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Groepspraatje 
Beste scoutsvrienden 

 

Het langverwachte kamp staat eindelijk voor de deur! Dit jaar trekken we naar Ath. Het 

kamp zal doorgaan van maandag 12 tot donderdag 22 juli. De oudste takken (gidsen, 

verkenners en jins) die met de fiets gaan, vertrekken al zondagochtend 11 juli richting het 

kampterrein. De rest (behalve de kapoenen) stapt na de groepsopening op de bus. 

 

De kapoenen zullen ons vergezellen vanaf zaterdag 17 juli. Diezelfde dag vertrekken onze 

jins op buitenlands kamp.  

 

De jongste takken (tot jonggivers) worden met de bus teruggebracht op 22 juli. De gidsen en 

verkenners blijven nog even op het kampterrein om de leiding te helpen met de afbraak. Op 

23 juli vertrekken ze ’s morgens met de fiets terug naar huis.  

 

Op het moment dat we dit schrijven, weten we nog niet in hoeverre Corona ons kamp dit 

jaar zal verhinderen. Hiervan brengen we jullie op de hoogte via mail van zodra we 

informatie hebben. 

 

Maar hoe zit zo’n kamp nu in elkaar? 

Omdat je van al dat spelen op zo’n kamp reuzehonger krijgt, zorgen onze kookouders bij de 

jonge takken dagelijks voor heerlijke kampkost. Wie kan daar nu niet van genieten! 

Vervolgens krijgen de leden even de tijd om uit te buiken in hun tent en misschien wel een 

briefje te schrijven aan hun mama en papa die ze stiekem wel een beetje missen. Natuurlijk 

zorgt onze leidingsploeg ervoor dat dat dat gemis niet te groot wordt. En hoe kan je dat 

beter doen dan door de meest spectaculaire activiteiten voor te bereiden! Nee hoor, onze 

leden gaan niet slapen vooraleer alle knietjes groen zien! Sorry mama’s...   

 

Hoewel een kamp altijd in thema zal staan van spelen en plezier maken, komen er (naar 

gelang onze leden ouder worden) wel wat verantwoordelijkheden bij kijken. Vanaf de 

jonggivers leren de leden zelf voor hun eten te zorgen. Dat dat in een keer perfect lukt, 

kunnen we u niet verzekeren. Maar smaken doet het wel altijd! Daarnaast worden ook de 

tafels en vuren vakkundig opgebouwd door onze Handige Harry’s. Schrik dus niet als uw 

zoon of dochter na thuiskomst plots zin heeft om een nieuwe loungeset in elkaar te 

knutselen ;)  

 

Wij hopen alvast dat iedereen boordevol zin heeft om op kamp te vertrekken! De leiding kan 

al niet meer wachten om te vertrekken. 

 

Ten slotte willen we jullie graag bedanken voor jullie vertrouwen in ons.  
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D-A-N-K-U, DANKU! 

 

Stevige linker, 

De groepsploeg 

 

Bronia Perelka (0476 08 21 16) 

Sarah Gommé (0478 30 24 03) 

Yarne Brusten (0470 03 16 62) 

Robin Poels (0479 55 90 98) 
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Adres Brieven 
Als je graag een briefje of kaartje wilt sturen naar het kamp, kan dat op het volgende adres: 

 Scouts en Gidsen Tervant 

TAK (vb. kapoenen) 

NAAM lid 

Scaubecq 1 

7862 Wannebecq 

 

Adres Bezoekdag  
Rue Princesse Astrid 

7804 Ath 

Als je met de auto komt, zorgen we voor signalisatie en er is (beperkte) parking langs de weg 

voorzien. Het is ook mogelijk om met de trein te komen.  

Station Aat:  
Adres: Aat, Rue de la station, 78OO Ath 
Wandelafstand: 5,5 km 

Station Rebaix:  
Adres: Rebaix, 7804 
Wandelafstand: 1,1 km 

 

Routebeschrijving vanuit Paal 
Hieronder vind je een routebeschrijving naar ons kampterrein. Volg, als je in de buurt komt, 

onze wegwijzers van Scouts Tervant.  

Er zal een parking voorzien worden, want het kampterrein is immers verboden voor auto’s.  

