
   

Wanneer? Waar? 



 

 



 

 

Beste scouties en ouders, 
 

De grote vakantie komt steeds dichterbij. Twee maanden geen school, geen 
huiswerk, geen online lessen en geen toetsen, maar wel spannende avonturen, 
veel plezier en niet te vergeten het scoutskamp. Een grote vakantie zonder 
scoutskamp is hetzelfde als een feestje zonder ballonen. Daarom vieren we op 
kamp samen met jullie zoveel mogelijk feestjes, van 18/21 juli tot en met 28 
juli, het kostenplaatje voor dit kamp bedraagt 
€120/€170€ per persoon.  

 

 
Voor jonggivers en givers spreken we zondag 18 juli af, voor de kapoenen en 
kawels spreken we woensdag 21 juli af op het kampterrein!! We gaan dit jaar 
niet met de bus naar het kampterrein wegens Covid-19. Daarom vragen we 
jullie om de kapoenen en kawels naar het kampterrein te brengen. Voor het 
juiste uur krijgen jullie nog een mail. 

 

 
We moeten alle manoeuvres tijdig kunnen vastleggen, zorg daarom dat je zeker 
voor 1 juli je inschrijving in orde hebt gemaakt. 

 

 
Lees dit boekje grondig door. Hierin vind je alle 
belangrijke informatie voor dit spetterend kamp. 

 
 
 

Tot dan, 
 
 

Een stevige linker 
De hele leidingsploeg! 



 

 

 
 

Jonggivers en givers: 
Vertrek op zondag 18 juli 2021. Dit jaar helaas geen 2-daagse, we vertrekken 
in perfect uniform met de fiets aan de parking van het oud kerkhof (Koning 
Boudewijnplein te Heusden-Zolder). Het exacte vertrekuur  krijgen jullie nog 
via mail. Voorzie een rugzakje met een tussendoortje, een  drinkbus, en een 
zwembroek + handdoek. 
Vergeet zeker geen mondmasker bij vertrek!! 

 

Kawels en kapoenen: 
We gaan dit jaar niet met de bus naar ons kampterrein omwille van Covid-19. 
Daarom willen we jullie vragen om je kind/kinderen naar het kampterrein te 
brengen. Het adres is Herent 181, 3910 Pelt  

 
Einde (kiss&ride): 
Woensdag 28 juli kunnen jullie je zoon- of dochterlief komen  ophalen aan 
ons kampterrein in Pelt. 
Hou jullie mailbox in de gaten voor de regeling wat betreft het afhalen van je 
kind/ kinderen. 

 

Kostenplaatje 
De prijs voor ons kamp bedraagt voor de kapoenen en de kawels 120€ en voor 
de jonggivers en de givers €170 In deze prijs zit alles inbegrepen. Gelieve dit te 
storten op het rekeningnummer van Scouts & Gidsen De Perenboom (BE 38 
1431 0573 6872) voor 4 juli 2020. 

 
Kan je niet mee op kamp? 
Laat dan iets weten aan de groepsleiding. Mail naar 
groepleiding@scoutsheusden.be of bel naar: Karel (0477/ 58 07 66) 
Heeft u vragen, twijfels of opmerkingen over het kamp? 
Gelieve ons dan zeker te contacteren! 

Algemene kampinformatie 

mailto:groepleiding@scoutsheusden.be


 

 

Post 
U kan uw liefste deugniet(en) ook een brief of kaartje sturen op het volgend 
adres: 

 
Scouts & Gidsen De Perenboom – naam deugniet(en) 
Herent 181 
3910 Pelt 

 
Contact 
Je weet maar nooit wat er nog kan gebeuren voor je op kamp vertrekt of als je 
ons nodig hebt tijdens het kamp. De leiding is al op kamp vanaf 15 juli dus als 
je vanaf dan één van ons wilt bereiken dan kan dit via onze telefoonnummers 
achteraan in het boekje. 

 
Medicatie 
Wij zijn voorzien van een degelijke EHBO-kist om de eerste hulp toe te dienen 
en de kleine kwaaltjes te verhelpen. Heeft uw zoon/dochter speciale 
medicatie of zorgen nodig? Gelieve dan voldoende medicatie samen met 
duidelijke richtlijnen mee te geven (zie medische steekkaart). Gelieve bij 
aanvang van het kamp Karel hierover in te lichten 

 
Ook dit jaar zullen we regelmatig een tekencontrole doen bij de kinderen om 
deze lastige zwarte beestjes zo snel mogelijk te verwijderen. Op het einde van 
het kamp krijgt u een fiche met de gevonden en de door ons verwijderde 
teken. 

 
De extra medische steekkaart omwille van corona kan je binnenkort 
terugvinden in je mailbox, gelieve deze mee te nemen bij het vertrek. 

 

Noodnummer 
Dient u ons dringend te bereiken, dan kan je bellen naar Karel 0477/ 58 04 
66 Lauren 0470/85 5564, Lisa 0472/37 65 72 of Ben 0484/ 96 25 07 



 

 

Dagindeling 
 

08u00: Opstaan 
08u20: Formatie 
08u30: Ontbijt & afwas 
09u00: Was & plas 
10u00: Voormiddagactiviteit 
12u30: Middageten 
13u00: Platte rust/afwas 
13u30: Namiddagactiviteit deel 1 
16u00: 4-uurtje 
16u15: Namiddagactiviteit deel 2 
18u30: Avondeten & afwas 
19u15: Avondactiviteit 
21u00: Kapoentjes gaan slapen 
21u30: Kawels gaan slapen 
22u00: Jonggivers gaan slapen 
22u30: Givers gaan slapen 

 



 

 

