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H E T  V O O R W O O R D

WAAR GAAN WE DIT JAAR OP KAMP ? 

Allerliefste vrienden, 
 
We hebben met een bang hartje afgewacht en uiteindelijk toch het verlossende antwoord gekregen dat
we op scoutskamp mogen gaan, je kan niet weten hoe blij we hiermee zijn. Het is voor iedereen een
bizarre situatie geweest, maar nu hoog tijd om 7 of 10 dagen volledig te ontspannen en niet anders dan
plezier te maken met je beste vrienden! 
 
In onze vorige mail kon je al lezen dat we samen met de leiding druk bezig zijn om ervoor te zorgen dat
dit kamp volledig tot in de puntjes uitgewerkt is en we ons kunnen houden aan alle maatregelen. 
 
Het volledige draaiboek kan je terugvinden in bijlage van deze mail. Let op : Dit draaiboek is een
samenvatting van alle maatregelen opgegeven door de overheid en door Scouts & Gidsen Vlaanderen,
en is specifiek toegepast op ons kamp. We versturen deze mail begin juni wat maakt dat er nog zaken
zouden kunnen wijzigen in de loop van de maand. De belangrijkste veranderingen zullen we op dat
moment zeker nog met jullie delen via mail. We vragen om dit draaiboek op voorhand eens volledig door
te nemen en dit ook proberen uitleggen aan jullie kinderen. Op die manier kunnen zij zich al wat beter
inbeelden hoe alles in z’n werk zal gaan en zich hierop reeds wat proberen voorbereiden. 
 
Dan komt nu alle informatie die jullie nodig hebben om goed voorbereid op kamp te vertrekken en wat
maakt dat alles vlot kan verlopen. Het is veel, dat weten we, doe toch je best om van alles op de hoogte
te zijn. 
 

 
We verblijven met alle takken samen in het mooie en gezellige Limburg. Het exacte adres staat
hieronder aangegeven, dit kunnen jullie dan ook gebruiken om brieven naartoe te versturen.
 
NAAM + TAK VAN HET KIND
De Nachtegaal
Weg naar Opoeteren
3660 Oudsbergen (Opglabbeek)
 
We bevinden ons de eerste straat rechts na het voetbalveld. Midden in het bos :-) 
 
Brieven moeten niet in quarantaine gehouden worden aangezien deze meestal reeds 48u onderweg zijn
vooraleer ze toekomen. 
 
Voor de jins is het op dit moment nog wat onduidelijk. Het is spijtig dat niet alle opties openstaan voor
het trekkamp dat ze in hun gedachten hadden. Alsnog proberen zij er alles aan te doen om last minute
een super toffe kampplanning in elkaar te steken. Samen op pad is toch altijd plezant he 😉!
 
 



WANNEER ? 

KAMPINSCHRIJVINGEN

HOEVEEL KOST HET KAMP ? 

 
!!! BELANGRIJK !!!
 
Wolven : Hierover gaan we jullie spijtig genoeg minder goed nieuws moeten melden. We hadden
doorheen het jaar beslist dat de wolven klaar zijn om mee met “de grote” op kamp te kunnen gaan.
Helaas komen we terug op deze beslissing, puur en alleen omwille van praktische regelingen. De wolven
gaan dit jaar (volgend jaar kan er terug over nagedacht worden) dus 7 dagen op kamp! 
 
Kort uitgelegd waarom : Op groot kamp is er steeds een dag dat de leiding zich afzonderlijk houdt om te
vergaderen. Op deze dag geven de verkenners leiding aan de jongverkenners, met de fourage die op de
achtergrond een oogje in het zijl houdt. Dit jaar is het niet mogelijk, dankzij de bubbel-regeling, om de
wolven te kunnen laten deelnemen aan deze dag. De slimmeriken onder jullie, zouden kunnen
voorstellen om de jins leiding te laten geven aan de wolven. We doen dit bewust niet omdat onze jins
mogelijks meerder keren met externen in contact kunnen komen waardoor we deze groep liever apart (in
hun eigen bubbel) houden en de veiligheid voorop stellen. 
 
