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1. Inleiding 

Dit jaar trekken we eropuit naar Zingem in de provincie Oost-Vlaanderen. We gaan er met onze 

gezellige, toffe en crazy kaboutergroep 6 dagen vertoeven. Bereid je voor op zonnige, speelse, 

avontuurlijke en vooral hoogstaande activiteiten. Want dit kamp staat het  kampthema voor 

fabuleus, klasse en vertoon van kuren. Jullie lieve kabouters mogen verkleed komen als 

Celebrities!  

 

 

 

2. Algemene informatie 

Leiding 

● Evelien Mermans   (takverantwoordelijke) 

Evelien@gidsenkapellen.be 

GSM: +32 495 66 62 31  03/06/1998 

● Anne De Ruijter 

Anne@gidsenkapellen.be 

GSM: +32 497 30 40 96  20/08/1998 

● Emma Lootens 

EmmaL@gidsenkapellen.be 

GSM: +32 472 17 12 67  29/09/1998 

 

De kampverantwoordelijke van dit kamp is Evelien Mermans (03/06/1998). 

  

mailto:samvl@scoutsvloeiende.be
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Foeriers 

Er zullen dit kamp 2 foeriers meegaan.  
Namelijk: 

● Laura Ortega 

GSM: +32 484 26 40 90  20/11/1998 

● Hanna Mermans 

GSM: +32 499 08 16 64  03/06/1998 

 
 

 
 

Materiaalvervoer 

Het materiaal zal vervoerd worden met de container die tegen 1 juli op het kampterrein aanwezig 
zal zijn. Bagage van de kinderen zal ook meekomen met de container.  
 

 

Periode 

Dit jaar gaan we de eerste week van juli op kamp. We huren het terrein van 1 juli tem 10 juli. 

De kabouters gaan van 4 juli tem 10 juli op kamp.  

Inschrijvingen 

De inschrijving wordt officieel na de betaling van de kampprijs op de gidsen bankrekening BE13 

7370 4236 9239 (KBC). Uiterste deadline hiervoor is 23 juni. Bij vertrek wordt de kids-ID 

overhandigd aan de leiding, wij houden deze goed bij gedurende het kamp. De medische fiches 

drukt de leiding via de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen zelf af en neemt 

deze ook mee bij het vertrek.   

  



5 
 

3. Algemene organisatie 

 

Afspraken en regels leiding - leden 

Voor de leden  
- Leiding heeft altijd gelijk. 
- Het terrein van de leiding is verboden voor leden mits toestemming (keuken, 

leidingslokaal) 
- Hou alles proper/ordelijk/netjes. 
- gsm/ipad/… wordt niet meegenomen. Bij het vinden ervan wordt dit afgepakt en tot het 

einde van het kamp bewaard door de leiding. 
- Respecteer jezelf en andere. 
- Blijf op het terrein. (uiterste grenzen ter plaatse zien en afspreken) 
- Alcohol en drugs zijn ten strengste verboden! 
- Snoep wordt aan het begin van het kamp afgegeven aan de leiding, dan wordt het snoep 

onder iedereen verdeeld. 
 
 

Tijdens het eten: 
− Er wordt met mes en vork gegeten, tenzij anders gezegd wordt door de leiding. 
− We blijven op onze poep zitten tot iedereen klaar is met eten. 
− Eten blijft op het bord liggen! 

 
 
Tijdens het slapen(gaan): 

− Vanaf dat de leiding het zegt wordt er niet meer gepraat, gebeurt dat toch krijgt de 
kabouter een waarschuwing. Na twee waarschuwingen gaan we buiten sporten. 

− Er wordt niet meer met een pillamp geschenen. Merkt de leiding dat dit wel gebeurt, wordt 
de pillamp bijgehouden tot we die nodig hebben voor een activiteit. 

 
 

Voor de leiding  
- Elke avond: evaluatie + voorbereiding voor de volgende dag. 
- Er wordt niet gerookt tijdens de activiteiten of in het bijzijn van leden. 
- Alcohol: enkel ’s avonds en met mate. Altijd minstens 2 nuchtere personen voor 

noodgevallen. We zullen hiervoor een boblijst opmaken. Altijd 1 iemand met een 
autorijbewijs. 