 
 

Bij vertrek rugzakje (als handbagage): 

o Drinkbus (deze kan ook gebruikt worden bij de fietstocht) 
o Givers + jonggivers: Zwembroek + handdoek 
o Eventueel een koekje voor onderweg 
o Voor +12-jarigen een mondmasker 

 
1 grote rugzak of (sport)tas met: 

SLAAPGERIEF: 
o Veldbed/luchtmatras 
o Slaapzak & kussen 
o Pyjama (+ reserve) 
o Knuffel 

 

KLEDIJ (voldoende voor 10 of 7 dagen + reserve) : 

o Lange broeken 
o Korte broeken/rokjes 
o T-shirts 
o Lichte/warme truien 
o Ondergoed (+reserve) 
o Sokken 
o Zwembroek/badpak/bikini 
o Grote handdoek 
o Vuile was-zak (GEEN plastiek zak => linnenzak of kussensloop) 
o Regenkledij 
o Hoofddeksel !!! 
o 1 wit T-shirt dat je niet meer wit terug gaat zien 

o Verkleedkledij in thema van het leger 
 

HYGIËNE: 

o Washandjes & handdoeken 
o Tandenborstel & tandpasta (in toiletzak) 
o (milieuvriendelijke) zeep en shampoo 
o Borstel/kam 
o Anti-insecten spray (met Deet helpt ook goed tegen de teken) 
o Zonnecrème  

Bagagelijst 



 

 

 
 

SCHOEISEL: 

o Stevige stapschoenen  
o Sportschoenen 
o Sandalen 
o Laarzen 

 

ALLERLEI: 

o 2 keukenhanddoeken 
o Schrijfgerief 
o Papier, enveloppen (met adres al ingevuld), postzegels 
o Strips, spelletjes 
o Zaklamp (ev. reserve batterijen) 
o Zakdoeken 
o Persoonlijke medicatie (vermelden op steekkaart) 
o … 

 

CORONA ESSENTIALS 
o Mondmasker (in hersluitbare zakjes) 

o jv en givers: minstens 3 wegwerp + 1 uitwasbaar 
o Kapoenen en kawels: minstens 1 uitwasbaar 

o Papieren zakdoeken: 1 pakje per dag dat je op kamp gaat 
o Ieder lid voorziet eigen zonnecrème, muggenmelk, shampoo… ( Scouts is 

delen, maar deze keer niet ☺ ) 
o Voor jv’s en givers: 1 paar (dunne) handschoenen 

 
 



 

 

 

Klassieke verloren voorwerpen: das, scoutstrui, scoutshemd, sokken, t-shirts 

BELANGRIJK: ALLE KLEREN voorzien van een duidelijke naam, dat maakt de 
berg verloren voorwerpen wat kleiner. 

EXTRA: 
Kids-iD, isi-kaart of identiteitskaart + medische steekkaart (deze online in te 
vullen + nakijken van contact gegevens) + EXTRA medische corona 
steekkaart + schriftelijke overeenkomst (zie mail) 



 

 

Voor de kapoenen en kawels is het aan te raden de kledij te sorteren in 
verschillende plastic zakjes voor elke dag, zodanig dat niet alles direct door 
elkaar komt te liggen. Eventueel kan je nog een extra zakje met regenkledij en 
vuile kledij voorzien. 

 
Snoep wordt, net zoals vorige jaren, bij het begin van het kamp verzameld en 
bewaard in de snoepkoffer, waar iedereen op het gepaste moment wel eens 
mag in grabbelen! 

 
NIET toegelaten: 
Zakmes (wel voor Jv’s + givers), GSM, snoep, geld, elektronische spullen 



 

 

 
 

En voor we vertrekken gaan we nog enkele afspraken maken: de kampregels. 
Deze gelden voor iedereen die meegaat op kamp, om het zo aangenaam 
mogelijk te maken! 

 

✓ Iedereen staat op om 8 uur en is paraat bij de opening! 

✓ Wees gewaarschuwd voor valiezencontrole, wees dus ordelijk en net! 

✓ Hoor je het kamplied, dan wordt er verzameld. 

✓ Wees in perfect uniform. 

✓ Kampterrein nooit verlaten zonder toestemming! 

✓ Maak gebruik van de beschikbare vuilbakken. 

✓ Na bedtijd, geen lawaai meer in de tenten. 

✓ Platte rust = platte rust 

✓ Iedereen doet mee aan de groepsactiviteiten. 

✓ Geen pesterijen!!! 

✓ Hou je aan de Corona-afspraken 
 
 

De kampregels 



 

 

 
Kleurplaat 



 

 

 
 

Je weet maar nooit wat er nog kan gebeuren voor je op kamp vertrekt… De 
leiding is al op kamp vanaf 15 juli. Dus als je vanaf dan één van ons wilt 
bereiken dan kan dit via onderstaande telefoonnummers. 

 
 
 

Kapoenen 
 

 

 
Siemen: 0478/ 62 93 23 
Lisa: 0472/ 37 65 72 
 

 
 Sander:  0488/ 93 17 36 

Kawels 
 

 

 

Arne: 0492/ 82 62 55 
Cobe: 0472/ 31 46 82 

 

 Lander: 0491/ 24 16 59 

Jonggivers 
 

 

 
  Karel: 0477/ 58 07 66 
  Margot : 0498/ 68 88 15 
 

 
Lauren: 0470/85 55 64 

 

Givers 
 

 

 
Seppe: 0477/ 28 73 24 
Elian: 0489/33 49 10 
 

 
 Ben: 0484/96 25 07 

Groepsleiding 

  
Karel: 0477/ 58 07 66 

Telefoonnummers 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