De kapoenen, welpen en wolven vertrekken woensdag 1 juli en gaan terug naar huis op dinsdag 7
juli. Voor de jongverkenners en verkenners duurt het kamp vanaf woensdag 1 juli tot en met vrijdag
10 juli. 
 
Wij verwachten hierop geen uitzonderingen. Je komt een volledig kamp mee. Het is dit jaar een hele
puzzel om alles geregeld te krijgen en alles bij te houden in een contactenlogboek. Het vraagt van ons
nóg eens extra aandacht om rekening te houden met eventuele uitzonderingen. Moest het toch niet
anders kunnen, laat je meteen iets weten aan de takleiding/hoofdleiding.
 

 
De inschrijvingen voor het kamp zijn reeds een tijdje gesloten. Moest je beslissen om niet meer mee te
gaan, verwachten wij een berichtje voor 1 juni. Moest je zoon/dochter last minute ziek worden en
hierdoor niet kan mee gaan, laat het ons dan ook zo snel mogelijk weten. In dat geval, storten we het
kampgeld terug op jullie rekening.
 
Je mag NIET mee kamp als je tot 5 dagen voor het kamp ziektesymptomen vertoont.
 

De prijs van dit kamp bedraagt voor iedereen €115, enkel voor jins bedraagt het kamp €100. 
 
--> Vanaf dat er 3 kinderen per gezin meegaan op kamp krijg je PER KIND 15 euro korting. Stel dat je 3
kinderen hebt binnen de scouts dan is het bedrag in plaats van € 345 --> € 300.



VERTREK EN TERUGKOMST VAN HET KAMP 

WANNEER KOMT WIE?

We vragen om dit bedrag te storten voor 7/06 op het rekeningnummer BE16 1030 1663 6174. In de
mededeling schrijf je: NAAM & VOORNAAM KIND + TAK + KAMP 2020.
 
We zouden het heel fijn vinden moest iedereen de kans krijgen om mee te komen op kamp. Is het
financieel niet mogelijkheid om dit te betalen / om dit in 1 keer te betalen, aarzel dan zeker niet om de
hoofdleiding te contacteren. Dit blijft vanzelfsprekend vertrouwelijk informatie en wij zijn meer dan blij om
te kunnen helpen. 
 
Raadpleeg even onze website als je meer info wenst over “FONDS/KAMP OP MAAT” : 
https://scoutshoeilaart.be/kamp (dit gaat uit van Scouts en Gidsen Vlaanderen). 
 
Ook zorgt de gemeente Hoeilaart voor financiële ondersteuning voor kamp en lidgeld. Meer info ook te
vinden op onze website : https://scoutshoeilaart.be/inschrijven/korting-voor-jeugdactiviteiten-0
 

 
Dit jaar zal vervoer ook anders verlopen dan normaal. We zitten met onze kampplaats redelijk afgelegen
waardoor het moeilijk is om deze met het openbaar vervoer te bereiken. We moeten met zo veel dingen
rekening houden dat dit bijna onmogelijk is. We vragen dus om jullie kinderen zelf te brengen en te
komen ophalen op het kampterrein. We begrijpen dat dit voor sommige ouders moeilijk te regelen valt
aangezien dit twee weekdagen zijn. Moest dit écht een probleem vormen kan je ons steeds iets laten
weten. We hopen op jullie begrip.
 

 
 

Als je 2 of 3 kinderen hebt van hetzelfde gezin, die elk in een andere tak zitten, dan kies je 1 tijdstip
(liefst het laatste) om ze dan allemaal samen af te zetten/op te halen.



HOE? 

WAT NEEM JE MEE? 

