
23 JULI - 2 AUGUSTUS PÉRUWELZ



DAG LIEFSTE GIDSEN!

We mogen weer op kamp!!! Hoera! Hebben jullie al heimwee naar zelf een kookvuur 
maken, een hudo sjorren, mega wijze spelletjes spelen en zalige kampvuurmomenten? En 
dit samen met alle andere gidsen?

Dan heb je geluk want het is bijna weer zover! 23 juli vertrekken we met z’n allen naar 
Péruwelz om er de tijd van ons leven te hebben! Dit jaar zullen we op kamp een heuse 
reis door de tijd maken.
 
Alle info vindt je in deze kampbrochure. Indien er nog vragen, opmerkingen, suggesties, 
etc. zouden zijn, horen we het graag via gidsenleiding@scoutsengidsenzele.be

Wij hebben er alvast super veel zin in!!

Een stevige linker
Anouk, Febe, Kaat en Timber



PRAKTISCH

CAMIONETTE VULLEN
Zondagavond 18 juli om 19u
Scouts Zele

VERTREK
Vrijdag 23 juli om 7u30
Station Zele
Kom niet te laat!

TERUGKOMST
Maandag 2 augustus
+/- 16u Scouts Zele
Iedereen helpt de camion mee uitlegen!

BRIEF SCHRIJVEN
Scouts en Gidsen Zele
(Naam Gids)
Place Deflinnes, 3
7600 Péruwelz

INSCHRIJVEN
Stuur een mailtje 
naar gidsenleiding@ 
scoutsengidsenzele,be 
en stort 130 euro op 
BE44 7370 3170 9545 
met de vermelding: 
kamp 2021 - naam van 
de gids. Dit voor 19 
juni 2021.



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 risico groep 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 een bubbel op kamp. In deze bubbel kunnen we al onze activiteiten 
doen maar vermijden we contact met personen van buiten de 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.  

CORONA-UPDATE

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 volgt nog. 
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 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.



8u30: opstaaaaan!
We trekken gauw een warme trui over onze pyjama’s en springen in een paar 
gemakkelijke schoenen om onze dag te beginnen met een gezonde portie PT. 

9u: ontbijten
De leiding uitnodigen om te komen eten en ontbijten! Dat wordt weer 
smullen.

10u: ochtendspel
Na het ontbijt en het opkuisen is het tijd om te starten met het eerste spel van 
de dag.

12u30: middageten
Actief bezig zijn in openlucht eist zijn tol, even bijtanken dus! Maaaaaaar 
daarna schouwing! Zolang jullie tent en kamphoek er proper bijligt, geen 
probleem, maar o wee owee als dat niet zo is :)

14u15: middagspel
Nu is het weer tijd voor het knotsgekke middagspel.

17u: koken
Jullie mogen de fourage komen halen en het vuur beginnen aansteken, want 
wij hebben al grote honger! 
Daarna volgt een schouwing, Be Prepared!

21u: avondspel 
We maken ons nog snel klaar voor een spannende avondactiviteit!

23u: slapen 
Na alweer een lange dag is het tijd om in onze tent te kruipen. Tapoe!

Hoe ziet een dag op scoutskamp er nu (ongeveer) uit?

Dagindeling



Allerlei

O  Identiteitskaart
O  Medische fiche (zeer belangrijk!)
O  Eventuele medicatie 
    (+ doktersattest)
O  Trekrugzak
O  Kleine rugzak (voor op de trein)
O  Linnenzak voor de vuile kleren
O  Zaklamp
O  Papieren zakdoeken
O  Zakmes
O  2 bollen sjortouw
O  Stevige drinkbus/camelbag
O  Wasspelden
O  Tampons/maandverbanden
O  Mondmaskers
O  Alcoholgel
O  Briefpapier, enveloppen, postzegels, adressen & schrijfgerei
O  Maximum €25 zakgeld (niet verlicht)

O  Tip: duikbril voor tijdens het vuur maken

NOTE: Gsm’s zijn toegelaten op kamp, onder voorwaarde dat wij dit amper merken. 
Mogelijkheden om op te laden zijn er niet, tenzij je dit zelf voorziet d.m.v. 
externe batterij(en).

Slaapgerei

O  Slaapzak
O  Matje
O  Kussentje
O  Pyjama

Toiletgerei

O  Tandenborstel + tandpasta
O  Haarborstel
O  Handdoeken
O  Washandjes
O  Deodorant
O  Douchegel en shampoo (liefst 
     ecologisch  afbreekbaar)
O  Zonnecreme en aftersun
O  Anti-insect spray
O  Bril/lenzen
O  Rekkertjes
O  Maandverband/tampons

Kledij

O  Perfect uniform: dit trek je aan bij  
    vertrek
O  Regenjas
O  Ondergoed
O  Kousen
O Lange broeken
O Shorten/rokjes
O  T-shirts/Topjes
O  Truien (dikke en dunne)
O  Kleren die vuil mogen worden!
O  Bikini of badpak
O  Goede stapschoenen
O  Sportschoenen
O  Sandalen/teva’s
O  Laarzen kunnen ook altijd handig zijn
O  Pet of hoedje
O  Zonnebril
O  Verkleedkledij: zoveel als je wilt :)

Eetgerei

O  Gamel of plastic bord
O  Bestek (vork, mes, lepel)
O  Drinkbeker
O  Aardappelmesje
O  2 keukenhanddoeken (kans bestaat 
     dat niet terugkeren)

BENODIGDHEDEN



Contact
Voor dringende zaken op kamp kunnen jullie ons bereiken via bovenstaande 
telefoonnummers.

We hopen dat jullie ons op kamp enkel in noodgevallen contacteren, bedankt hiervoor!

Febe Tack
Spontane spitsvogel
+32 468 16 37 01

Timber Buyens
Sfeervolle toekan
+32 479 83 53 71

Kaat Baeyens
Blijmoedige antilope

+32 479 10 89 48

Anouk Masuy
Genietend schaap
+32 470 07 65 17

LEIDING



Bij de gidsen wordt verwacht dat jullie uniform perfect in orde is. Dit houdt in:

• Beige hemd
• Groene lange broek, short of rok van Scouts en Gidsen Vlaanderen
• Beige das + schildje
• Eventueel een rode T-shirt Scouts & Gidsen Zele
• Bottines

UNIFORM

Tak kenteken
Kapoenen - kabouters/welpen - jonggivers - givers - jin - akabe - leiding - groepsleiding

Belofteteken
Kabouter - welp - welpenleiding - jonggids - jongverkenner

Kapoenenleiding - welpenleiding

Groepslintje

Teervoet - 2e klaseisen

Vlaamse leeuw

Lintje
Patrouille - leiding (rood, groen, wit)

Scouting label

Belofteteken
Gidsen/verkenners

Badge
Trekkamp, ...

WAT ZEKER MEENEMEN BIJ VERTREK?

• Medicatie + Doktersattest (De leiding mag geen medicatie meer toedienen zonder doktersattest)
• Medische fiche
• Identiteitskaart
• Lunchpakket

Het doktersattest en de medische fiche kan je vinden op: 
https://www.scoutsengidsenzele.be/activiteiten/kampen-2021



TOT OP 
KAMP!
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