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De zomer vakantie komt nu wel heel dichtbij en
daar hoort natuurlijk ons super cool kamp bij!

 
Dit jaar wanen we ons volledig in allerlei

feestdagen. Dus hou je maar klaar voor elke dag
feest!

 
In deze kampbrochure vind je alle informatie die
je nodig hebt om je 10 dagen te amuseren. Lees
hem dus goed door en zorg dat alles in orde is.

 
Ben jij er net als ons volledig klaar voor? Begin

met deze feestbijbel te lezen en hang de slingers
op!

Dag lieve
kabouters,



Praktisch
Waar en wanneer?

Deze  zomer gaan wij van 2 juli tot 12 juli op kamp. 
We verblijven op het terrein van Chiro Jeugddroom in
Halle-Booienhoven.

Camionette
Om al onze spullen veilig te laten aankomen op onze
kampplaats, zullen we gebruik maken van de camion. 

Deze zal ingeladen worden op 30 juni om 20 uur op de
scouts.

Ook als we naar huis komen, brengt de camion onze spullen
terug naar Zele. Jullie kunnen jullie valies 12 juli om 18 uur
komen halen  op de scouts.



Vervoer
Dit jaar zullen de kabouters met de trein op kamp gaan. Op
zaterdag 2 juli verzamelen we om 9u45 aan het station
van Zele. We zullen ook nog even moeten stappen naar
het kampterrein, zorg dus dat je goede wandelschoenen
draagt.

Op dinsdag 12 juli komt onze trein aan op het station van
Zele om 16u45. Als dit uur toch nog zou veranderen, dan
brengen we de ouders hier zo snel als mogelijk van op de
hoogte.

Wat neem je mee bij vertrek?

ISI+kaart of kids-ID

Lunchpakket

Medische fiche

Medicatie +  doktersattest (je kan dit attest downloaden op
onze site). Als wij dit attest niet hebben, mogen wij geen
medicatie geven aan jouw kabouter!

Zorg ervoor dat bovenstaande documenten samenzitten in een
enveloppe of plastic mapje. Dit geef je af aan de leiding bij
vertrek. Als er bepaalde zaken zijn waar we best rekening mee
houden in verband met de medicatie van je kind zorg je ervoor
dat dit duidelijk in de medische fiche staat.



Inschrijven
We vragen de kabouters om voor 18 juni deze google forms in te
vullen: https://forms.gle/9HaBrF3gcD2WWX5SA.

Ook schrijven jullie €130 over naar BE77 7370 3170 9242 met
vermelding "naam kabouter, kabouterkamp 2022."

Als wij van jullie zowel de ingevulde google form hebben
ontvangen en de €130, dan sturen wij jullie een bevestigingsmail
en is de kabouter officieel ingeschreven voor ons kamp.

Contact

Als jullie na het lezen van deze kampbrochure nog vragen hebben,
dan mogen jullie die doormailen naar:
kabouterleiding@scoutsengidsenzele.be.

Tijdens het kamp kunnen jullie ons bereiken op de volgende
nummers:

Hanne De Strycker (takleidster): 0497/14 62 01
Amber Van der Slycken: 0484/59 61 07
Silke Van den Broeck: 0472/67 69 99
Aimée Vanheulenberghe: 0468/25 54 94
Aimee Malfliet: 0468/24 19 18
Manon Vanheulenberghe: 0468/11 98 24

Het is wel de bedoeling dat deze nummers enkel gebruikt worden
voor noodgevallen!

Met de leiding



Post voor jouw kabouter

Op kamp is het altijd leuk om een briefje te ontvangen. Jullie
mogen deze briefjes sturen naar het volgende adres:

Scouts en gidsen Zele
Naam kabouter
Dungelstraat 13

3440 Halle-Booienhoven

Wat we natuurlijk niet graag via post krijgen zijn snoepjes, koekjes
of andere cadeautjes, het zou oneerlijk zijn als enkel jouw
kabouter dat krijgt. Wij zorgen voor al heel wat lekkers en zorgen
ervoor dat iedereen hetzelfde krijgt! Moest dit wel in het pakje
zitten, zal jouw kabouter moeten delen met de rest van de
kabouters, of houdt de leiding dit bij tot het einde van het kamp.



10u00
Tijd voor onze ochtendactiviteit.

12u30

 

Tijd voor het middageten en de tweede schouwing.

14u00
Platte rust.

15u00
Tijd voor ons namiddagspel.

18u00
Tijd voor het avondeten en de laatste schouwing.

20u30
Tijd voor het laatste spel van de dag.

22u00
Nog snel onze tanden poetsen, en dan gaan slapen.

Van deze planning zal soms afgeweken worden
aangezien er ook speciale activiteiten gepland staan.

Dagindeling
8u00

Opstaan, tijd voor de PT: zo is onze dat meteen goed gestart.

8u30
Tijd voor het ontbijt, de afwas en de eerste schouwing van de dag.