Om in ALLE spullen een naam te schrijven EN de kleur van de bubbel (zie draaiboek). Je kan ook
lintjes hangen in de kleur van de bubbel, enzovoort,… het is belangrijk dat het gewoon duidelijk is! 
Iedereen heeft een das en een hemd MET naam! 
Mapje Wat je afgeeft aan de takleiding als je toekomt, is een mapje met de Kids-ID (dit is het een
identiteitskaart + verzekeringskaart in 1) van je zoon/dochter plus mondmaskers. We vragen om zelf
mondmaskers mee te nemen omdat wij als scouts anders een enorme hoeveelheid aan mondmasker
moeten voorzien. 

Kapoenen, welpen en wolven nemen er elk 1 mee 
Jongverkenners, verkenners en jins nemen er elk 3 mee 

Voor de kapoenen en welpen vragen we eventueel om nog een extra briefje mee te geven zodat
moesten de brieven verloren gaan bij de post, we hen toch nog iets kunnen geven.

MEDISCHE FICHES 

 
!!! Iedereen zet zijn kind af/haalt zin kind op MET mondmasker aan. Het zal duidelijk worden tot waar je
mag komen. Het is de bedoeling dat je je kind afzet met zijn/haar zak. Per tak, zal de leiding het kind
opwachten en de zak aannemen. Het is dit jaar niet de bedoeling om te blijven plakken. Er wordt
verwacht om het afzetten en ophalen zo efficiënt en kort mogelijk te houden. !!!
 

 
Je neemt dus zelf in de auto je grote rugzak mee alsook een kleine rugzak + drinkbus (voor als we op
dagtocht gaan). Alle belangrijke kampbenodigdheden staan in een lijst vanachter in de korrel. 
 
Het is dit jaar uitermate belangrijk dat spullen, kleren,… zo min mogelijk blijven rondslingeren op het
kampterrein en liefst zo snel mogelijk terug in de zak van het kind belanden. 
 
Wat vragen we? 
 

We houden ze liever zelf bij in een map (vooral voor de kleine takken) zodat deze veilig bewaard
worden. Eens we ze nodig hebben, kunnen we ze dan uitdelen. Het kan goed zijn, dat deze ook
ongebruikt terug mee naar huis komen, het is vooral voor de zekerheid. 

 

 
Dit jaar zouden we graag al de medische fiches op voorhand verzamelen om deze per tak in een map te
bewaren. Op deze manier zijn we goed op voorhand op de hoogte van eventuele speciale noden. 
 
Hiervoor voorzien we een google link (net zoals de inschrijvingen) die je VERPLICHT MOET invullen.
We zijn dit jaar begonnen met de individuele steekkaarten online te laten invullen, omdat ongeveer 30%
van de leden dit heeft gedaan, is het voor ons gemakkelijker om IEDEREEN nog eens de link te laten
invullen zodat we alle gegevens samen in 1 bestand kunnen bewaren. 
 
Link : https://forms.gle/eSNrKtyeUhaZAxt6A
 
Gelieve deze link in te vullen voor 14 juni!
 
 



EEN (PLOOIBARE) DOOS
 
Net zoals vorig jaar zou het handig zijn als de kleinere takken een (plooibare) doos mee nemen . Op
deze manier vermijden we zo veel mogelijk rondzwervende spullen en kunnen de kinderen hun spullen
iets georganiseerder bijhouden. 
 
We gaan ervan uit dat de grotere takken (wolven, jvk’s en verkenners) dit niet nodig hebben (alhoewel
de realiteit ons vaak het tegendeel bewijst 😉).  Je schrijft dus in ALLES de naam van je kind en de
kleur van de bubbel!
 

NIEUWE HOOFDLEIDING 

Ziezo, na het lezen van vorige mails, dit voorwoord en het corona-draaiboek, zijn jullie zeker goed
voorbereid op het kamp! 
 
Blader nog vlug even door naar je eigen tak en kom te weten welk super cool thema het dit jaar is
geworden! De volledige lijst van kamp benodigdheden vind je verder in de korrel!
 
