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Baardegem





Aftellen naar groot kamp
 

Jawel hoor, WE MOGEN! We mogen ons weer dagenlang gaan amuseren in de ardense
bossen, ons wassen in de beek, samen de natuur ontdekken en rondcrossen met onze
beste maten, we mogen op kamp!! Veel blijft hetzelfde, enkele zaken veranderen. Maar na
zo’n geslaagd kamp als dat van vorig jaar kunnen we alles aan! We zijn mega geweldig
enthousiast dat we mogen vertrekken, hopelijk jullie ook! 

Lees dit kampboekje alsjeblieft grondig door. En vergeet ook zeker de kampvoorstelling niet
te bekijken. Zo komen jullie wat meer te weten over de kampthema’s. Zeker nu is het
belangrijk dat jullie alle info meekrijgen. Want enkel samen houden we Corona van de
kampwei!

 
Kampinschrijvingen

 
We mogen natuurlijk nog geen live kampvoorstelling en inschrijvingsdag organiseren. Spijtig,
we hadden jullie nochtans graag alles verteld over onze trip naar de Ardennen aan een
gezellig kampvuur. Maar uitstel is geen afstel, schrijf het maar alvast op voor volgend jaar! De
link naar de online- kampvoorstelling vinden jullie terug in onze mail.

Inschrijven kan dus uitzonderlijk enkel online via de link hieronder. Vergeet ook daar de info
niet te lezen, die is belangrijk!

https://forms.gle/qHjyEF628m1XnwRz8

Het pittoreske Villers-Sainte-Gertrude

 
We strijken dit jaar neer in … Villers-Sainte-Gertrude! Voor enkelen onder jullie doet dat
misschien wel een belletje rinkelen. Zeven jaar geleden zette we onze tenten hier namelijk al
eens op. Onze kampwei ligt midden in een kleurig bosgebied, overal waar je kijkt zijn bomen
en bergen, precies wat we zoeken dus! De beek is eerder bescheiden qua grootte maar dat
lossen de kapoenen en wouters wel op met een zelfgemaakte dam! 

Villers-Sainte-Gertrude ligt in de provincie Luxemburg en is een deelgemeente van Durbuy,
ook wel bekend als het kleinste stadje ter wereld. Het is gesitueerd op een heuvelketen en
de Aisne, een zijrivier van de Ourthe, stroomt er. 

Het is echt een prachtige omgeving. Zeker voor een scoutskamp! We wisselen onze warme
douches en zachte bedjes dus met extra veel plezier in voor twee weken avontuur in de
Ardennen. Hierbij geven we nog de belangrijkste informatie en maatregelen mee. Voor de
kampthema’s en verdere details verwijzen we jullie graag door naar de aparte deeltjes per
tak.



60% van de volwassen bevolking gevaccineerd is.
Er op de intensieve zorgafdeling van de ziekenhuizen minder dan 500 bedden bezet zijn.

Algemene informatie
 

Is dat beestje hier nu nog altijd? 
 

Even serieus nu, we willen een corona uitbraak op de kampwei natuurlijk ten alle tijden
vermijden. Daarom hebben we een heleboel draaiboeken opgesteld. Ook jullie spelen daar
een belangrijke rol in. Overloop de onderstaande puntjes met uw pagadder en wees
alsjeblieft consequent, daar staat of valt ons kamp mee. Alvast super bedankt!

 
MAG MIJN KIND MEE OP KAMP?
Ouders dragen zelf de verantwoordelijkheid of ze hun kinderen al dan niet laten meegaan.
Twijfel je? Vraag dan zeker advies aan een dokter.

Alle kinderen die de drie dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom
vertoonden, mogen mee op kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige
luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. 

Als iemand binnen de gezinsbubbel besmet is en/of in quarantaine verblijft, gelden de
bijhorende maatregelen ook voor deelnemers van het kamp. Zolang iemand in het gezin in
isolatie verblijft, mag je dus niet mee op kamp. 

We kunnen jullie natuurlijk niet verplichten een sneltest van uw kind af te nemen. Maar
raden dat zeker wel aan. Zo minimaliseren we het risico optimaal! 

 
 

AANWEZIGHEIDSREGISTERS, MEDISCHE FICHES EN TRACING
De takleiding houdt voor, tijdens en na het kamp gegevens van alle aanwezigen en hun
medische fiches bij. Er is ook een document dat de contacten tussen de leiding & leden
onderling en met externen bijhoudt. Als er blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of
na het kamp? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie
gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting. 

 
DE CONTACTBUBBELS
Ook uit deze hoek komt goed nieuws. Dat we met bubbels van 50 leden exclusief
(bege)leiding op kamp mogen vertrekken, stond al vast. Maar op de veiligheidsraad van 11
mei werd beslist dit aantal op te trekken naar 100 leden exclusief leiding. Dat zou dus
betekenen dat we, normaal gezien toch, één grote bubbel zijn. Als dat geen goed nieuws is!
Dit aantal geldt wel nog onder voorbehoud. Maar we hebben er met z’n allen een goed oog
in. 

