
 

 



 

 
 

Dag Avonturiers! 
 

Komen jullie met ons mee op ontdekking in de jungle? Bereid je dan 

maar goed voor op de leukste 10 dagen ooit! We nemen jullie mee naar 

een magische plek met de mooiste jungle-dieren. Waar jullie (net zoals 

de leiding) de echte beesten in jullie naar boven kunnen laten komen!  

 

 

★ Praktisch 

WAAR EN WANNEER 

Dit jaar gaan we op kamp van donderdag 8 juli tot zondag 18 juli naar 

Bonheiden! We verblijven op het terrein van Scouts Sint Paulus te Bonheiden. Dit 

bevindt zich maar 3 km van het centrum van Mechelen. 

 

Ons terrein bestaat uit 2 gebouwen. Namelijk een sanitair blok met 

slaapmogelijkheden en een gebouw met speelzalen en een eetzaal. Rondom de 

gebouwen, bevinden zich 2 grote terreinen waar we veel leuke spelletjes op kunnen 

spelen! 



 

 

CAMIONETTE 

Om al jullie gerief veilig en wel mee te nemen op safari gebruiken we onze geliefde 

camion, we zullen deze mogen inladen op 6 juli om 19u op het scoutsterrein. We 

verwachten van elke kabouter dat hun valies op tijd mee ingeladen wordt en dat 

iedereen dus aanwezig is op dit uur.  

Na onze supermegadeluxe safari moeten natuurlijk onze vuile en stinkende kleren 

terug naar huis om gewassen te worden. We mogen de camion uitladen op 18 juli 

om 16u op het scoutsterrein en verwachten dan ook weer dat elke kabouter zijn 

eigen valies mee kan nemen naar huis.  

VERVOER 

Door corona is het helaas niet mogelijk om te carpoolen, dus gaan we de trein 

nemen. We vertrekken in station Dendermonde zodat we minder moeten 

overstappen en dus veiliger reizen met al onze kabouters! Samen nemen we dan de 

trein richting Muizen, en stappen we vanaf het station in Muizen tot ons kamphuis. 

Vanaf het station is ongeveer 3,5 km stappen, dit valt dus zeker goed mee! 

 

*Het is dus zeker heel belangrijk dat je kabouter goede en stevige stapschoenen 

draagt bij vertrek, en een rugzakje met water en lunchpakket mee heeft voor 

onderweg.  

(ZIE VERTREK) 



 

★ Vertrek  

 

Om te vertrekken verzamelen we allemaal om 9u15 aan 

het station in Dendermonde. Hier mogen jullie dan 

afscheid nemen van de ouders en wachten jullie (rustig) 

af tot de trein er is. 

 

Er kunnen altijd nog wijzigingen komen door NMBS, 

maar dan laten wij dat aan de ouders weten via mail zodat iedereen op de hoogte is 

wanneer en waar we zullen zijn.  

 

De treintickets worden aangekocht in groep, wij zullen ervoor zorgen dat zeker elke 

kabouter mee kan. Die prijs is ook verwerkt in het inschrijvingsgeld. Ouders moeten 

dus niet zelf nog tickets zoeken en kabouters gaan ook niet elk een ticket moeten 

bijhouden dat ze zouden kunnen verliezen. De leiding zal daarvoor zorgen.   

AANKOMST 

Eens dat ons jungle avontuur erop zit, zullen er al heel wat vermoeide gezichtjes zijn. 

De laatste dag verloopt dat ook heel rustig en is puur opruimen en vertrekken naar 

huis. Verdere informatie over het aankomstuur zullen we jullie nog laten weten.  We 

zouden in de middag aankomen. Normaal zouden we toekomen in station 

Dendermonde om 15u32. (Als dit zou wijzigen, laten we het zeker op tijd weten). 

 

 

WAT NEEM JE MEE BIJ VERTREK 

 

❏ Medicatie + Doktersattest (*)   

❏ Individuele steekkaart: Je kan deze vinden op onze site. Vergeet ze 
zeker niet! 

❏ Isi+ kaart of KidsID  

❏ Lunchpakket  

❏ Handgel  

❏ Vertrekken in perfect uniform 

Voor het makkelijker te maken voor ons zorg je ervoor dat bovenstaande 
documenten  samenzitten in een enveloppe of plastic mapje. Dit geef je 
mee aan je kind bij vertrek. Als er  bepaalde zaken zijn waar we rekening 
moeten bijhouden in verband met medicatie van je kind zorg je ervoor dat 
dit duidelijk in de medische fiche staat.  