Wat moet er in jouw valies?
EETGEREI

TOILETGEREI

OM TE SLAPEN

Gamel of plastic bord

Drinkbeker

Bestek: lepel, mes, vork, klein lepeltje

2 keukenhanddoeken (deze keukenhanddoeken maken een kleine
kans kabouterkamp te overleven, vooral als ze wit zijn..)

Slaapzak

Veldbed

Pyjama

Kussen

Washandjes

Handdoeken

Douchegel

Shampoo

Conditioner (voor de kabouters met lang haar)

Kam

Rekkertjes en speldjes

Tandpasta

Tandenborstel

Zonnecrème

After-sun

Knuffel



KLEDIJ

ALLERLEI

Je uniorm: dit trek je aan bij vertrek

Regenjas (Dit hopelijk niet uit je valies moet komen)

Ondergoed

Kousen

Lange broeken

Shorten

T-shirts/ Topjes

Dikke truien

Kleren die vuil mogen wordn

Bikini of badpak

Goede stapschoenen

Speelschoenen

Sandalen

Pantoffels of slippers

Laarzen kunnen ook altijd handig zijn

Pet of hoedje

Verkleedkledij 'feestdagen'
Witte T-Shirt (wordt mee geknutseld)

Linnenzak voor je vuile kleren
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 



WAT NEMEN WE NIET MEE *

Zakdoeken 

Eventuele medicatie + doktersattest (afgeven aan de leiding bij vertrek) 

Briefpapier, enveloppen, postzegels, adressen & schrijfgerei 

Stevige drinkbus  
 Muggenmelk

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

Snoep of ander eten

GSM 

 Zakmes 

Horloges, wekkers

*Als de leiding ziet dat je 1 van deze voorwerpen toch mee hebt, dan zal de
leiding dit voor jou bijhouden, en krijg je dit op het einde van het kamp terug!

Wat is een perfect uniform?
Beige hemd

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

Beige das + schildje

Rode T-shirt scouts en gidsen Zele

Bottinen

Hierbij nog een afbeelding van waar alle
tekentjes op jullie hemd moeten
terechtkomen:



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!

Zo lieve kabouters, dat is alles wat jullie moeten weten voor jullie mee
kunnen op ons te gekke feestkamp!

Hopelijk zijn jullie er klaar voor!
Wij alvast wel!

Een stevige linker,
Manon, Aimée, Silke, Aimee, Amber en Hanne
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Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun 

kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Deze informatie draagt bij aan 

een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg. 

Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de leiding door te geven.  

Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen binnen de 

drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle leden.  

Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken. 

Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. 

Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken. 

Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig 

•jaarlijks • invullen door ouders of voogd van leden • vertrouwelijk bewaard door takleiding• 

    Adres en bereikbaarheid 

officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : ……………………….……      

gemeente: …………………………………………………………  telefoon : …………………………………………………………….…… 

eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is 

adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      

gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 

eventueel naam van verblijfsinstelling :………………………………………………………………………………………..………… 

gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….………….. 

gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….…….. 

e-mail van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………….………………………………. 
 

 
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) 

naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. 

O jongen   O meisje             geboortedatum : ……../…..…/…..… 

lidnummer: ………………………………..................................................... 

individuele steekkaart 
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broers of zussen in dezelfde groep? 

naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….……………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 
 

eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Deelname aan activiteiten 
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de 

leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) : 

O ja  O nee 

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

eventuele reden : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN? 

O nee  O ja 

O bij sporten (vb.  zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

O bij hygiëne  (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

O andere beperkingen of zorgen :  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Medische informatie 

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het 

verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder 

toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader op 

deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis via 

de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : * 

O ja  
O nee 
 

*  gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de 

kinderopvang 

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 

O nee 

O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 

 

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 

O nee 

O ja : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 

O nee 

O ja : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  

O ja - in welk jaar? : ………………………..……………………………………………………………………………… 
O nee 

 

 

bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………………………… 

 

onze huisarts : 

naam : ………………………………………………. telefoon : ………………………………………………………… 
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Aanvullende opmerkingen  

onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het 

groepsblad, op een website van scouting, … : 

O ja  O nee 

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat toestaan 

binnen de visie van scouting : 

O nee  O ja  

O  op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van deze 

steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de jaarlijkse 

herziening. 

vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct 

zijn 

voornaam en naam : ..….…………………………………….……………………………………………………………… 

ouder / voogd  (schrappen wat niet past)      

van  (voornaam + naam van het kind) :  ………………………………………………………………………………. 

datum : …………………………………..        handtekening : ………………………………………………. 

 

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche 

het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken 

datum en handtekening van ouder/voogd:……………………………………………………………. 

datum en handtekening van ouder/voogd: …………………………………………………………… 

bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt 

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle 

leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut  wenselijk dat ouders en leiding contact met 

elkaar opnemen. 

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

     

 