Op 25 juni verhoogt het maximumaantal van de bubbels naar 100 als…

1.
2.



Handhygiëne, hoesten in de elleboog, het eenmalige gebruik van zakdoeken en
weggooien ervan en het gebruik van mondmaskers en handschoenen blijven gelden op
kamp.
Handen worden gewassen voor en na iedere activiteit(enblok), voor en na elke maaltijd,
na niezen of hoesten en na elk toiletbezoek. 

Wij voorzien zelf:

Het grootste verschil met vorig jaar is dat het maximumaantal exclusief leiding is. Dat wil
zeggen dat de bubbel bovenop de maxiumumgrootte van 50 of 100 leden ook nog leiding
en fouriers mag bevatten. Natuurlijk mogen de leden ook dit jaar weer zonder mondmasker
rondlopen. We houden ook nu weer een contactenlogboek bij, zo weten we perfect wie
welke contacten heeft gehad. Die informatie kunnen we doorspelen bij een worst case
scenario zoals een uitbraak. 

 

WAT ALS IEMAND ZIEK WORDT OP KAMP:
Wij selecteren binnen de leidingsgroep een coronacoördinator. Hij/zij zal zich in geval van
een vermoedelijke besmetting over de zieke ontfermt en de nodige stappen ondernemen.
Die leider is ook de contactpersoon voor de contactopsporing en houdt de
contactlogboeken bij. Een hele boterham dus. We zorg natuurlijk ook voor gepast
beschermingsmateriaal voor deze persoon. 

Daarnaast is er een ook isolatietent die we steeds goed verluchten. Hier kunnen leiding of
leden die mogelijks besmet zijn in afzondering zitten tot ze worden opgehaald. Bij verdachte
situaties moeten wij steeds de ouders contacteren en vragen om uw kind te komen halen.
Daar staan zowel wij als Scouts en Gidsen Vlaanderen op. Als uw kind daarna een negatieve
test kan voorleggen, mag hij/zij natuurlijk weer aansluiten. Bij een positieve test volgen wij de
vooropgestelde noodprocedure. Maar we hebben er alle vertrouwen in die niet boven te
moeten halen. 

 

WORDT UW KIND ZIEK NA HET KAMP?
Dan vragen we u zo snel mogelijk een dokter te contacteren. Na controle op en bevestiging
van corona zal de dokter zelf het contact-tracingcenter bellen. Zij schatten in of de andere
kinderen risico lopen. Vergeet ook ons dan zeker niet op de hoogte te houden!

 
 

DE HYGIËNEMAATREGELEN
Hygiene op kamp is sowieso al een enorme uitdaging. Maar ook dit jaar hebben we weer
een resem aan extra hygiënemaatregelen klaarstaan om het virus geen kans te geven. 

             o Voldoende papieren zakdoeken
             o Vuilnisbakken voor de vuile zakdoeken 
             o Extra/reserve mondmaskers

 



Dit verwachten wij van jullie:

De infrastructuur
De tenten worden voldoende verlucht

              o Handgels en zeep meebrengen
              o Eigen en voldoende (herbruikbare) mondmaskers meenemen

Vertrek en bezoekdag 

De vier takken vertrekken zoals gewoonlijk op drie verschillende dagen. De Kapoenen,
Wouters en Jonggivers gaan met de trein. De rit zal in totaal zo’n drie uur duren, zodat ze
telkens rond de middag op het kampterrein aankomen. Vergeet dus zeker geen lunchpakket
mee te nemen. 

KAPOENEN EN WOUTERS
We verzamelen donderdag 22 juli met z’n allen in perfect uniform om 7:45 aan het station
van Opwijk. Daar beginnen we aan onze reis naar het kampterrein. Jullie valiezen droppen
we in een busje, zo hoeven de Kapoenen en Wouters enkel een klein rugzakje mee te
sleuren. In dat rugzakje zit een flesje water, een lunchpakket en een spelletje voor
onderweg. Vergeet het Kids id en de medicijnen van uw zoon- of dochterlief niet mee te
geven aan de leiding. Aangezien onze plaatsjes op de trein op voorhand worden vastgelegd
bij onze goede vrienden van de NMBS, kunnen wij niet wachten op laatkomers om nadien
een volgende trein te nemen, kom dus zeker op tijd!

JONGGIVERS
De jonggivers verzamelen om 7:45 aan het station van Dendermonde. Opgelet, jullie
vertrekken op maandag 19 juli! Een dag later dan de givers en enkele dagen vroeger dan de
Kapoenen en Wouters dus. Ook de jonggivers gaan de trein op, maar dan met rugzak. Een
trekrugzak is dus aan te raden. Vergeet ook geen lunchpakket en een drankje. Aangezien
onze plaatsjes op de trein op voorhand worden vastgelegd bij onze goede vrienden van de
NMBS, kunnen wij niet wachten op laatkomers om nadien een volgende trein te nemen,
kom dus zeker op tijd!

