sturen 

●  Verkleedkledij thema FLUO 

●  Witte T-shirt 

 

 

!! Vergeet ook zeker niet om overal je naam in te schrijven !! 



 

Wat nemen we niet mee!!!! 

●  Snoep 

●  Veldbed (worden thuisgelaten om plaatstekort te vermijden) 

●  Gsm 

● Alles wat je zeker niet wilt kwijtspelen of wilt dat kapot gaat… 

 

 

Corona: Dit jaar zijn er enkele extra zaken die mee op de meeneemlijst horen. 

- Elke welp zeker neemt een keukenhanddoek mee 

- Risico patiënten hebben,indien nodig, een attest van de dokter of symptomen 

afwezig zijn met medicatie (astma bv).  

- Medische fiches MOETEN allemaal worden nagekeken of ze nog up to date zijn 

Infodocument voor de ouder: 

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
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf


 