 

• Ga de E313 op vanaf de N29 

• Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Lummen om de 

borden E314 richting Brussel/Leuven te volgen 

• Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Heverlee om de 

borden E40 richting Brussel te volgen 

• Volg de middelste rijstrook om rechts aan te houden bij de splitsing, op de E40 te 

blijven en de 

borden E411/E19/Gent/Antwerpen/Bergen/Namen/Charleroi/Luchthaven 

Zaventem te volgen 

• Volg de linkerrijstrook om de afrit richting E411/E19/Bergen/Namen/Charleroi te 

nemen 

• Voeg in op de R0 

• Houd links aan en blijf op de R0 
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• Volg de rechterrijstrook om de afrit E19 te nemen 

richting E429/Gand/Bruxelles/Paris/Mons/Charleroi/Lille/Tournai/Wauthier/Braine-

l'Alleud/Braine 

• Houd rechts aan bij de splitsing en voeg in op de E19 

• Houd links aan en blijf op de E19 

• Neem afslag 21-Halle naar N203a/E429 richting Rijsel/Doornik/Halle/Lille 

• Weg vervolgen naar Route nationale 203a/de E429/de N203a 

• Weg vervolgen naar de E429 (borden naar Rijsel/Doornik/Aat) 

• Neem afslag 30-Ath naar N56 richting Ath 

• Neem op de rotonde de 4e afslag naar de N56 

• Neem op de volgende rotonde de 1ste afslag en rijd door op de N56 

• Neem op de volgende rotonde de 1ste afslag naar Rue Princesse Astrid 
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ZET OVERAL JE NAAM IN EN VERPAK ALLES ZO GOED MOGELIJK 

ZODAT ER NIETS VERLOREN KAN GAAN TIJDENS HET TRANSPORT!!! 

Wat heb je allemaal nodig op kamp? 

SLAPEN 
o isoleermatje 

o luchtmatras/veldbed 
Kapoenen, kabouters en welpen mogen een 

veldbed meenemen. De oudere takken nemen 

een luchtmatras mee omdat zij in 

patrouilletenten slapen. Deze zijn lager en 

benutten minder plaats. 

o slaapzak en deken 

o plastieken matrasbeschermer voor 

mensen met nachtelijke 

waterproblemen 

o pyjama 

o knuffel 

o eventueel kussen (met sloop) 

o vanaf jonggivers: wekker (geen gsm) 

HYGIËNE 
o 4 handdoeken  

o 4 washandjes  

o toiletzak met:   

o zeep   

o kam   

o tandenborstel   

o tandpasta  

o spoelbeker   

o eventueel deo   

o ouderen: scheergerief 

o maandverband en/of tampons 

KLEDING 
o uniform!!!  

o spelkledij  

o 5 T-shirts  

o 5 broekjes  

o minstens 2 paar schoenen  

o 2 stevige, warme truien  

o minstens 10 onderbroeken  

onderhemdjes/BH’s  

o voldoende zakdoeken

OP TOCHT 

o fluovestje  

o degelijke regenkledij  

o stevige watervaste schoenen  

o hoge kousen  

o drinkbus  

o stevige, handige rugzak (geen turnzakjes)  

o givers: iglotentje (met leiding regelen) 

ETEN 
(niet voor kapoenen, kabouters & welpen) 

o bestek  

o aardappelmesje  

o drinkbeker  

o dunschiller  

o gamel  

o 4 keukenhanddoeken  

o 1 schotelvod 

o ovenlappen en/ of ovenhandschoenen  

o Kranten 

ZWEMMEN 
o badmuts  

o zwembroek/badpak  
In zwembaden in Wallonië zijn badmutsen en 

strakke zwembroeken vaak verplicht!! 

o badhanddoek 

ANDERE 
o goed sluitende linnenzak  

o wasknijpers  

o briefpapier, omslagen en postzegels  
(voor de kleinsten op voorhand 

geadresseerd)  

o schrijfgerief  

o zaklamp  

o lijst met al je spullen  

o medicijnen (leiding verwittigen!)  

o zonnecrème  

o muggenmelk  

o identiteitskaart/ kids ID  
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Draag zorg voor het milieu! 
We vragen om geen blikjes/plasticflesjes en zilverpapier mee te geven op kamp. Kies liever 

voor een drinkbus en een brooddoos. Zo leveren wij ook een bescheiden bijdrage aan het 

milieu!  