GIVERS
Wij vertrekken op 18 juli om half 6 ‘s ochtends. En naar jaarlijkse traditie trotseren we het
Ardense heuvelland met de fiets. Dit jaar staat hen een bescheiden tochtje van 190
kilometer te wachten. Jullie grote rugzak mag mee met de camion. Voor meer informatie
kunnen jullie terecht bij het onderdeel ‘givers’ en natuurlijk bij de giverleiding. 

Op woensdag 29 juli vindt normaal de bezoekdag plaats. We sluiten ons kamp dan
traditiegetrouw af met alle leden en ouders. Maar net als vorig jaar moeten we deze traditie
verbreken. Er mogen namelijk geen ouders op het kampterrein van Scouts en Gidsen
Vlaanderen. 



Wanneer kom ik mijn zoon/dochter halen?
 

Kapoenen: Tussen 14 en 14:30u
Wouters: Tussen 14:30 en 15u

Jonggivers: Tussen 15u en 15:30u
Givers: Tussen 15:30 en 16uur

 
Zitten uw kinderen bij verschillende takken? Dan komt u tijdens het tijdslot van uw jongste
kind. Dan krijgt u op dat uur meteen heel uw kroost mee. Het adres van de kiss & ride is
Rue Gilles Bouvet 16, 6941 Villers-Sainte-Gertrude. 

 

We willen jullie – meer dan ooit – vragen om ook geen bezoekjes aan jullie afstammelingen
te brengen tijdens het kamp of vroeger te komen opdagen tijdens de “bezoekdag”.

Op 29 juli kunnen jullie je pagadders terug komen ophalen. We hebben een kiss & ride-zone
voorzien in het dorp zelf. Elke tak heeft zijn eigen uur, dan schemaatje staat hieronder. Dat
doen we om een enorme opstopping van auto’s te vermijden. Probeer dus ook nu op tijd te
komen. Samen met leden zullen we jullie opwachten aan de kiss & ride. Probeer ook waar
mogelijk te carpoolen, uiteraard rekening houdend met de maatregelen die dan gelden. Zo
denken we ook een beetje aan het milieu… Vergeet zeker geen fietsenrek als je een giver
komt ophalen! 



NOTA VAN DE LEIDING
Doorheen de jaren hebben wij gemerkt dat ouders er al snel vanuit gaan dat hun kinderen
later op kamp kunnen vertrekken of eerder worden opgehaald. Graag willen wij duidelijk
vermelden dat dit absoluut niet de bedoeling is, dit kamp meer dan ooit. Voor ons is een
kamp sowieso ‘alles of niets’, en gaat jullie zoon of dochter dus een volledig kamp mee. Wij
steken heel erg veel tijd in het opstellen van een kampprogramma en de daarbij horende
spelletjes, en rekenen daarbij op eenzelfde aantal leden. Wij hopen hierbij op jullie begrip,
ook vandaag…

 Kostprijs

De kampprijs bedraagt €140 voor de kapoenen en wouters, €180 voor de jonggivers en
givers. In deze prijs is alles inbegrepen (eten, materiaal, verblijf…). Jullie kunnen het bedrag
overschrijven op het rekeningnummer van de scouts: 737-1030194-97 met de vermelding
‘Betaling kamp 2021’ en de naam/namen van het kind(eren). Indien jullie vragen of
problemen hebben bij het financiële plaatje, mogen jullie steeds de groepsleiding
contacteren. Wij luisteren graag naar jullie (feedback).

De jongste takken hoeven enkel een centje mee te nemen om kaartjes/postzegels te kopen
indien ze graag een briefje schrijven. De oudste takken nemen best wel wat extra zakgeld
mee om een drankje te bestellen aan de bar. 

GOED OM WETEN
Via de mutualiteit wordt een deel van het kampgeld terugbetaald. Dit loopt op tot 5 euro per
dag en 100 euro in totaal per jaar. Hiervoor kan je een aanvraagformulier downloaden bij je
mutualiteit en het laten invullen door ons. Plak een gele klever op het formulier en stuur het
ingevuld terug. De tegemoetkoming wordt dan op je rekening overgeschreven.

Omwille van de pandemie, kan het kamp dit jaar uitzonderlijk kosteloos worden
geannuleerd tot de dag voor kamp. We nemen even afstand van onze ‘70% terugbetalen-
regel’ omdat kinderen die tot drie dagen voor het kamp ziek zijn (geweest) absoluut niet mee
mogen. (Zie “Mag mijn kind mee op kamp?”)

Bagage

Graag vragen we om één grote rugzak of valies mee te nemen, zonder al te veel losse
spullen aan. De bagage van de givers zal met de camion naar het kampterrein gebracht
worden. Deze wordt geladen op zondag 11 juli 2021. 