 

 
Wij, Charlotte en Anne, stoppen er dit jaar spijtig genoeg mee. We hebben enorm ons best gedaan om
van de scouts steeds een toffe plek te maken en ervoor te zorgen dat alles goed (of minder goed)
verliep. Hoofdleiding zijn is een niet te onderschatten taak en zeker niet altijd even gemakkelijk. Toch
haal je er des te veel voldoening uit als je van generatie op generatie de scouts kan helpen blijven
bestaan. We hebben er echt heel heel heel hard van genoten en willen ook jullie bedanken voor het
vertrouwen. Dit kamp beslissen we over onze opvolgers. Die komen jullie dus op het einde van de zomer
te weten 😊.
 
 Moest er na al dit dan toch nog vragen zijn, stuur dan gerust een mailtje of bel even op onderstaand
nummer! Wij helpen jullie met veel plezier verder!
 
 

Je kan ons bereiken per e-mail : vvksmdekorrelaar@hotmail.com of per telefoon : 
Anne Vranken : 04 73 30 67 62 – Charlotte Eggerickx : 04 74 33 36 62

 
 
 
                                               
 
 

Vurige MustangGoedlachse Vink





I N F O

Lokalen
Onze lokalen zijn gevestigd te JB.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.  
 
Uniform 
Het basisuniform is voor kapoenen, welpen, wolven, jongverkenners, verkenners, jins en leiding
hetzelfde: beige hemd - groene trui (groene trui of trui van Scouts en gidsen Vlaanderen) - groene/bruine
lange broek / korte broek / rok (GEEN JEANS) - groen-gele groepsdas met reflecterende strook 
 
Groepsdas  
Groen-geel met reflecterende strook:  € 11. Te verkrijgen bij de groepsleiding (voor en na de
vergaderingen) en cash,  gepast  te betalen. 
 
Lidgeld 
Aansluiting bij Scouts en Gidsen Vlaanderen verzekering + kentekens :  € 34 te storten op onderstaand
rekeningnummer met vermelding van  naam en tak !!! 
 
Rekeningnummer 
BE16 1030 1663 6174 op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen De Korrelaar Hoeilaart  
 
Ongevalaangiften 
Formulieren beschikbaar bij de takleiding en de groepsleiding. 
 
Tweedehandsuniformen 
Wij (ver)kopen tweedehandsuniformen (hemden, truien, broeken, rokken, dassen en T-shirts) vanaf de
helft van de prijs van een nieuw uniform. Wij voorzien hier zelf momenten voor. 
 
Verhuur 
Wij verhuren onze tenten, onze shelters en materiaal. Bekijk verder in de korrel de bladzijde met meer
informatie.
 
Aanvragen en meer info bij de tentenmeesters : Nand Van Roy (04.97.38.44.32) – Matthias Hernalsteen
(04.79.10.20.29) – Cyriel De Cooman (04.71.82.10.46)



Foto’s   
Foto’s van onze activiteiten staan met een link naar google drive op onze  facebookpagina (Scouts &
Gidsen 'De Korrelaar' Hoeilaart) en binnenkort ook op onze nieuwe website!
 
Website 
Je kan steeds surfen naar onze website op het volgende adres:  http://www.scoutshoeilaart.be of mailen
naar :  vvksmdekorrelaar@hotmail.com  
 
Scoutshuis Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen; Tel.: 03 226 46 06
E-mail : info@scoutsengidsenvlaanderen.be; Site: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be
 
Scoutswinkel De Hopper  
(http://www.hopper.be)
 
Lidkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen = klantenkaart Hopper winkel!
De lidkaart dient voor alle leden en leiding als klantenkaart in de Hopper winkels! Leden sparen per
betalend kasticket 5% van het bedrag op en krijgen na 5 betalende bezoeken de kans om dit gespaard
bedrag in vermindering te krijgen vanaf hun 6de bezoek. Leiding krijgt er ook zelfs 10% korting mee bij
aankoop van groeps-  en kampmateriaal! In de Banier (knutselwinkel van de Chiro) krijg je op sommige
aankopen rechtstreekse korting als je je kaart kan tonen. 
 