- Drugs: ten strengste verboden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

4. Praktische informatie voor ouders 

 
Adres:  
Groenstraat 12, 9750 Zingem 
 
Brief schrijven naar: 
Scouts Gidsen Kapellen  
Naam van uw dochter/zoon 
Groenstraat 12  
9750 Zingem 
 
Prijs: 
120€/kabouter 
 
Graag hadden we dit gestort gezien voor 23  juni op BE13 7370 4236 9239 
vermelding: Kampgeld/naam kabouter 
 
Vervoer:   
Heen 
Voor de heenweg rekenen we op de ouders om te rijden. Hiervoor zal een carpoollijst worden 
opgesteld om te vermijden dat er overbodig veel auto’s gaan rijden. Op pagina 8 van deze 
kampboek zien jullie een brief in verband met de carpool. Gelieve deze ingevuld af te geven OF 
door te mailen. De bagage van de leden zal in de container heen al worden gebracht. 
 
Terug 
Terugreis gebeurt met de trein. We vertrekken op het kampterrein om de trein te halen van 13u42 
aan het station van Zingem (dit is 5 min wandelen van het kampterrein). In Gent-Sint Pieters 
nemen we de trein van 14u11 (IC3035) richting Antwerpen Centraal. Vanaf daar nemen we de 
trein om 15u20 om aan te komen in Kapellen om 15u43. Daarna gaan we te voet naar het lokaal 
om onze koffer uit de container te halen. Vanaf (ongeveer) 16u kunnen de kabouters worden 
opgehaald op het gidsenterrein. Indien er iets verandert aan deze treinuren zullen wij dit melden 
in de Whatsapp-groep. 
 
Container: 
Op zondag 30 juni kunnen jullie de bagage van jullie dochter brengen naar het Gidsenlokaal om 
16u zodat het kan ingeladen worden in de container. Het is altijd fijn als er een paar sterke ouders 
mee helpen met het inladen van het materiaal!  
 
 
 



7 
 

Contactnummers: 
 

● Evelien Mermans → ICE-nummer ← 

GSM: +32 495 66 62 31 

● Anne De Ruijter 

GSM: +32 497 30 40 96   

● Emma Lootens 

GSM: +32 472 17 12 67   

 

 

Het ICE-nummer (Evelien), is het hele kamp door bereikbaar. Mocht dit door 

omstandigheden niet het geval zal er altijd minstens 1 iemand van ons bereikbaar zijn. 
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Beste ouders  

 

Zoals jullie weten is er ieder jaar een kamp. Dit jaar trekken we eropuit naar Zingem.  

Wij hebben verkozen om heen te gaan met auto’s, aangezien wij met de leiding al vroeger op de 

kampplaats zijn om al enkele voorbereidingen te treffen.  

De terugreis doen we met de trein.   

Voor de heenreis willen we graag op voorhand weten wie er beschikbaar is om te rijden en extra 

leden kan meenemen. 

 

We verwachten de leden op 4 juli om 12:00u op het kampterrein, dus reken er op dat jullie rond 

10:45 ten laatste zullen moeten vertrekken. (als er geen verkeer is). 

Verdere info over wie met wie meerijdt zal tijdig worden meegedeeld, zodra we van iedereen een 

antwoord hebben gekregen.   

 

vertrekdata:  donderdag 4 juli  

Adres:  Groenstraat 12  

9750 Zingem 

Gelieve het strookje hieronder in te vullen en af te geven of ons te mailen.  

Ook als je niet kan rijden!  

 

Alvast bedankt! 

 

Een stevige linker  

kabouterleiding 

 

 

 

 Ik, ouder van …………………………………………………  

 

o kan heen rijden en       ………… aantal personen extra meenemen. 

o kan niet rijden. 
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6. Kamptoelating 

 
Ik, ondergetekende: ....................................................................................................... 
 
Woonachtig te (straat)........................................................................................... 
(Gemeente).................................................................................... 
 
Geef hierbij mijn dochter: .............................................................................................. 
Geboren te: ......................................................... op: ................................................... 
 
Toelating om mee op kamp te gaan te: ............................................................. 
van........ juli.......tot.......juli........................................................................................ 
met de 23e Sint Jacobus gidsen te Kapellen 
 
Mijn telefoonnummer waar ik in dringende gevallen te bereiken ben is: 
Overdag: ........................................................... 
‘s Avonds: ......................................................... 
 
Getekend te ................................................op ..................................... 
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7. Individuele steekkaart 

Deze zullen ingevuld worden via het online formulier van Scouts en Gidsen Vlaanderen. De 
leiding drukt deze bij vertrek af en neemt ze mee.   
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8. Wat mee te nemen op kamp 

Zorg ervoor dat je overal je naam hebt instaan. Denk er ook aan dat je op kamp bent dus dat 
je kleren vuil kunnen worden.  
 
Bij vertrek: 

- Uniform (verplicht!); (das, eventueel hemd, T-shirt of trui van Gidsen) 

- Persoonlijke medicatie (met naam en dosering), Kids-ID ➔   Afgeven aan leiding. 
 