Elke scout heeft het wel al eens meegemaakt dat hij/zij thuis komt met een heleboel kleren,
maar juist niet die van hem/haar. Om dit te vermijden vragen we om kledij zo veel mogelijk
te naamtekenen. Zo kunnen we op het einde van het kamp de verloren voorwerpen aan
de juiste sloddervos terugbezorgen. Dit is zeker van belang voor de uniformstukken. Elke 



Handgel en zeep
Voldoende (herbruikbare) mondmaskers
2 handdoeken (met naam gemarkeerd, mogen niet doorgegeven worden)

ochtend worden leden (en leiding) in perfect uniform verwacht om de dag te openen. Ook
bij het vertrek zien we graag iedereen in hemd, groene broek/rok en das. Geen perfect
uniform in formatie is pompen! Voor de kapoenen is enkel een das voldoende. 

Verplicht mee te nemen 

Om wat spaarzamer om te gaan met water en de verspreiding van beestjes maximaal tegen
te gaan willen we jullie vragen om per lid een drinkbus mee te geven. Vergeet deze zeker
niet te naamtekenen! 

Daarnaast vragen we nog eens volgende zaken ook zeker te voorzien:

Kids iD, medische fiche en medicijnen

Van elk lid houden we een medische fiche bij. Dit document wordt voor het kamp ingevuld
door de ouders en aan de leiding bezorgd. Hierin staat alle informatie over de huisarts,
allergieën, medicatie, inentingen etc. van jullie kinderen. Het is dus héél belangrijk dat deze
op tijd ingevuld worden en up-to-date zijn. Het spreekt voor zich dat deze steekkaarten
vertrouwelijk zijn. Jullie kunnen de fiches downloaden op
https://oudesite.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart en digitaal
doorsturen naar scoutsbaardegem@hotmail.com of op volgend adres afgeven: Seepscherf
32, Baardegem.

De kleine takken kunnen bij vertrek hun KIDS ID’s aan hun leiding geven. Van de jonggivers
en givers wordt verwacht hun identiteitskaart zelf bij te houden. Vergeet deze dus zeker niet!
Ook medicijnen worden afgegeven bij vertrek. Voorzie deze van naam, dosis en eventueel
extra uitleg. Wij zorgen dat deze juist worden ingenomen. 

Fourage

Dat er dit jaar weer lekker voor ons gekookt staat buiten kijf. De jonggivers en givers koken
hun potje natuurlijk zelf. Maar de kapoenen en wouters kunnen rekenen op de kookkunsten
van Jordi, Amber, Tibo, Klara, Wannes, Jeroen, Piet en Anna. Zij zorgen er samen voor dat we
elke dag heerlijk kunnen smullen. Indien jullie kind(eren) last hebben van allergieën (lactose,
fructose, gluten, …) of andere zaken, gelieve dit dan zeker op voorhand te laten weten aan
de betreffende takleiding én te vermelden op de medische fiches. Zo kunnen we hier
rekening mee houden bij het kiezen van de maaltijden en tijdens het winkelen. Verder willen
we graag nog eens vermelden dat ‘Ik-lust-dat-nietjes’ nog steeds niet vallen onder een 

mailto:scoutsbaardegem@hotmail.com


 officiële allergie en dat we hier dus geen rekening mee houden. Een echte scout eet
zijn/haar bord leeg. 

Postduif

Als jullie vanuit het thuisfront graag een postkaartje, brief, pakketje sturen kan dat op dit
adres:

              Scouts en Gidsen Vlaanderen - Baardegem
              T.a.v. ………………….. (naam)
              Robert René
              Rue du Millénaire 5
              BE-6941 Villers-Sainte-Gertrude

Opgelet
Dit adres is verschillend van onze kampwei. De leden kunnen jullie ophalen op volgend
adres: Rue Gilles Bouvet 16, 6941 Villers-Sainte-Gertrude. 

Noodnummers

Ook al laten we alles van moderne technologieën thuis. Toch zijn we steeds bereikbaar zijn
op één van de vier noodnummers. Deze dienen uiteraard enkel voor noodgevallen. 

              Joran:  +32 479 52 49 80 
              Elisabeth:  +32 478 52 60 47 
              Klara:  +32 474 01 22 85 
              Amber:  +32 491 37 21 68 

Voilà, dit was het dan. Nog twee maanden en we kunnen er weer even tussenuit met z’n
allen. Neem gerust contact op met de leiding indien jullie nog vragen of opmerkingen
hebben! 

Een stevige linker & tot in juli!
De leiding van Scouts baardegem

 



Dagindeling

 

07.30: opstaan fourage

07.50: leiding roept leden op

08.10: alle leiding is uit de tenten

08.30: formatie = opening van de dag in perfect uniform en BP

09.30: aanvang ochtendactiviteit

12.30: middagmaal

14.00: platte rust voor kleinsten/ non-alcoholic bar voor oudsten

14.30: aanvang middagactiviteit

16.00: vieruurtje

17.00: ophalen eten jonggivers en givers

18.30: avondeten

19.30: bar voor oudsten/massaspel

19.40: aanvang avondactiviteit jongste

20.15: aanvang avondactiviteit oudste

21.30: afsluiten van de dag jongste

23.00: afsluiten van de dag oudste

00.00: commando



 
 
 

Villers-Sainte Gertrude 2021 
 



We hebben er heel erg lang met een bang hartje naar uitgekeken, maar we kunnen het 
EINDELIJK uitschreeuwen! We mogen op groot kamp gaan in bubbels van 100!!!! Zoals 
jullie op de kampvoorstelling al konden zien, is ons thema dit jaar “S(T)AFARI”. Het 
belooft een waanzinnig fijne ervaring te worden! 
 
