
KAMP 2020 

 
 
 
 

BAILEUX 



Na elkaar heel lang niet meer gezien te hebben, kunnen we eindelijk beginnen aftellen 

naar scoutskamp!!!  

 

 

Met het kamp sluiten we een ongewoon 

scoutsjaar af. De meeste leden en 

leiding vinden dit ondanks de situatie 

het hoogtepunt van het jaar, en terecht!! 

Zeker niet te missen dus. Net als vele 

jeugdbewegingen trekken we erop uit 

om een nieuwe omgeving te 

ontdekken! De leiding heeft er super 

veel zin in om alle leuke smoeltjes terug 

te zien en er een onvergetelijk kamp 

met jullie van te maken. 
 

 
Na een lange rooftocht hebben we in de buurt rond Chimay (Henegouwen) onze schat 
gevonden! Zoals elk jaar heeft het kamp ook dit jaar weer een thema gekregen: VIKINGEN! 
 
 
In dit boekje vind je allerlei belangrijke informatie. Het is nuttig om alle 

informatie aandachtig te lezen. Zo vergeet je zeker niets mee te nemen 

op kamp en zijn de ouders van alles op de hoogte. In het eerste deel vind 

je alle algemene informatie, nadien neemt de takleiding het over.    

 

Per tak vind je nog aanvullende informatie: zeker niet vergeten door te 

nemen, want zij vertellen je wat je extra nodig hebt. 

 

Moesten er toch nog vragen je te binnen schieten, laat dan zeker iets weten 

aan de groepsleiding of de takleiding. Aarzel dus zeker niet, want op kamp 

vertrekken met onduidelijkheden is niet fijn      !!! 

 

 

Kampgroetjes,  
De Groepsleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaardige Simoeng Non-conformistische Spitsvogel 
(François Blanpain) (Elke Renard) 

0473/58.67.58 0487/90.59.41 
 
 

groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be 
 

mailto:groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be


 

 
 
Bagagelijst 
 

Slaapgerief: 

❖ Veldbed en/of matje
  

❖ Slaapzak
  

❖ Fleecedeken
  

❖ Pyjama
  

❖ Knuffeldier
 

 

Toiletgerief: 

❖ Handdoek
  

❖ Washandje
  

❖ Tandenborstel + tandpasta + beker
  

❖ Kam/borstel
  

❖ Zakdoeken
  

!!Zeep en Shampoo heb je niet nodig, die voorzien wij!! 
 

Kledij: 

❖ Volledig scoutsuniform (aandoen bij vertrek)
  

❖ Ondergoed
  

❖ Kousen
  

❖ T-shirts
  

❖ Truien
  

❖ Korte broek
  

❖ Lange broek
 

 

Schoenen: 

❖ Stapschoenen
  

❖ Speelschoenen
  

❖ Laarzen
 

 

Allerlei: 

❖ Gamel
 

❖ Een fluovestje
 

❖ 3 mondmaskers (stoffen of wegwerp)
  

❖ Keukenhanddoek
  

❖ Zwemgerief + badmuts
  

❖ Zaklamp
  

❖ Schrijfgerief + postzegels + omslagen +adressen
 



 

 

 
Kleine rugzak voor vertrek: 

❖ Regenjas
  

❖ Gevulde drinkbus
  

❖ Gevulde brooddoos
  

❖ Zonnecrème
  

❖ Hoedje/petje tegen de zon
 

 
Blijft thuis: 
 

❖ Smartphones  
❖ Alle dure, elektronische spullen: deze zijn niet nodig op kamp en zijn niet verzekerd!

  

❖ Snoep
 

 

 

 

 

 

 



Opmerkingen bij de bagagelijst  
 

 

Indien jouw kind last heeft van bedwateren, voorzie hem/haar dan van 

een extra pyjama en eventueel een extra slaapzak! 

 

 

Ieder jaar blijven wij met heel veel verloren voorwerpen zitten. Dit is wel leuk 

voor spullenhulp, maar het zou leuk zijn moest elk lid met alles terug naar 

huis gaan. Daarom vragen we om elk kledingstuk en voorwerp van naam 

  te voorzien.   