* De leiding mag van de wetgever geen medicatie meer toedienen zonder 
doktersattest. Moet jouw kabouter op kamp medicatie nemen, dan kan je zo 
een attest downloaden op  www.scoutsengidsenzele.be. Klik door naar 



 

‘brieven’ via activiteiten. 

★ Inschrijving  

 We vragen om je kabouter(s) voor 25 juni  in te schrijven via het volgende form: 

https://forms.gle/6h9GdQm6wUdr2j4e7  

Hierna zullen jullie een mail met de bevestiging van deze inschrijving krijgen. Na 

het krijgen van deze bevestiging, schrijf je €130 over op BE77 7370 3170 9242   

met vermelding “kabouterkamp 2021, naam kabouter”.  

 

 

 

★ Contact 
 

Voor dringende zaken op kamp kunnen jullie ons altijd bereiken via 

onderstaande  telefoonnummers. Voor meer algemene vragen en als er na het 

lezen van deze brochure nog  iets niet duidelijk mocht zijn: stuur gerust een 

mailtje!   

E-mailadres: kabouterleiding@scoutsengidsenzele.be   

Nele De Backer - Takleidster: 0499/75 02 80  

Mathijs Van Noort: 0492/39 69 22  

Emma Coppieters : 0496/03 94 55  

Silke Van Den Broeck:  0472/67 69 99 

Naomi Van Avermaet : 0468/31 69 98   

Magali Van Winkel: 0468 /43 99 34 

*We moeten wel vragen om ons op kamp enkel te contacteren in noodgevallen…* 

 

POST EN PAKKETJES  

 

Voor alle ouders, oma’s, opa’s, vriendjes, vriendinnetjes,... die graag een briefje 

willen schrijven, kunnen deze opsturen naar volgend adres: 

 

Naam kabouter 

Scouts en Gidsen Zele 

Mechelsesteenweg 220  

 2820 Bonheiden 

https://forms.gle/6h9GdQm6wUdr2j4e7


 

 

*Wat we natuurlijk niet graag via post krijgen zijn snoepjes of koekjes, het zou 

oneerlijk zijn als enkel jouw kabouter dat mag eten. Wij zorgen voor al heel wat 

lekkers en zorgen ervoor dat iedereen hetzelfde krijgt! Moest dit wel in het pakje 

zitten, zal de leiding dit bijhouden doorheen het kamp. Dit wordt op het einde van het 

kamp terug bezorgd aan uw kabouter. 

 

★ Dagindeling 

HOE ZIET EEN DAG IN DE JUNGLE ER NU PRECIES UIT?  

 

8u30  

Opstaaaan! We trekken gauw een warme trui over onze 
pyjama’s en springen in een paar  makkelijke schoenen om 
onze dag te beginnen met een gezonde portie PT. Na de PT  
springen we in onze kleren en schuiven we aan de ontbijttafel. 
Daarna ruimen we alles op en zijn we klaar om aan een dag te 
beginnen!  

 

9u30   

Het is tijd voor onze ochtendactiviteit jippie!  

 

12u30   

Van al dat spelen en ontdekken krijgen we reuzehonger! Na het eten 
gaan we terug opruimen en daarna volgt een strenge schouwing. 
Daarna krijgen jullie een uurtje platte rust. Dan mogen jullie op het 
gemakje jullie kaartjes beantwoorden, ‘girltalken’ met de 
medekabouters,  macramébandjes maken, knutselen, een stripverhaal 
lezen of even lekker lui zijn. De energieke kabouters onder ons mogen 
natuurlijk ook naar hartenlust buiten ravotten! 

 

14u30  



 

We beginnen terug vol energie aan de namiddagactiviteit. Om 16u 
hebben de foeriers ook een lekker vieruurtje voorzien, zoals een 
koekje of fruit!  

 

18u00   

Mmmm, wat ruiken we daar? De foeriers hebben voor ons weer een 
overheerlijke maaltijd klaargemaakt. Aanvalleeeen! Daarna ruimen we 
samen weer alles op en volgt alweer een  schouwing.  

 

19u00   

We maken ons nog snel even klaar voor een spannende 
avondactiviteit! 

 

21u00   

Het is tijd om deze geweldige dag af te sluiten. We maken ons klaar om 
te gaan slapen en om 21u30 gaat onvermijdelijk het licht uit. Morgen 
volgt een leuke nieuwe dag met nieuwe avonturen in onze jungle! 

Van deze planning kunnen we natuurlijk wel wat afwijken, 

aangezien we soms speciale en spannende  activiteiten hebben 

gepland! ☺ 

★ Wat neem je allemaal mee?  