We vertrekken met de trein vanuit Opwijk. We nemen de trein om 8.21u, dus spreken we af 
om 7.45u. Probeer zeker op tijd te komen!  
 
In je rugzak bij vertrek: 
  

·       Een drinkbus (Graag de naam van uw kind hierop vermelden! Omwille van de 
omstandigheden willen we zo vermijden dat ziektes zich verspreiden.) 

·       Een lunchpakket 
·       Kids ID (afgeven bij vertrek aan leiding) 
  

In je valies: 
  
Aan de ouders: Zouden jullie ervoor willen zorgen dat de naam van jullie kapoen in/op de 
spullen staat? Zo kunnen we materiaal dat kwijt is snel aan de persoon terug bezorgen of 
kan er gepompt worden voor de verloren voorwerpen. 
  

·       Medicatie  
·       Matje/ Veldbed 
·       Slaapzak 
·       Kussen 
·       Knuffel 
·       Zaklamp 
·       Zakdoeken 
·       2 keukenhanddoeken 
·       Linnenzak 
·       Strips, gezelschapsspelletjes om je ’s ochtends of tijdens de platte rust bezig te 

houden. 
·       Schrijfgerief, en briefpapier + postzegels (+ adres aan wie je een kaartje wilt 

sturen) 
·       Toiletgerief 

o   Tandenborstel 



o   Tandpasta 
o   Kam/ borstel 
o   Shampoo  
o   Zeep  
o   Washandjes + handdoeken 
o   Muggencrème 
o   Zonnecrème (VERPLICHT!!) 

·       Kledij 
o   Ondergoed voor de hele week + enkele reserve onderbroeken 
o   Kousen (beter te veel dan te weinig) 
o   T-shirts 
o   Korte broeken 
o   Lange broeken 
o   Regenjas 
o   Pet/ hoofddeksel (VERPLICHT!!) 
o   Verkleedgerief in thema 
o   Pyjama 
o   Zwemgerief 

·       Schoeisel 
o   Stevige schoenen 
o   Laarzen 
o   Sportschoenen 
o   Watersandalen 

·       Omwille van corona zelf mee te nemen!: 
o   Voldoende alcoholgel  
o   Zeep 
o   Voldoende (herbruikbare) mondmaskers (In sommige gemeentes kan je dit 

gratis aanvragen!) 
o   2 keukenhanddoeken 

  
Neem ook genoeg warme kledij mee voor ‘s avonds, want het kan echt heel koud zijn ‘s 
avonds na zo een warme dag! 

  
Wat nemen we niet mee? 

·       GSM en andere elektronica 
·       Mama en/of papa 



·       Verboden middelen 
·       Geld 
  

Raamprogramma:  

  ‘S morgens Namiddag Avond 

Donderdag 
22/07/2021  

Opzetten Terrein verkennen  Afspraken maken! 

Vrijdag 23/07/2021 Blafke is vermist 
spel 

Leiding tegen leden Quiz 

Zaterdag 24/07/2021 Bosspel Beken spel Weerwolven 

Zondag 25/07/2021 Dauwtrip  Het grote S(t)afari 
spel 

Zangstonde 

Maandag 
26/07/2021 

Leidingswissel  Ondek je safari dier 
spel 

Voorlees-avond 

Dinsdag 27/07/2021 Knutselen Verwennamiddag Sluipspel 

Woensdag 
28/07/2021 

Kampvuur 
voorbereiden 

Kampvuur 
voorbereiden 

Kampvuur 

Donderdag 
29/07/2021 

Opkuis Opkuis Thuis 

  

 

 



 

 

 
Noodnummers: (enkel te bereiken in geval van nood!) 
Zoë: 0471 59 33 14 
Staf: 0479 53 58 38 
Michiel: 0468 25 24 25  
Elisabeth: 0478 52 60 47 
  

Wij kijken er alvast naar uit om met jullie op kamp te vertrekken en hopen jullie dat jullie 
allemaal meegaan natuurlijk!  
  

Een stevige linker,  

De kapoenenleiding  

 

Staf, Zoë, Michiel en Elisabeth 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GROOT KAMP 2021 – Villers-Saint-Gertrude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Wouters  
trekken naar het rijk van de  

VIKINGS 
 



 

 

 

 

 

Liefste Wouters 

 

Eindelijk is het zo ver, de zomervakantie komt in zicht en dat wil natuurlijk ook 

zeggen dat we bijna op kamp vertrekken. Een kamp vol strijdlust, schepen, 

plundertochten, pijl en boog, zwaardgevechten en zo veel meer. Jaja jullie lezen het 

goed, we trekken met de Wouters naar het rijk van de Vikings. Bereid jullie al 

maar voor wan het belooft een avontuurlijk en niet te vergeten kamp te worden.  