Slaapgerief: 

- Matje; 
- Slaapzak; 
- Pyjama; 
- Knuffelbeertje;  
- Zaklamp; 
- En alles wat jij gebruikt om te slapen. 
 

Toiletgerief: 
- Handdoeken en washandjes; 
- Tandenborstel/Tandpasta/Bekertje; 
- Borstel/Kam; 
- Zakdoeken; 
- Zeep en shampoo  
 

Kledij:  
- Kledij in het kampthema (celebrities) 
- Ondergoed en sokken; 
- Topjes/T-shirts; 
- Shorts/Rokken; 
- Minstens 1 lange broek; 
- Truien; 
- Regenkledij; 
- Zwemgerief (Rugzakje/Badpak/Badhanddoek/Badmuts!); 
- Vetzakkenkledij (om nadien eventueel weg te gooien); 

 
Schoenen: 

- 1 paar sandalen/ slippers  (eventueel watersandalen); 
- 1 paar stevige wandelschoenen (voor langere tochten natuurlijk, liefst al eens 

aangehad of ingelopen); 
- 1 paar makkelijke schoenen; 
 

Eetgerief: 
- Gamel; 
- Bestek; 
- Beker; 
- Drinkbus; 
- Pot choco/confituur/speculoospasta/… (1 pot naar keuze); 
- 2 keukenhanddoeken. 
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Allerlei: 

- Zonnecrème/Aftersun/Muggenmelk; 
- Hoofddeksel/Zonnebril; 
- Linnenzak voor vuile kleren; 
- Briefpapier/Omslagen/Adressen/Postzegels; 
- Schrijfgerief; 
- Iets om te ontspannen (bv. Boek, strip, boek kaarten, …); 
- Alles wat bruikbaar is voor op een tentenkamp; 
- Waterpistool 
- fluovestje 
 

Wat nemen we zeker niet mee! 
- Waardevolle voorwerpen (MP3, iPod, tablet, GSM, …); 
- Eten (snoep, koekjes, e.a. mag eventueel mee maar worden afgegeven aan de 

leiding zodat ze dit kunnen uitdelen en iedereen mag meesnoepen  ;) ); 
- Kleren die niet vuil mogen worden; 
- Zakmes. 

 
Vergeet niet dat alles kapot kan gaan op een scoutskamp! 
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9. Brief naar het thuisfront 

 
Is jouw kabouter geen grote schrijver? Geen Roald Dahl of John Green? 
Hieronder vind je een vragenlijst over het kamp met voorgemaakte antwoorden, aanduiden 
is gemakkelijker dan schrijven. Vergeet zeker niet deze vragenlijst mee te geven met je 
kabouter op kamp! 
 

 + een brief naar het thuisfront +  

Aanduiden wat past (meerdere antwoorden mogelijk).  

Beste/slechtste 

Liefste/onvriendelijkste  

o  mama/papa  
o  broer/zus  
o  oma/opa  
o oom/tante  
o  vriend/vriendin  
o  kat/hond  
o  parkiet/bosduif  
 
Graag zou ik u met deze brief laten weten dat  

o  ik eigenlijk te lui ben om te schijven dus dit maar even snel snel invul  
o  ik toch stiekem papier ben vergeten om een fatsoenlijke brief te schrijven  
o  ik dit als extraatje erbij steek om jullie te pesten  
o  alles goed is met mij en de rest van deze brief nonsens is en u onmiddellijk naar het einde 
van de brief mag bladeren  
 
Hier op kamp is het  

o  een ware strijd om te overleven  
o  echt enkel en alleen genieten  
o  soms genieten en soms ook niet  
o  niet uit te houden  
o  zo leuk dat ik eigenlijk helemaal niet meer aan jullie denk maar verplicht werd door de 
leiding om dit toch allemaal even snel in te vullen  
 

De leiding is  

o  

 onuitstaanbaar  

o  verrassend lief  
o  een nieuw vaderfiguur  
o  mijn enige en echte held  
o  een echt voorbeeld  
o  behaard en stinkt naar dingen die ik niet ken  
o  irritant  
o  knap en sexy  
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o  aan het wenen omdat ze me niet aan kunnen  
o  op dit moment aan het kijken dus duid ik niets verkeerds aan  
o  heel de dag door stront zat  
o  vermist  
o  weeral op café  
o  mee in mijn slaapzak gekropen gisterennacht  
 
Het eten is  
o  absoluut niet te eten  
o  beter als thuis  
o  zanderig van smaak  
o  aangebrand  
o  op  
o  vloeibaar  
o  weggelopen  
o  nog niet dood  
o  in mijn kraag beland  
 