EETGEREI  

✔ Gamel of plastic bord  

✔ Drinkbeker  

✔ Bestek: lepel, mes, vork, klein lepeltje  

✔ 2 keukenhanddoeken (deze keukenhanddoeken maken een kleine kans het 

kabouterkamp  te overleven, vooral als ze wit zijn…)  

OM TE SLAPEN   

✔ Slaapzak   

✔ Veldbed  

✔ Knuffelbeer  

✔ Pyjama   

✔ Kussen   

TOILETGEREI  



 

✔ Washandjes  

✔ Handdoeken  

✔ Douchegel   

✔ Shampoo  

✔ Conditioner (voor de kabouters met lang haar)   

✔ Kam   

✔ Rekkertjes en speldjes   

✔ Tandenborstel  

✔ Tandpasta  

✔ Zonnecrème   

✔ After-sun 

 

KLEDIJ  

✔ Je uniform: dit trek je aan bij vertrek (Zie volgende pagina!)   

✔ Regenjas (Die hopelijk niet uit je valies moet komen)  

✔ Ondergoed  

✔ Kousen  

✔ Lange broeken   

✔ Shorten  

✔ T-shirts/Topjes  

✔ Dikke truien  

✔ Kleren die vuil mogen worden  

✔ Bikini of badpak  

✔ Goede stapschoenen  

✔ Speelschoenen   

✔ Sandalen  

✔ Pantoffels of slippers   

✔ Laarzen kunnen ook altijd handig zijn  

✔ Pet of hoedje   

✔ Verkleedkledij jungle  

 

ALLERLEI  

✔ Linnenzak voor de vuile kleren (Vuile kleren in plastic zakken, dat 

gaat stiiiiiiinken!) 

  ✔ Zaklamp   

✔ Klein rugzakje om je boterhammen, regenjas en drinkbus in te steken als 



 

we er een dagje  op uit trekken (zorg dat dit een stevig is, waar je gemakkelijk 

een dag mee kunt stappen) 

 ✔ Strips en/of gezelschapsspelletjes voor tijdens de platte rust  

✔ Zakdoeken  

✔ Eventuele medicatie (afgeven aan de leiding bij vertrek)  

✔ Briefpapier, enveloppen, postzegels, adressen & schrijfgerei  

✔ Stevige drinkbus   

✔ Muggenmelk   

✔ Ontsmettende handgel (klein flesje)  

✔ Mondmasker (is voor kinderen van deze leeftijd geen must maar kan 

geen kwaad om dit  mee te nemen)  

WAT NEMEN WE NIET MEE  

✔ PSP’s, nintendo’s, iPads, iPods of ander elektronisch speelgoed  

✔ Snoep of ander eten  

✔ GSM’s  

✔ Zakmes   

✔ Horloges, wekkers 

 

★ Wat is een perfect uniform?  

 

✔ Beige hemd   

✔ Groene lange broek, short of rok van Scouts en Gidsen Vlaanderen  

✔ Beige das + schildje  

✔ Eventueel een rode T-shirt Scouts & Gidsen Zele  

✔Botinnen 
  

De plaatsen van de tekentjes voor op het hemd, kunnen jullie hieronder vinden: 



 

 

 

 

★ COVID-19 OP KAMP  
 

Op kamp in tijden van corona. Wat nu?  

Dat het een memorabel kamp zal worden dit jaar zal niet alleen liggen 

aan de fantastische avonturen  die we zullen beleven maar ook aan hoe 

we op kamp zullen gaan. Om alles goed te laten verlopen  zijn we dan 

ook volop bezig ons kamp volledig coronaproof te maken in 

samenwerking met Scouts en  Gidsen Vlaanderen.   

Daarom bij deze enkele belangrijke punten over ons kamp.   

Wie kan mee op kamp?   

We hopen natuurlijk dat al onze leden gezond en wel zijn en dus ook 

allemaal mee kunnen op kamp.  Als ouder draag je zelf de 

verantwoordelijkheid om te beslissen of je kind mee kan of niet. Twijfel je  

als ouder toch omdat je zoon of dochter mogelijks tot een risicogroep 

behoort, neem dan contact op  met je huisdokter om uitsluitsel te krijgen.   

Heeft je zoon of dochter 5 dagen of minder voor het kamp toch 

symptomen dan is deelname spijtig  genoeg niet mogelijk.   

Bubbels op kamp wat betekent dat?  

We gaan met z’n allen in 1 of meerdere bubbels op kamp van maximaal 

50 personen. In deze bubbel  kunnen we al onze activiteiten doen maar 

vermijden we contact met personen van buiten de bubbel.  Om deze 

reden schrappen we bijvoorbeeld de tweedaagse en vervangen we dit 



 

door activiteiten  binnen onze veilige bubbel. Op het kampterrein zelf 

hanteren de verder gekende standaard richtlijnen zoals handhygiëne, 

reinigen van contactoppervlakken, zorgvuldige afwas en verplichte  

mondmaskers vanaf de jonggivers buiten de kampplaats. Naast 

hygiënemaatregelen breiden we ook  onze EHBO uit om al onze leden 

zo goed als mogelijk op te volgen.   