Foto’s op kamp 
Tijdens het kamp zullen we geen foto’s posten op onze facebookpagina, maar je kan wel onze 

avonturen volgen op Paalonline! We doen ons best om elke avond foto’s te posten van onze 

avonturen, maar het kan ook gebeuren dat het pas de volgende ochtend/middag online komt 

door het drukke kamp! Enkele weken na het kamp komen al de foto’s ook in onze 

facebookgroep.  

http://www.paalonline.be/cms55/ 

https://www.facebook.com/groups/ScoutsTervantFotos/ 

Nachtelijk bedwateren 
De afgelopen jaren zijn er meer kapoenen, kabouters en welpen die last hebben van nachtelijk 

bedwateren. Voor veel ouders komt dit vaak als een verrassing omdat hun kind dat thuis al 

een tijdje niet meer doet. Het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om ’s nachts op kamp te 

gaan plassen op de hudo’s, we doen echter enorm ons best om dit zo aangenaam mogelijk te 

maken: verschillende lampjes, lichtgevende stickers, … maar toch is dit voor sommige 

kinderen nog altijd een hindernis. Daarom vragen wij aan jullie om luierbroekjes of pampers 

mee te geven aan jouw kind, bovendien vragen we jullie dan ook om mee te delen aan de 

leiding als jouw kind hier problemen mee heeft zodat zij hier discreet mee kunnen omgaan en 

kunnen zorgen dat er niemand met een natte broek wakker wordt.  

Scoutsshop 
Ook de scouts heeft een echte winkel, namelijk ‘de Hopper’! Hier kan je alles vinden wat je 

nodig hebt om een echte scout te zijn! Van piekfijn uniform tot de warmste slaapzak, van 

stapschoenen tot een coole zaklamp, van stevige rugzak tot kompas… In de Hopper vind je al 

wat je nodig hebt!  

Meer info vind je op deze site:  

http://www.hopper.be/winkel  

Mijn uniform in orde? Checklist!   

Kapoenen: T-shirt, das en dasring verplicht  

Alle andere takken: T-shirt, das, dasring, hemd en scoutsbroek/-rok   

http://www.paalonline.be/cms55/
https://www.facebook.com/groups/ScoutsTervantFotos/
http://www.hopper.be/winkel
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Degelijke rugzak 
We merken dat vooral bij kapoenen, kabouters en welpen niet altijd al te degelijke rugzakken 

meegenomen worden op kamp of naar de scouts in het algemeen. We raden dan ook aan een 

rugzak te zorgen met brede schouderbanden die niet te groot is (want sommige kinderen 

passen bijna in hun rugzak), gemaakt van degelijk materiaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene kampinfo 

BAGAGE 
Zorg dat op al je valiezen, rugzakken, veldbedden, … die je meebrengt je naam & tak staat. 

Zodat er geen misverstanden ontstaan en je jouw spullen onmiddellijk vindt in de container 

op kamp.  

Donderdag 8 juli tussen 19u-20u kan je jouw bagage binnenbrengen op de scouts, wij laden 

alles in de container en vervoeren het naar het kampterrein. (Dit geldt niet voor de kapoenen, 

die brengen hun spullen gewoon mee op de bezoekdag) 

Vrijdag 23 juli kan je de bagage weer komen ophalen tussen 18u-19u en kunnen de 

wasmachines beginnen draaien.  

Indien belet, is het altijd mogelijk iets te regelen (0476 88 62 84) 

SISKAART/ KIDS-ID/ IDENTITEITSKAART 
Breng zeker je identiteitskaart mee voor het geval er ongevallen gebeuren, we proberen dat 

natuurlijk te vermijden, maar we spelen natuurlijk liever op zeker. Kapoenen, kabouters en 

welpen geven hun kids-ID best aan de leiding, zodat ze niet verloren gaat.  

VERTREK 
Maandag 12 juli om 8u15 wordt iedereen in piekfijn uniform aan het lokaal verwacht. De start 

van het kamp gaat zoals gewoonlijk gepaard met een grote groepsopening om 08u30. Na de 

groepsopening vertrekken kabouters, welpen, jogi’s en jeevees met de bus richting Ath. 
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Verdere info daaromtrent ontvangen ze via de takleiding. Iedereen is welkom om een 

kijkje/afscheid te komen nemen, maar het dragen van een mondmasker is hierbij verplicht. 

De kapoenen zullen deze dag een daguitstap maken. Meer uitleg hierover vind je in het 

kapoenenprogramma. Zij worden dus ook om 8u30 verwacht. Op zaterdag 17 juli worden de 

kapoenen op de bezoekdag verwacht en kan ook hun kamp van start gaan. 

ZAKGELD 
Kapoenen, kabouters en welpen nemen best geen geld mee. Alles wordt voor hen geregeld. 