De Hopper Leuven       
Diestsevest 92A, 3000 Leuven; 016/ 23.55.25; winkel.leuven@hopper.be
Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u. 
Vrijdag en zaterdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u. 
Gesloten op 25 december tot en met 31 december.
 
Jeugdraad 
Onze   afgevaardigden  bij de jeugdraad zijn Vink (Anne Vranken), Sneeuwhoen (Janne Vandenborre),
Schorpioen (Ian Vaeremans) en Mustang (Charlotte Eggerickx).  
 
Jeugddienst 
Ben Holderbeke (jeugdconsulente).  
Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38. 
 
Schepen van Jeugd 
Pieter Muyldermans
 



H E T  U N I F O R M

W A T  D R A A G  J E  A L S  J E  N A A R  D E  S C O U T S  K O M T ?
 

Basis voor alle takken en is verplicht:
 
o   Beige hemd
o   Groene/bruine/zwarte lange of korte broek of rok (dus: géén jeans!)
o   Groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht).  
 
o   T-shirt en pull: Kapoenen, welpen, wolven, jonggivers, givers: trui en T-shirt Scouts en Gidsen
Vlaanderen, Opm. zowel oude als nieuwe zijn goed
Jins: trui Scouts en Gidsen Vlaanderen, groene jin T-shirt
Leiding: Bordeaux leidingspull en T-shirt
 
Extra:
T-shirt Scouts en Gidsen De Korrelaar Hoeilaart : Deze kan je voor €10 bij ons kopen! 
 
 
 

Het beloftekenteken van de welpen* komt op de linkerborstzak.
Het nesthoekje (welpen)* komt op de linkermouw met de punt naar boven. Het bestaat in
verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille (nest) waarin de welp zich bevindt.
Het patrouillelint (JVK en VK)* komt aan de linkerschouderklep van het hemd. Het bestaat in
verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille waarin de (J)VK zich bevindt.
Het beloftekenteken van de JVK en VK* komt op de linkerborstzak, naast dat van de welpen.
Het lintje België -Europa komt boven de linkerborstzak. In de plaats hiervan komt soms het lintje
“Scouting” voor; dit is echter geen echt kenteken (het kan opgenaaid worden op regenkledij,
slaapzakken en rugzakken, maar hoort eigenlijk niet op het uniform).
De Vlaamse leeuw komt bovenaan de linkermouw.
Het internationaal kenteken Scouts komt op de linkermouw, in het midden van de bovenarm.
Het groepslintje* komt onder de schoudernaad van de rechtermouw.
Het jaarkenteken* komt boven de rechterborstzak.
Het takkenteken* komt op de rechtermouw, onder het groepslintje. De takkentekens verschillen van
tak tot tak: Kapoenen: gele narrenmuts; Welpen: groene vliegers; JVK: oranje rugzak; VK: blauwe
fiets; Leiding: paarse bomen.
Jaarkentekens van andere jaren komen best achteraan op het hemd, net zoals de JEKA-of andere
kampkentekens*.

W A A R  H O O R T  W E L K  K E N T E K E N ?
 

Kentekens met een * moeten normaal gezien niet aangekocht worden. Ze worden door de leiding
gegeven: sommige in het begin van het jaar, andere na het opsplitsen in patrouilles of na de belofte of
na een kamp. Het scoutsuniform (uitgezonderd het oude uniform) en de kentekens zijn verkrijgbaar in
de scoutsshop de Hopper.
 



W A A R  H O O R T  W E L K  K E N T E K E N ?



T E N T E N V E R H U U R

Wij verhuren het hele jaar door (behalve tijdens ons kamp): 
 
➢ 4 dubbele piramidaaltenten groene/beige 
-  Afmetingen:  L: 10m x B: 5m x H: 3,10m met 3 middepalen  
-  Prijs : €135 per tent per dag  
-  Vervoer en opzetten:  €25  per tent extra 
 
➢ 1 x 16 Meter tent   
-  Afmetingen:  L: 16m x B: 5m x H: 3m 
 -  Prijs : €175 per tent per dag 
-  Vervoer en opzetten:  €35  per tent extra. 
 