Om die bubbel zo gesloten als mogelijk te houden zal het laden en 

lossen van de camion en het  vervoer dit jaar anders verlopen. Zo 

zullen we bij de KaKaWe (kapoenen, kabouters, welpen) niet  

carpoolen maar gebruik maken van het openbaar vervoer en zal het 

laden en lossen net iets anders  gebeuren. Specifieke info hierover zie 

hierboven.  

In die bubbel moeten we minimaal 7 dagen blijven. Kom je later toe op 

kamp of vertrek je vroeger  dan is het belangrijk om te bekijken dat je 

zoon of dochter deze richtlijn niet overtreed. Een nieuw  kamp starten 

bij bijvoorbeeld de basket na een volledig scoutskamp is geen enkel 

probleem want dan was je meer dan 7 dagen in dezelfde bubbel. Maar 

ga je maar voor 4 dagen mee op kamp dan is  het aangeraden om die 

bubbel ook thuis nog even te behouden en dus nog geen nieuw kamp 

te  starten.   

Je zoon of dochter wordt ziek op kamp, wat nu?   

Indien er toch iemand ziek wordt op het kampterrein, 

ongeacht corona of niet, plaatsen we zieke  kinderen 

meteen in afzondering en is er een noodprocedure 

uitgewerkt door de veiligheidsraad waar  ouders hun 

zoon of dochter komen ophalen en we meteen in 

contact gaan met de huisarts. Om  nadien alles goed te 

kunnen opvolgen en mogelijke andere besmettingen te 

voorkomen werken we tijdens het kamp met een 

contactlogboek om elk contact buiten onze bubbel goed 

in kaart te  brengen.   

Wat moet er extra of niet in de valies?  

Samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen gaan we de nodige 

hygiëneproducten aankopen om ons  kamp veilig te kunnen laten 

verlopen. Toch willen we vragen om 1 busje alcoholgel mee te nemen  

per persoon en vanaf jonggidsen en jongverkenners 3 herbruikbare 

mondmaskers. KaKaWe leden  hebben geen mondmasker nodig. 

Stoffen zakdoeken zijn verboden dus vragen we om papieren   

zakdoeken mee te geven. Verder willen we vragen om er voor te zorgen 

dat de medische fiches zeker  up-to-date zijn en dat er verschillende 

contactmogelijkheden zijn.   

We zullen deze richtlijnen strikt volgen. We vragen als leiding zowel 



 

begrip als vertrouwen. Aarzel  niet om bij ons aan te kloppen met welke 

vraag of bekommernis dan ook. We begrijpen dat er zorgen  kunnen zijn 

en zoeken graag samen naar antwoorden of oplossingen. 

★ Kamp liedjes 

 

Leer zeker deze liedjes goed van buiten zodat je ze uit volle borst kan 

meebrullen op kamp! 

 

 
 

Het Kabouterlied 

Kaaa-bouters lopen lachen roepen bulderen en zingen   

Ze proesten dansen hollen tieren vallen om en springen   

Ze klappen in de handen  

Klap – klap – klap – klap – klap   

Ze toeteren in het rond  

Toet – Toet – Toet   

En zijn ze dan opeens zo moe dan vallen ze op de grond!   

 

Voor het eten zingen we... 

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood,  

wij bidden U, oh Heer. Nog een keer!   



 

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood,   

wij danken U, oh Heer.  

Bikkebikkebik? Haphaphap!  

Bikkebikkebik? Haphaphap!   

Bikkebikkebiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik? Haphaphaaaaaaaaap!  

Smakelijk! Smakelijk! Eten is noodzakelijk!  

Anders gaan we dooooooooooooooooooooood! 

 

 

Het Avondlied 

O Heer, de avond is neergekomen,  

de zonne zonk, het duister klom.  

De winden doorruisen de bomen  

en verre sterren staan alom.  

Wij knielen neer om U te zingen  

in 't slapend woud ons avondlied.  

Wij danken U voor wat we ontvingen,  

en vragen, Heer, verlaat ons niet.  

Scouts en leiders knielen wij neder,  

door de stilte weerklinkt onze bee.  

Luist'rend fluist'ren kruinen mee  

en sterren staren teder.  

Geef ons Heer, zegen en rust en vree. 

Slaapwel! 

 

 