De oudere takken mogen wel wat centjes meenemen, maar ook dit zien we liefst beperkt. 

Dringende aankopen of herstellingen zullen door de groep bekostigd worden. 

ONGERUST 
Ouders maken zich redelijk snel zorgen over zoon- of dochterlief. We zijn met een grote 

leidinggroep dus probleempjes zijn voor ons maar een kleine zaak! We hebben al rare stoten 

meegemaakt op kamp en we kunnen zeker ons mannetje staan. Daarnaast kunnen we nog 

altijd beroep doen op onze kookouders. Mocht er toch iets ernstigs gebeuren, verwittigen we 

jullie onmiddellijk. Het is normaal dat je een gans kamp niets van je kinderen hoort, ga er maar 

van uit dat het te plezant is! Gelieve ons enkel in ernstige gevallen te bellen. Kan je het echt 

niet laten, stuur dan gewoon een briefje meer… 

BRIEFJE STUREN 
Wil je een briefje sturen? Dat kan naar volgend adres:  

Scouts & Gidsen Tervant 

TAK (vb. kapoenen) 

NAAM lid 

Scaubecq 1 

7862 Wannebecq 

 

WAT LAAT JE ZEKER THUIS? 

• SNOEP & FRISDRANK: koeken, snoep & frisdrank zijn overbodig op het kamp en zullen in 

beslag genomen worden tot na het kamp. Iedereen krijgt voldoende eten op kamp en het 

is dus zeker niet nodig om zelf nog een voorraad snoep mee te nemen. 

• ROKEN: Er geldt een absoluut rookverbod voor leden onder de 16 jaar. De ouderen mogen 

roken indien zij toestemming hebben van hun ouders (enkel afgezonderd en op 

momenten die door de leiding bepaald worden).  

• ALCOHOL: Ons kamp is zowel voor leden als leiding alcoholvrij. Wie toch betrapt wordt, 

vliegt onmiddellijk naar huis.  

• DRUGS: Ook drugs zijn absoluut niet toegelaten. Wie zich niet aan deze regel houdt, kan 

eveneens zijn valies pakken en zullen we ook een tijdje niet meer zien op de scouts.  

• GSM: We vragen om alle mobieltjes thuis te laten, je gaat zeker niet dood van een tijdje 

zonder. Bellen mag je niet, gebeld worden ook niet en sms’en al evenmin. Als er toch 
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dringende zaken zijn kan je altijd contact houden door brieven te sturen. Als we toch een 

gsm opmerken, wordt deze afgenomen en krijg je hem pas na het kamp terug. Hou er 

rekening mee dat je gsm tevens niet verzekerd is op kamp.  

• ELEKTRONISCHE SNUFJES: Laptop, spelletjes, radio, mp3… worden onmiddellijk in beslag 

genomen. Deze zijn sowieso niet verzekerd! 

• MESSEN: Om een touwtje door te snijden of een takje te scherpen heb je geen joekel van 

een mes nodig, een gewoon degelijk zakmes is voldoende. Laat die vlinder- en 

rambomessen dus maar thuis. Vanaf jonggivers vinden we het verantwoord om een 

zakmes mee op kamp te hebben.  

• WAARDEVOLLE SPULLEN: Zondagse kledij, juwelen en alles wat je liever niet wil verliezen, 

laat je gewoon thuis. 

BEZOEKDAG 
Op zaterdag 17 juli zullen we onze online bezoekdag houden. U zal tijdens de inschrijving de 

keuze krijgen tussen bellen of videochatten, beide 15 min. Videochatten is evenwel onder 

voorbehoud, en kan enkel als de technologie ons mee zit. Je persoonlijk uur wordt later 

meegedeeld. 

 

Ook zullen de kapoenen ons die dag vervoegen. Hiervoor ontvangen jullie via mail een 

tijdsschema met de uren waarop jullie kunnen aankomen. Er zal 5 à 10 minuutjes zitten 

tussen de aankomst van iedere kapoen. Op die manier proberen we de samenkomst van 

externen te vermijden.  

EINDE EN AANKOMST 
Na de groepssluiting om 14u30 vertrekken de kapoenen, kabouters, welpen, jogi’s en jeevees 

met de bus naar huis. Gidsen en verkenners blijven nog een dagje langer op nakamp om de 

leiding te helpen met de afbraak van het kamp. Zij springen vrijdagochtend 23 juli weer op de 

fiets richting thuisfront.  Voor de jins eindigt het binnenlands kamp reeds op bezoekdag, zij 

vertrekken dan namelijk op hun buitenlands avontuur. 