➢ 3 x Shelter 
-  Afmetingen:  L: 8m x B: 6m x H: 3,10m 
-  Prijs:  €45 per dag  
-  Vervoer en opzetten:  €15  per shelter extra 
 
 
Wij verhuren ook ons materiaal zoals :  
 
 ➢ Vuurschaal:  €10/dag
 ➢ BBQ en Grill:  €10/dag  
 ➢ Tafels: €3/stuk  
 ➢ Banken: €2/stuk  
 ➢ Gasflessen en bekke:  €20  
 ➢ Kook en ander materiaal:  €15/set
 ➢ Lichtslingers:  €15/dag
 

CONTACTEER TENTENMEESTER: 
- Nand Van Roy 04/97.38.44.32

 -  Matthias Hernalsteen 04/79.10.20.29 
-  Cyriel De Cooman 04/71.82.10.46



T A K

N I E U W S



K A P O E N E N

Dag aller aller aller liefste kapoentjes, 
 
Wij,  en jullie hopelijk ook, zijn heel maar dan ook heel blij dat we dan toch op kamp kunnen vertrekken.
Het gaat misschien allemaal iets anders verlopen als normaal maar daarom niet minder leuk natuurlijk !
Ons kampthema van dit jaar is SCOUTIVAL. Aangezien de festivals deze zomer niet mogen doorgaan
bouwen wij ons eigen festival. Jullie mogen allemaal jullie beste rock outfit bovenhalen want wij gaan
keihard headbangen :D ! wat draagt een rocker zoal ? :

Zorg dat je naam op alles wat je meeneemt staat, zelfs in je onderbroeken, want zoals jullie misschien
al weten, is spullen kwijt raken een van de specialiteiten van een kapoen!
We zullen een prijs voor best verklede kapoen uitreiken op kamp, dus trek allemaal je beste festival
outfit aan en win die trofee!
Vergeet zeker niet een plastic mapje met je ID-kaart, 1 mondmasker en al een eerste brief voor je
allerliefste kapoen die wij eventueel bij heimwee kunnen afgeven.

Alle belangrijke info, namelijk wat je zeker niet mag vergeten, wanneer we vertrekken enzovoort, vinden
jullie in het voorwoord. Dus lees dat zeker eens goed door! 
 
Hier nog enkele belangrijke tips die we aan iedereen willen meegeven om er een extra-fantastisch-leuk
kamp van te maken:
 

 
Van zodra  jullie helemaal gepakt en gezakt zijn kunnen we vertrekken :D  in het voorwoord kunnen jullie
terugvinden om welk uur en waar de kapoentjes verwacht worden. Hetzelfde geldt voor het ophalen van
jullie kindjes.
 
Ps: En om jullie voor te bereiden kunnen jullie al onze totems al eens oefenen.
Pps: Wij kunnen al niet wachten om jullie allemaal terug te zien en de beste 7 dagen te beleven met
elkaar.





W E L P E N

Yoyoyo, deze rap is voor alle Welps die een leuke zomer willen.
Na a long time of waiting in onzekerheid
Moet de leiding something vertellen, het wordt echt wel tijd.
De overheid moest beslissen, it was an almost-ramp
Maar vrees niet coole welps we can go on kamp!!!
 
Dit jaar zijn wij uitgenodigd in een klein dorpje in Limburg namelijk Optoeren. En wij horen jullie al
denken: “maar wat gaan wij doen in Optoeren??????” Wel, Optoeren heeft gehoord van ons megacool
druivenfestival en wil dat wij daar ook eens een feestje bouwen. Zoals de chille welpen die we zijn, gaan
wij zorgen dat de rap en hiphop optredens helemaal goed komen. Dus zoek jullie beste hoodies, petten,
zonnenbrillen, blingbling maar uit, want wij gaan daar heel de boel onder rappen.