              Zeker de sjaaltjes en hemden, want die heeft iedereen en geraken om de  

              een of andere reden snel zoek … 

 

 

Als kapoentje (of eventueel wouter) is het makkelijk om kleren in een zakje 

per dag te hebben. Zo wordt een t-shirt, broek of onderbroek geen 7 dagen 

lang gedragen. 

 

 

Als scouts dragen we graag zorg voor het milieu. Daarom hoeven de leden 

geen shampoo of zeep mee te nemen op kamp. Dit bespaart ook plaats in 

je valies. Voor heel de groep worden de producten van 'Ecover'  

              aangekocht. 

 

 

We zijn met veel leden en plaats in de camion en bus zijn beperkt. Daarom 

wordt de bagage per lid beperkt tot 1 valies (max 100l) en 1 veldbed. 

Extra zakken met schoenen/slaapzakken/kussens/… worden niet  

             aangenomen. Jong-givers en Givers die hun trekzak niet als valies gebruiken  

             mogen hun lege trekzak uiteraard wel meegeven op de camion. Gelieve  

             deze regels te respecteren want met een overladen bus of camion mogen we  

             de baan niet op! En hoe meer bagage, hoe minder plaats in de tent. Niet  

             onbelangrijk: leden dienen zelf hun valies / rugzak te kunnen dragen                

             aangezien de bus niet voor “de deur” stopt, steek deze dus niet te vol! 

 

 

De bagage van de Jong-givers en Givers gaat mee op de camion. Zij 

moeten op 29/07 van 14u tot 16u hun bagage op het scoutsterrein komen 

afgeven. Belangrijk dit jaar: de bagage zal 1 voor 1 worden aangegeven en  

             er zal moeten worden aangeschoven alvorens het scoutsterrein te betreden.  

             Bij de terugkeer zal de bagage van de givers opnieuw meegaan op de  

 camion. Voor de jong-givers gebeurt dat met de bus. Ouders die bagage 
 komen afzetten zijn verplicht om een masker te dragen. 
 

 
 

 

 
 
 
 



Wel jong, niet gek! 
 

Op kamp wordt je kind toevertrouwd aan een groep 

jonge mensen. Toch willen we benadrukken dat een 

kamp niet ondoordacht tot stand komt. Een heel jaar 

lang werken we aan de opbouw van het kamp, we 

vertrekken zeker niet onvoorbereid. 

Ons kamp is zowel op materieel als inhoudelijk vlak 

tot in de puntjes verzorgd. Dit wordt ons ten eerste 

opgelegd vanuit het verbond, maar ook wij vinden dat 

een kamp de nodige voorbereiding vraagt. We weten 

dus goed wat kan en wat niet kan. 

 

Voor het inhoudelijke aspect is er een grondige 

controle vanuit het verbond. De kampvoorbereiding 

van elke tak wordt tweemaal gecontroleerd. Eerst is 

er de groepsleiding die aandacht besteed aan 

kampthema, regenprogramma, veiligheid, 

creativiteit,… Dan is er de districtscommissaris die 

 

het kampvisum (leidraad voor een geslaagd kamp) nogmaals bekijkt en met de leiding een 

gesprek aangaat inzake verantwoordelijkheid. De districtscommissaris heeft de bevoegdheid 

om het kamp te annuleren indien het volgens hem niet aan de verwachtingen van Scouts en 

Gidsen Vlaanderen voldoet. Uiteraard zorgen wij ervoor dat dit niet zal gebeuren. 

 

 



Vertrek  
 

 WIE   WANNEER   HOE   WAAR  

 KAPOENEN  Zondag 2/08 om 8u  bus  parking Peutie 
          kazerne 
          (grensstraat) 

 WOUTERS  Zondag 2/08 om 8u  bus  parking Peutie 
          kazerne 
          (grensstraat) 

 JONG-GIVERS  Zondag 2/08 om 6u  trein  Achterkant station 
          Vilvoorde 

 GIVERS  Zondag 2/08 om 6u  trein  Achterkant station 
          Vilvoorde 

 

Bij aankomst worden de Kids-ID, ISI-kaart, of identiteitskaart en eventueel medicatie 

overhandigd aan de takverantwoordelijke. De medische fiches dienen te worden aangepast 

indien nodig. Indien wij voor 14 juli 2019 geen bericht hebben gekregen dat er een aanpassing 

is, gebruiken we de medische fiche die werd ingediend aan het begin van dit scoutsjaar. Je hoeft 

de fiche ook niet af te drukken, wij nemen deze digitaal mee op kamp. 
 