Het weer is hier  

o  beter als op Hawaii  
o  slechter als op de Noordpool  
o  mistig  
o  goed genoeg ik ben helemaal niet veeleisend en zaag niet  
o  wisselvallig met hier en daar een regenbui en af en toe een opklaring in het zuiden met een 
gemiddelde temperatuur schommelend tussen de 15 en 18 graden Celsius overdag  
 
Het water van de rivier / beek / vijver / plassen / zee / jacuzzi van de leiding is  

o  bevroren  
o  verkocht door de leiding (iets i.v.m. met een “crisis” vertelde ze ons)  
o  ideaal om te zwemmen  
o  op kooktemperatuur (we hebben er gisteren patatten gaar in gekregen)  
o  frisjes maar sinds ik stoer ben is dit geen probleem  
o  veel te hoog door de opwarming van de aarde  
 
Het terrein is  

o  een soort woestijn  
o  erger als een jungle  
o  een betonnen bunker vol glasscherven  
o  een saaie wei waar zelfs geen koeien op willen komen  
o  rotsachtig  
o  levensgevaarlijk  
o  omsingeld door politie, maar we mogen van de leiding niet weten waarom  
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Verder wil ik nog even melden dat  
o  ik jullie zeker niet mis  
o  jullie enorm hard mis  
o  jullie wel mis maar dit niet durf aanduiden omdat iemand meekijkt  
o  mijn propere slipjes op zijn  
 
Eigenlijk heb ik  
o  geen zin meer in dit kamp maar blijf toch omdat ik dapper en volhardend ben  
o  geen zin om naar huis te gaan, het leven is nu eenmaal beter op de scouts  
o  geen idee waarom ik deze nonsens allemaal moet aanduiden  
o  wel degelijk een gladde huid nadat ik dat crèmeke van de leidster heb gebruikt  
 
De insecten in dit deel van de wereld  
o  zijn gigantisch  
o  stinken naar de leiding  
o  zijn niet aanwezig  
o  hebben mij gisteren avond nog gefelixt  
o  zijn grijs, rijden op sporen, zijn warm, leggen eieren en geven melk  
o  geven licht in het donker  
o  vertonen het zelfde gedrag als de leiding  
 
Onze slaapplek  
o is verhuurt door de leiding aan de chiro want het geld was op  
o  stinkt enorm want ………………………………… heeft een scheet gelaten  
o  is fit en lekt water  
o  is zo rommelig dat de leiding het verhuurd aan nabije groepen als speleobox  
o  Is beter als mijn kamer  
o  wordt gebruikt als opslagplaats voor nucleair afval  
o  wordt in het midden van de nacht heel lawaaierig als de leiding zich weer vergist van deur  
o  trekt op de garage van thuis  
 
Verder hebben we op kamp al  
o  gezwommen in de rivier / beek / vijver / plassen / zee / zwembad / jacuzzi van de leiding  
o  gewandeld  
o  gedanst  
o  spelletjes gespeeld  
o  gegeten  
o  gevist  
o  met vloten geracet  
o  chiro gepest  
o  gepest geweest door chiro/leiding  
o  operazangwedstrijden gehouden  
o  heel de week geen eten gekregen en zitten wenen in ons bed  
o  meer geleerd dan een heel jaar op school  
o  met monstertrucks gereden  
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Ik hoop dat jullie mij  
o  missen  
o  niet te hard missen  
o  niet hebben vervangen door een robot of dergelijke  
o  niet vergeten zijn en mijn naam nog herinneren als ik terug ben  
o  niet vergeten te komen halen  
x ieder jaar op kamp sturen  
o  nooit meer op kamp sturen (dit is een grap want het kamp is sowieso leuk)  
 
Ik heb  
o  constant honger  
o  een dikke buik gekregen  
o  20 000 muggenbeten  
o  een gebroken been  
o  een gebroken arm dus de leiding vult dit in voor mij  
o  een octopus gevangen  
o  een aap in het bos gezien  
o  rare, zwarte bulten op mijn rug maar leider …………… heeft mij al een aspirine gegeven  
o  heimwee  
o  slaap nodig 
o  schrik in het donker, maar doe alsof ik er tegen kan  
o  een kaalgeschoren hoofd  
o  veel plezier (zeker terwijl ik dit invul --> dit is het tofste dat ik dit kamp al heb gedaan)  
 
Ik groet u nog met  

o  een dikke kus  
o  een beleefd kusje op de wang  
o  bloemen  
o  een stamp  
o  ne stevige linker  
o  een knipoog  
o  10 stoempe en ne kneep!  

 

 
 
 
 