OPROEP 
Heb je enkele vuilzakken over thuis? Breng ze gerust naar de scouts zo kunnen wij op kamp 
en volgend scoutsjaar goed sorteren en zorgen voor een proper terrein 

MONDMASKER GEBRUIK 
Eens op kamp zullen we gebruikmaken van de kampbubbels. Hierin zal er geen mondmasker 

gedragen worden.  

 

Ouders behoren helaas niet tot deze bubbel. Wij verwachten dus ook dat iedereen zijn 

mondmasker netjes ophoudt tijdens bagage afgeven, groepsopenening, jin of kapoen 

afzetten/oppikken op de bezoekdag, ... 
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Kampkalender 
MA DI WOE DO VR ZA ZO 

5 6 

10u 
*Patrouille- 
koffers in 
orde 
brengen 
Jonggivers, 
givers, jins, 
leiding  

7 8 

9u30 

*Containers 
inladen  
givers, jins, 
leiding 
(handschoenen 
zijn altijd 
nuttig!) 

19u-20u 

Bagage 
binnen 
brengen 

9 

Voorkamp 
leiding 

10 

Voorkamp 
leiding 

11 

Voorkamp 
leiding 

12 

8u30 

*Start kamp: 
groepsopening 

 

8u30-15u 

*Dagactiviteit 
kapoenen  

 

13 14 15 16 17 

13u 

*Aankomst 
kapoenen 

 

15u 

*Halen Jins 

 

18 

19 20 21 22 

14u30 

Einde kamp 
(kapoenen, 
kabouters, 
welpen, 
jonggivers) 

23 

Nakamp, 
einde 
kamp 
givers, jins & 
leiding 

 

18u-19u 

*Afhalen 
bagage aan 
lokalen 

24 

*Uitladen 
containers & 
sjorhout 
givers, jins & 
leiding 
(handschoenen 
kunnen nuttig 
zijn) 

25 

*mondmaskerplicht leden/ouders/leiding 
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Beste student  

  

Zondag 12 juli gaan wij van start. Wij verwachten jullie stipt om … (uur wordt nog meegedeeld) aan de 

lokalen, Piloonstraat 15. Van hieruit vertrekken wij met onze fiets richting onze universiteit , Girl Scout 

University, gelegen te Aat.   

  

Wij verwachten dat jij het volgende meeneemt op onze fietstocht:  

• Een fiets die piekfijn in orde is (breng deze zeker binnen ter controle)  

• Fietstassen  

• Fluo-vest  

• Plakgerief  

• Voldoende drinken   

• Een lunchpakket  

• Voldoende tussendoortjes  

• Druivensuiker voor wat extra energie  

• Zonnecrème, pet/hoed, zonnebril …  

• Wij raden het aan om een fietsbroek aan te doen, het is een lange tocht  

  

Eenmaal aangekomen, zullen jullie de dormrooms kunnen betreden. Jullie zullen er kennis maken met de 

campus en de verschillende sororities en fraternities. Hieronder kunnen jullie alvast een lijst vinden met 

wat jullie allemaal nodig hebben tijdens jullie verblijf op de campus.  

• Football outfit  

• Prom outfit (go all out)  

• Cheerleader outfit  

• Science outfit (labjas en labbril)  

• All white outfit  

• Een wit t-shirt waarop geschreven mag worden  

• Magazines  

• Brooddoos  

• Rugzak  

• Bestek (geen plastiek)  

• Ovenwanten  

• Tang (vleestang)  

• Keukenhanddoeken  

  

Wij verheugen ons alvast om jullie te ontvangen en kijken ernaar uit om van start te gaan.   

  

Met vriendelijke groeten  

De Directie, Girl Scout University   
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¥ De aarde is een zwevende bol waar we toevallig 
niet van af vallen 

¥ Walen werken even hard als Vlamingen 
¥ De vrouw is het sterkere geslacht 

 
Deze eeuwenoude mythes zijn natuurlijk al lang 
ontkracht. Maar er is nog zo veel meer waar wij, de 
vettige mennekes en moosdabbers van Tervajnt, onze 
wetenschappelijke stempel op kunnen zetten. Verdiep 
jullie al maar in de empirische kunsten van Adam Savage 
en Jamie Hyneman, want deze voorkennis zal essentieel 
blijken in onze queeste naar mentale verlichting.  
(verdere info vol
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