Uiteraard verzorgen wereldsterren zichzelf zeer goed. Dat gaan wij dit kamp dus ook zeker doen. Het
kamp gaat er daardoor a little bit anders uitzien maar dat betekent niet minder leuk!!!! Daarom is het van
uiterst belang om zeker het voorwoord en de e-mail te bekijken om op de hoogte te zijn van de
maatregelen. Zo kan iedereen een zo veilig mogelijk kamp hebben.
 
God damn, voor zo een festival moet je veel meenemen. Bekijk zeker het voorwoord dat je alles mee
hebt (maar ook niet te veel). Don’t forget jullie BARS and RHYMES want dit kamp wordt FIRE. Wat zeker
niet nodig is: GSM, ipod, nintendo en andere elektronica. 
 
Ook mag je niet vergeten de medische fiche online in te vullen (zie mail).



kids-ID
één mondmaskertje

Wat neem je nog mee in een plastiek mapje met gaatjes (!): 

Echte artiesten nemen natuurlijk ook niet zomaar de trein of bus. Om zo veilig mogelijk te blijven van
schreeuwende fans, maar ook van ziektes (we willen niet dat ons festival in het water valt) is het nieuwe
plan dat jullie door de ouders worden afgezet om 16u op het kampterrein genaamd Bivakplaats de
Nachtegaal. Het adres is Weg naar Opoeteren, 3660 Oudsbergen (Opglabbeek).



W O L V E N

Onze tijd is aangebroken mede rastafariërs! Wij zijn met onze vijven als reeds op missie vertrokken maar
zijn er niet in geslaagd het tij te keren. Machtslust, jaloersheid, woede, oorlog, armoede, de opwarming
van de aarde,... Dit zijn enkele voorbeelden die zich zo diep in de wereld van vandaag genesteld
hebben. Wij: Toots and the Ree’s, Vink Marley, Schronixpoen, Protejolifant en Max Sneeuwstromeo. Zijn
al vertrokken maar het bevalt ons zwaar.. Toots and the Ree’s probeert de groep bij elkaar te houden
maar helaas, ook in onze groep is het onvermijdelijke losgebarsten. Max Sneeustromeo is zo ongelooflijk
jaloers op Schronixpoen zijn dikke gespierde biceps en Vink Marley beschuldigd Protjeolifant er van haar
vier uurtje te hebben gestolen en weigert nog in dezelfde tent te slapen.. Zoals jullie zien zijn we nog een
verre weg van al het leed uit de wereld te halen. 
 
Maar daarom schakelen wij jullie hulp in! Smeer al jullie rasta's in, pak je outfit klaar met onze 3 kleuren
groen geel en rood. Doe je flipperdieflops en raggae petje aan. Vergeet jullie three little birds op den
trottoir ook niet nog een keer eten te geven voor je vertrekt! Fancy zonnebrillen zijn natuurlijk een extra
bonus punt om door al deze ellende heen te kunnen kijken. En dan het aller mega belangrijkste! Neem
alle liefde en goede moed mee dat jullie de voorbije maanden voor jullie hebben gehouden (en hopelijk
toch ook  gedeeld hebben met jullie ouders) en breng deze tot bij ons. Samen gaan wij het grootste
Scoutival van de wereld organiseren en gaan wij alle miserie  gewoon out of space dansen!



Omdat vanaf dag 8 de reggae schijven gedaan zijn en enkel technoschijven gedraaid zullen worden op ons
Scouttival, waar echte rastafariërs alles behalve fan van zijn, moeten we jullie met tranen in de ogen
meedelen dat jullie dag 7 huiswaarts moeten keren :(((((( MAARRRR reden te meer om 7 dagen al die
botten uit jullie lijven te dansen!!!!
 