Kiss and ride 

Wanneer je jouw kind komt afzetten aan de bus of station is het niet toegelaten om te wachten 

op het effectieve vertrek van uw kind en deze dus uit te zwaaien. Leden die +12 jaar zijn, moeten 

verplicht een mondmasker dragen op de bus en de trein. Ouders die hun kind komen afzetten, 

zijn ook verplicht een mondmasker te dragen. 
 

 

Terugkeer 
 

 WIE   WANNEER   HOE   WAAR  

 KAPOENEN  

Zondag 09/08 tussen 15u 
en 16u  Met mama en papa  Rue le-Faubourg 19 

          Couvin 
        

 WOUTERS  

Zondag 09/08 tussen 
16u30 en 17u30  Met mama en papa  Rue le-Faubourg 19 

          Couvin 

 JONG-GIVERS  Woensdag 12/08 om  bus  

Parking Peutie 
kazerne (Grensstraat) 

    18u00      

 GIVERS  Woensdag 12/08 om  bus  Scouts lokalen Peutie 
    21u00      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Terugkeerdag zondag 09/08 
 

Normaal gezien hebben we de gewoonte om een bezoekdag te organiseren wanneer de 

jongsten huiswaarts keren. Dit jaar laat COVID-19 dit niet toe. Kapoenen en Wouters worden 

dan wel opgehaald, maar Jong-givers en Givers mogen geen bezoek krijgen.  

 

 

Merk op dat Kapoenen en Wouters niet op hetzelfde tijdstip mogen worden opgehaald. Indien 

je een lid hebt zowel bij de Kapoenen als bij de Wouters, dan moet je eerst tussen 15u en 16u 

komen voor je kapoen. Vervolgens mag tussen 16u30 en 17u30 je Wouter ophalen.  

  
We sluiten het kamp rond 13u45 af met de eindformatie. Tijdens deze formatie krijgen de 

Kapoenen en Wouters hun kids-ID/ISI-kaart en eventueel medicatie terug. Ook ontvangen ze 

dan van hun takleiding een kampherinnering. 

 

Kiss and ride 

Dit jaar kunnen we het niet toelaten dat de leden aan mama en papa een rondleiding geven 

op het kampterrein en tonen waar ze een hele week gespeeld hebben. Het is dus niet de 

bedoeling dat jullie als ouder nog even blijven plakken op het kampterrein. Ouders zijn nu ook 

verplicht een mondmasker te dragen bij afhaling van hun kind. 

 

 

 

Einde kamp woensdag 12/08 
 

Dit jaar keren de Jong-givers en de givers terug met de bus. De Jong-Givers zullen rond 18u 

opgehaald kunnen worden aan de buitenparking van de kazerne in Peutie. Hun bagage zal in de 

bus zitten en kan dus meteen mee met de leden naar huis. 

De Givers zullen eerst nog mee de camions uitladen op het scoutsterrein. Als alles goed 

verloopt, verwachten we dat we tegen 21u klaar zullen zijn. Dan kunnen de Givers samen met 

hun bagage opgehaald worden aan de scoutslokalen. 

 

Kiss and ride 

Dit jaar kunnen we het niet toelaten dat de leden aan mama en papa een rondleiding geven 

op het kampterrein en tonen waar ze een hele week gespeeld hebben. Het is dus niet de 

bedoeling dat jullie als ouder nog even blijven plakken op het kampterrein. Ouders zijn nu ook 

verplicht een mondmasker te dragen bij afhaling van hun kind. 
 
 
 
 

Post 
 

Iedereen krijgt graag een briefje. Dat kan voor het kamp in Baileux op het volgende adres: 

 

Moulin de l’Haye  
Scouts en Gidsen Peutie 
Tak + naam van het kind 
Rue de Boutonville 10-11 

6464 Baileux 
 
 
 
 



Corona op kamp 

 
We hebben jullie al heel wat informatie bezorgd over de maatregelen die ons worden opgelegd 
vanuit de Ambrassade (koepel jeugdwerk Vlaanderen) en Scouts en Gidsen Vlaanderen. Toch 
willen we nog volgende punten aankaarten. 
 