 

Vertrek 

We starten deze reis samen met de kapoenen en vertrekken aan het station van 

Opwijk in perfect uniform. Van daaruit zoeken we onze weg naar de weide waar 

we ons kamp zullen opzetten. We spreken af op 22 juli om 7u45 aan het station in 

Opwijk. We gaan met de trein. De valiezen worden op het station ingeladen en met 

een camionette naar het kampterrein gebracht. Voor op de trein hebben jullie een klein 

rugzakje nodig met lunchpakket, kidsID, regenjas en een mondmasker. Het is ook 

belangrijk dat de kinderen botinnen aandoen. We moeten namelijk nog een eindje 

stappen naar onze kampweide. Voor meer informatie kan u eens terugbladeren naar 

het algemene gedeelte van dit boekje.  

 

Waar gaan we naartoe? 



We zoeken onze nieuwe Vikingfamilie op in Villers-Saint-Gertrude. Een mooie 

grote grasvlakte waar we gedurende een week de Viking in onszelf zullen 

ontdekken. We gaan de strijd aan met andere volkeren en bewijzen dat we waardige 

krijgers zijn.  

Wat gaan we allemaal doen?  

Datum Voormiddag Namiddag Avond 

22 juli Vertrek  We zetten ons 

Vikingdorp op 

Afspraken rond een 

vuurtje 

23 juli Bosspel Vikings VS de 

Franken 

QUIZZZ 

24 juli Douwtocht Verwennamiddag Avondspel 

25 juli Franse dag Groepsuitstap BBQ  

26 juli Wissel van 

Vikinghoofdmannen 

Vikingwapens maken Fakkeltocht 

27 juli Dorpspel Strijd op zee Varken aan het spit 

28 juli Hout zoeken Sketchkes 

voorbereiden 

Kampvuur 

29 juli Afbraak Terug naar het 

thuisfront  

/ 

 

 

 



 

 

Wat nemen we mee?  

In de rugzak bij vetrek: 

- KidsID (afgeven aan de leiding bij vertrek aan station) 

- Medicatie (als uw kind medicatie nodig heeft gelieve deze dan bij vertrek aan het station aan de leiding 

te bezorgen samen met de instructies) 

- Lunchpakket + mondmasker 

- Regenjas  

- Een leuke bezigheid voor op de trein 

In de valies: 

- Matje/veldbed 

- Slaapzak 

- Kussen 

- Knuffel 

- Zaklamp 

- Zakdoeken 

- Linnenzak 

- Strips, gezelschapsspelletjes 

- Schrijfgerief, briefpapier, postzegels en adressen aan wie je een briefje wil sturen 

- Toiletzak 

o Tandenborstel 

o Tandpasta 

o Kam/borstel 

o Shampoo 

o Zeep 

o Washandjes + handdoeken 

o Muggencrème 

o Zonnecrème (VERPLICHT) 

- Kledij 

o Ondergoed voor een hele week 



o Kousen (genoeg) 

o Korte en lange broeken 

o T-shirts 

o Truien 

o Regenjas 

o Pet/hoofddeksel (VERPLICHT) 

o Jullie beste VIKING verkleedgerief 

o Pyjama 

o Zwemgerief 

- Schoeisel 

o Stapschoenen 

o Sportschoenen  

o Watersandalen 

- Drinkbus (VERPLICHT) 

- Voldoende mondmaskers (VERPLICHT) 

- 2 keukenhanddoeken 

- Wasspelden 

- JULLIE GOED VIKINGHUMEUR 

 

! MOGEN WE JULLIE VRAGEN ALLES TE NAAMTEKENEN ZODAT VERLOREN 

VOORWERPEN MAKKELIJKER UITGEDEELD KUNNEN WORDEN 

 

Wat laten we thuis? 

- GSM of andere elektronica  

- Mama en papa 

- Geld  

- Snoep en koekjes (de leiding neemt deze in beslag om te delen met heel de groep) 

 

Wij kijken enorm uit naar onze Vikingreis en hopen op zo veel mogelijk reisgenoten!  

 

Groetjes  

De Wouterleiding  



Nils, Stef, Dries, Nicolas en Janne  

 
 
 

Villers-Saint-Gertrude 

2021 
 
 
 



Beste jonggivers, 

Het is zover, we vertrekken op kamp in “over de oceaan” stijl. Vier zocht 

naar een toffe groep jonggivers om een tweede seizoen van het tv-

programma te maken. Twee keer raden welke bende jonggivers er is 

geselecteerd … Wij dus!!! We zullen ons de komende 10 dagen te water 

begeven en een prachtige rondreis maken over de oceaan!  

Vertrek? 