 Er zullen tijdens het kamp 4 bubbels zijn: kapoenen, wouters, jong-givers, givers + 
groepsleiding + foerage 
 

 Broers en zussen uit verschillende takken mogen geen contact hebben met mekaar 
 

 De bubbels zullen op zoveel mogelijk vlakken gescheiden blijven, de weinige 
gemeenschappelijke contactoppervlakten zullen regelmatig ontsmet worden 
 

 Wanneer een tak in contact zou kunnen komen met de buitenwereld (bv staptocht) zullen 
ze verplicht een mondmasker moeten dragen 
 
Indien jouw kind na afloop van het kamp symptomen van COVID-19 vertoont, moeten 
jullie ons zsm contacteren zodat wij de nodige stappen kunnen zetten 
 

 

Goed om weten…  
 
 

 Snoep hoort niet thuis op kamp, de foerage voorziet ons op tijd van een hapje en 
drankje. Indien je toch snoep meebrengt, dan wordt deze door de leiding 
verzameld en krijgen alle leden van de tak een snoepje op een gepast moment. 

 

 Muziektoestanden zoals iPod ed., computerspelletjes, GSM’s en dure (digitale) 
fotoapparaten zijn niet verzekerd en horen niet thuis in de kampsfeer, laat ze 
dus thuis! 

 

 Voor de Kapoenen en Wouters is het gemakkelijk als de adressen al op de 

omslagen staan. Zorg er wel voor dat je kind weet dat de heer en mevrouw Wouters 

gewoon ‘oma en opa’ zijn. 

 

 Er mag enkel gerookt worden als de ouders de uitdrukkelijke toelating hebben 
gegeven op de medische fiche. Roken kan enkel uit het zicht van de niet-rokers 
én niet tijdens de activiteiten. Overtredingen op deze regel zullen dan ook 
gesanctioneerd worden. 

 

 Voor dringende gevallen, dus echt enkel noodgevallen, is er de kamp-GSM (zie 

contactgegevens groepsleiding). Op deze nummers kan je ons steeds bereiken  



Dikke	knuffels	van	jullie	leiding	Ree,	Palmtortel,	Snoek,	Dziggetai,	Stern	Pauw,	Pampahaas	en	Parkiet.	
Als	er	nog	vragen	zijn	laat	dan	zeker	iets	weten	op	kapoenen@scoutsengidsenpeutie.be	

Hey	Kapoen
en	

Wij	kijken	al	u
it	naar	kamp	

Hopelijk	jull
ie	ook!	



 

Wouters 
Onze tocht naar het verre Scandinavië met onze Vikingboot 
kan bijna beginnen. We zullen er de spannendste avonturen 
beleven. Tijdens onze tocht mogen we niet verhongeren dus 
neem zeker een lunchpakket mee in jullie handbagage. Om 
ons één te voelen met de Vikings is het belangrijk dat jullie 
verkleedkleren meenemen in het thema: Viking. Ook zullen 
kartonnen vlakken, een krant en keukenrol kartonnetjes 
zeker handig zijn en omdat we graag opvallen moeten jullie 
ook jullie eigen fluovestje meenemen. Een algemene 
bagagelijst en extra info over het kamp vind je vooraan in 
het kampboekje. Wij kijken er alvast superhard naar uit! 
  
Bij vragen kan je ons altijd een mailtje 
(Wouters@scoutsengidsenpeutie.be) sturen of een berichtje 
sturen naar de takverantwoordelijke (Zeepaardje: 
+32476037056). Vele Groetjes van jullie wouterleiding: 
Seriema, Rendier, Zeepaardje, Beermarter, Coati, Capitano, 
Ani en Oryx! 
 



Hej kære venner!

Een uitgebreide bagagelijst kan je vooraan in 
het boekje terugvinden maar als jong-giver heb 
je ook nog wat extra spulletjes nodig:

• FLUOHESJE + MONDMASKER bij vertrek!

• Gamel + bestek

• Trekrugzak en matje

• Zakmes mag maar is geen verplichting

• GSM en andere elektrische toestanden heb 
je voor niets nodig!

Bij vragen of onduidelijkheden mag je altijd een 
mailtje sturen naar:
jonggivers@scoutsengidsenpeutie.be
Of een sms’je sturen naar: 0491/50.20.74 (Zwaan)

0497/86.07.84 (Wever)

http://scoutsengidsenpeutie.be


Kamppagina Givers 2020 

 

Hey givertjes, long time no see maar dat halen we 

zeker en vast wel in op kamp! Om dit zo vlot mogelijk 

te laten verlopen zouden wij graag hebben dat jullie 

wat spulletjes meenemen om het een nog beter kamp 

te maken. Hier komt ie!! 

1.  Jullie gamel 

2.  Zwem gerief en neem zeker waterschoenen (van 

die groene botten mogen ook) mee 

3. Doe maar donkere kleren mee 

4.  Zo een beetje gala waardige kleren ☺ 

 

De rest voorzien wij om jullie in deze tijden een zo 

memorabel kamp te bieden. 

 



 

 

Werken met groepsadmin 

 

Mijn gegevens aanpassen, hoe doe ik dat? 

 Surf naar groepsadmin 
 Log in met je lidnummer of gebruikersnaam. 

Wachtwoord vergeten:  

• Klik op ‘wachtwoord vergeten’ 

• Gebruikersnaam of lidnummer en mailadres invullen. (Lidnummer vind je terug op de 
lidkaart of mail naar groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be) 

• Je krijgt een mail met een nieuw wachtwoord, volg de instructies voor het opnieuw 
instellen van je wachtwoord. 

• Foutmelding bij mailadres of andere problemen: Hier vind je een gedetailleerde 

handleiding. Lukt het nog niet, mail/bel/spreek ons aan en we helpen je verder 😉 
 Kijk alles na en pas aan indien nodig. Klik op ‘Opslaan en verder naar de individuele 

steekkaart’ (Ook als je niet naar de individuele steekkaart wilt, moet je met deze knop de 
aanpassingen bewaren.) 

 Klaar! 😊 

 

Ik ontvang geen mails van de scouts, wat nu? 

 Kijk je spamfolder na en stel ons mailadres in als veilig. 
 Kijk je gegevens op groepsadmin na op schrijffouten of oude mailadressen. 
 Er kan iets fout gegaan zijn, contacteer ons en we lossen het op. 

 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
https://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be/doku.php?id=handleidingen:groepsadmin:wachtwoord_vergeten
mailto:groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be


 
Avondlied 
 
O Heer, d’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 avondliedd. 
Wij danken U voor wat we ontvingen, 
en vragen, Heer, verlaat ons niet. 
Knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê. 
Luist’rend fluist’ren kruinen mee 
en sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 
 

 
Wouterwet 
 
Ik zeg wat ik voel,  
gruwel van vals gezwets. 
Bereik eerlijk mijn doel,  
zonder dat ik iemand kwets.  
Ik respecteer alles wat leeft,  
en de kracht die leven geeft. 
Ik voel me één met de wereld om me heen.  
Hou niet van nep,  
en deel alles wat ik heb.  
Want niemand is alles,  
niemand is niets,  
iedereen is altijd iets. 
 

 
Jong-giverwet 
 
Wij zijn Jong-Givers. 
Wij wagen het avontuur. 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met 
elkaar. 
Wij willen samenwerken en beslissen. 
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die 
van de andere.  
Zelf zet ik al eens de eerste stap. 
Ik help graag waar het kan.  
Ik wil winnen, maar kan ook verliezen.  
Ik respecteer alles wat waardevol is: de mens, 
de natuur en het materiaal. 
 

 
Giverwet 
 
In de kleine en de grote uitdagingen die wij 
zoeken, 
werken wij als givers écht samen. 
Beleven we de natuur en de cultuur waarin we 
ons bewegen. 
We gaan op zoek naar de mysteries en de 
hogere idealen in ons leven en helpen waar dat 
kan. 
 
Daarom wil ik 
oprecht tegenover mezelf en de anderen, 
meebouwen aan een hechte, maar open 
vriendengroep, 
waarin ikzelf verantwoordelijk ben. 
Met open oog en ruime blik alles op zijn juiste 
waarde leren schatten 
en me verbonden voelen met de wereldwijde 
scouts en gidsenbeweging 

 

Op mij kan je rekenen. 

 

 



 