We vertrekken maandag 19 juli met de trein richting de kampweide. We 

spreken af aan het station in Dendermonde om 7u45. Aangezien we met 

de trein naar de kampweide gaan, is het belangrijk dat jullie een 

trekrugzak gebruiken en geen valies. Vergeet ook jullie tweedaagse rugzak 

niet. Probeer alles in de rugzak te krijgen en geen losse zakjes mee te 

nemen, dit is niet praktisch op de trein. Voorzie ook een lunchpakket voor 

de middag. 

Wat gaan we doen? 

 

DATUM VOORMIDDAG NAMIDDAG AVOND 

19 JULI Aankomst Opbouw Opbouw en 

afspraken 

20 JULI Opbouw Opbouw  Belofte en 

Patrouille-

verdeling  

21 JULI Tweedaagse Tweedaagse Tweedaagse 

22 juli Tweedaagse Tweedaagse Zangstonde 



23 JULI Ontbijt Quiz Welness nammidag Nachtwaken 

24 JULI Bosspel Beketocht Durftocht 

25 JULI Fransendag Fransendag BBQ en uitlopende 

bar 

26 JULI Het grote de 

jonggivers gaan over 

de oceaan spel 

Leidingswissel Nachtspel 

27 juli Totemdag Totemdag Totemtocht 

28 juli Hout sprokkelen Nog meer hout 

sprokkelen 

Kampvuur en 

totemnamen 

29 juli Alles weer afbreken Bezoekdag :(  

 

Wat nemen we mee op kamp? 

o Scoutsuniform!!! (hemd, das, groene broek of rok) 

o Matje (geen veldbed, dat past niet in de tent!) 

o Identiteitskaart of Kids-ID 

o Zakgeld (bijvoorbeeld voor een drankje in de bar) 

o Rugzak voor op tweedaagse 

o Slaapzak 

o Regenjas 

o Broeken, shorts, rokken… 

o T-shirts, topjes… (VEEEEEL!!!!!) 



o Truien 

o Sokken 

o Ondergoed 

o Zwemgerief  

o Stapschoenen (bottinen verplicht!!!) 

o Waterschoenen 

o Eventueel slippers, sportschoenen… 

o Tandenborstel en tandpasta 

o Washandje 

o Handdoek  

o Zeep 

o Shampoo 

o Deo 

o Borstel, kam 

o Zonnecrème 

o Muggenmelk 

o Zaklamp 

o Keukenhanddoeken voor de afwas!!! 

o Wasspelden 

o Postzegels 

o Postkaarten 

o Maandverbanden en dergelijke 

o Opinel 

o Drinkbus!!! 

o Mondmaskers!!! 

o Kleren die mogen vuil worden voor de totemtocht 

Wat nemen we niet mee? 

o GSM 

o Ipad 

o Pc 



o Andere elektronische apparaten  

o Tiktok 

o Huisdieren 

o Mammie en pappie 

o Slecht humeur 

o Lief 

o Wapens 

o Snoep (sowieso delen met de leiding) 

o Drugs 

o Sigaretten 

o Alcohol 

o … 

 

Indien er nog vragen zijn, aarzel zeker niet om ons te contracteren! Wij 

kijken er alvast heel hard naar uit!!! 

Gust, Kasper, Mout, Victor en Sofie 

x-x-x 

 



Het lijkt een mooie wereld, de muziekindustrie, maar niets is minder waar… Oneindig veel 



artiesten geven keer op keer het beste van zichzelf. Slechts de enkelingen die er met kop en 
schouders bovenuit steken worden opgemerkt door het brede publiek. Maar zelfs dit is niet 
genoeg. Het kan en moet altijd beter om elke week opnieuw een plaatsje te bemachtigen in 
de hitlijsten. Jullie horen ons al komen. Ook wij gaan in de loop van het kamp afrekenen met 
de minst catchy, dansbare… platen. Hiervoor hebben we jullie meest geliefde liedje van het 
moment nodig. Aan het einde van onze 12-daagse zal het duidelijk zijn welk nummer de top 
van de Afrekening haalt. Vergeet dus zeker jullie ultieme, favoriete nummer niet door te 
sturen naar ons! 
 
 

 

 Voormiddag Namiddag Avond 
 
Donderdag 18 juli 

A Bicyclette- 
Yves Montant 

Trappen- 
Josyvlio 

Bicycle- 
Red Hot Chili 

Peppers 
 
Vrijdag 19 juli 

Bicycle Race- 
Queen 

Push it- 
Salt ‘n Peppa 

We built this city- 
Starship 

 
Zaterdag 20 juli 

Work- 
Rihanna 

Work it- 
Missy Elliot 

Work- 
A$AP ferg 

 
Zondag 21 juli 

Walking on a 
dream- 

Empire of the sun 

Walk it, talk it- 
Migos 

Walking with 
elephants- 
Ten Walls 

 
Maandag 22 juli 

Walking on 
sunshine- 
Katrina 

Walk this way- 
Run DMC 

Talking to the 
moon- 

Bruno Mars 
 
Dinsdag 23 juli 

All day- 
Kanye West 

24 uur- 
Kevin 

Day ‘n’ Night- 
Kid Cudi ft Thriller- 
Michael Jackson 

 
Woensdag 24 juli 

Surviver- 
Destiny’s child 

I will survive- 
Gloria Gaynor 

Dessert- 
Romeo Elvis 

 
Donderdag 25 juli 

Douce France- 
Charles Trenet 

Frans liedje- 
K3 

Grillen im Garten- 
Kollektiv 

Turmstrasse 
 
Vrijdag 26 juli 

New Rules- 
Dua Lipa 

Chill Bill- 
Rob Stone 

Sneakin’- 
Drake 

 
Zaterdag 27 juli 

Decisions- 
Borgore 

Techno toujours 
pareil- 

Salut c’est cool 

I bet you look good 
on the dancefloor- 
Arctic Monkeys 

 
Zondag 28 juli 

Gabbersaurus- 
Hakkuhbar 

Set fire to the rain- 
Adele 

Burn- 
Ellie Goulding 

 
Maandag 29 juli 

Alles kapot- 
Goldband 

Summertime 
sadness- 

Lana Del Rey 

Sound of silence- 
Simon and 
Garfunkel 



Een veilige fiets, hoe doe de da?  
Doe de check, check, check… 

• Een werkend voorlicht 
• Een werkend achterlicht 
• Goed afgestelde remmen 
• Fietsbel 
• Opgepompte banden 
• Goed gesmeerde ketting  
• Schakelende vitessen  

 
Wat je zeker ook niet mag vergeten: 

• Fietshelm!!! 
• Koersbroek!!! 
• (Fietspomp) 
• Reserve band 
• Lunchpakket (zowel ontbijt, lunch als koekje) 
• Voldoende water (we vullen onderweg aan) 
• Drinkbus of camelbag 
• Slaapzak 
• Eventueel een matje 
• Mondmasker 
• Identiteitskaart 
• Al dan niet legale stimulerende middelen 

o Lees: Genoeg energierepen, gelletjes, druivensuiker, Erytropoëtine 
 
We fietsen zo’n 190 kilometer, en of er getrapt zal mogen worden! Maar wees niet bevreesd, 
de leiding heeft de toch al eens gedaan en het valt goed mee. Na de eerste dag overnachten 
we ergens onderweg, vergeet dus zeker geen slaapzak. Wil je comfortabel slapen? Opteer 
dan voor een matje. Ga je eerder voor een lichte tred op de fiets? Smijt dat ding dan al mee 
op de camion!  
Fluohesjes voorzien wij. Voorts kunnen we er niet genoeg op hameren dat een degelijke fiets 
en aangepaste fietstenue echt belangrijk zijn. Gun jezelf de luxe van een goede koersbroek 
en ga naar de fietsenmaker voor de tocht, het helpt echt! 
 
!!We vertrekken 18 juli om half 6 ‘s ochtends!! Zo malen we onze eerste kilometers nog voor 
de pittige zomerzon. Probeer alsjeblieft allemaal op tijd te komen, zo blijven wij op schema. 
De bergen zijn niet klaar voor ons! 
 

Wat met mijn andere bagage? 
Jullie bagage brengen we met de camion naar het kampterrein. Deze camion vervoert niet 
enkel jullie rugzakken maar ook al het materiaal dat we nodig hebben op kamp (tenten, 
sjorbalken, patrouillekoffers…). Het is dus een hele klus om zo’n mastodont in te laden. 
Daarom vragen we traditiegetrouw aan de givers om ook dit jaar een handje te komen helpen. 
Want vele handjes… Afspraak zondag 11 juli om 15 uur aan de scoutslokalen. Tot dan 
 

Wat neem ik mee (in mijn grote rugzak)?  



• Toiletzak met alles voor: 
o Tand en mondhygiëne 
o Lichaamsverzorging (liefst ecover) 
o Tegen de muggen, insecten en andere beesterij 

• Voldoende ondergoed en kousen 
• T-shirts, broeken, truien… 
• Mondmaskers!! 
•  Zakdoeken 
• Drinkbus!! 
• Botinnen, watersandalen en iets dat gemakkelijk zit 
• Zwemgerief 
• Keukenhanddoeken 
• Zaklamp 
• Opinel 
• Brieven en postzegels 
• Zakgeld 

o Voor een eventuele persoonlijke bestelling 
o Voor een drankje tijdens de bar  

• Ach, jullie weten het intussen wel allemaal 
 
Wat nemen we niet mee: gsm, nintendo switch, smartwatch… Vergeet niet dat alles wat je 
meeneemt ook kapot kan gaan!  
 
Voor ons alomvattend Afrekening-spel moet iedereen zijn/haar favoriete nummer insturen. 
We communiceren nog met jullie via Whatsapp maar denk dus al eens goed na! Het zou wel 
eens belangrijk kunnen zijn... 
 

Tot op kamp mannen & vrouwen! 
Tom, Joran en Emma 

 

 

 