Lees zeer goed het voorwoord om te weten welke maatregelen we zullen nemen en zodat jullie zeker
goed voorbereid zijn. Hier staat alle informatie over waar, wanneer, hoe,... we op kamp gaan. 
 
Hier vind je ook een lijst met alle noodzakelijke spullen die je zeker niet mag vergeten als je je trekrugzak
aan het maken bent. Vergeet zeker niet op alle spullen je NAAM te schrijven!
 
Ook mag je niet vergeten de medische fiche online in te vullen (zie mail).
 
Wat neem je nog mee in een plastiek mapje met gaatjes (!):-
-  kids-ID
- één mondmaskertje
 
Omdat wij echte reggae sterren zijn, doen wij niet mee aan openbaar vervoer. Zodat dat vieze coronavirus
ons zeker niet te pakken krijgt voor we toekomen op reggae Opoeteren. Daarom worden wij elk apart met
eigen limo van de oudertjes gebracht. Om 15u30 worden jullie op het scouttivalvalterrein verwacht:
Bivakplaats de Nachtegaal. Adres: Weg naar Opoeteren, 3660 Oudsbergen (Opglabbeek).
 
Kom zo snel mogelijk af zodat every little thing will be alright! Peace and love en tot snel
schattebollekessssss xxxxxxx



J O NG - V E R K E N N E R S

JOEPIEEE!!!  Het was even heeeeeeel spannend maar het quarantEINDE is in
zicht,de 10 allerleukste dagen van het jaar komen eraanwant KAMP GAAT
DOOR!!!!! Haal die zware trekrugzak dus al maar van de zolder en begin die
stapschoenen maar in te lopen want wij zijn er klaar voor! 
 
Dit jaar gaan we het kleine dorpje Opoeteren transformeren in een groot feest op
ons SCOUTIVAL!!! Jajaja je hebt het goed gelezen, ons thema dit jaar is festival!
De Jong-verkenners (als coolste tak) mogen zich dan ook helemaal omtoveren
tot DISCOSTERREN (dat had je niet verwacht he)!!! Wijde broeken, glitter, grote
pruiken, zonnebrillen, … genoeg om uit te kiezen! 
 
Maar, uiteraard staat jullie gezondheid op de eerste plaats bij ons en daarom zal
ons kamp er dit jaar ietsie pietsie anders aan toe gaan… maar geen zorgen want
dat betekent niet minder leuk!

Lees dus zeer goed het voorwoord om te weten welke maatregelen we zullen nemen en zodat jullie
zeker goed voorbereid zijn.
 
MAMMA MIA here we go again met een hele boterham van dingen die jullie zeker NIET mogen vergeten!
Dit jaar is het van uiterste belang dat jullie de checklist zeer goed doornemen want #StayinAlive dankzij
corona!
 
Wat moet er wel thuisblijven? Zoals altijd je GSM, ipod, nintendo en andere elektronica maar dit jaar
mogen er ook geen slechte dansmoves mee, wij verwachten enkel echte dancing queens!
 
Ook mag je niet vergeten de medische fiche online in te vullen! Je kan deze terug vinden in je
mailbox.
 
Wat geef je af in een plastiek mapje met gaatjes aan de takleiding?
- kids ID
- 3 mondmaskers
 
We gaan niet meer samen met het openbaar vervoer maar het is de bedoeling dat jullie worden afgezet
op het kampterrein zelf. Dit zal voor elke groep op een verschillend uur zijn. Wij verwachten jullie om 15u
op het kampterrein: Bivakplaats de Nachtegaal. Adres: Weg naar Opoeteren, 3660 Oudsbergen
(Opglabbeek).
 
Tijd om af te tellen want gimme gimme gimme een SUPER MEGA LEUK SCOUTSKAMP!!





V E R K E N N E R S

Hoera en hoezee! 
 
Haal die schone botinnekes maar vanonder het stof want na maanden lang
schietgebedjes en kaarsen branden, zegenen de overheidsgoden ons met een super
mega neig en welverdiend 10-dagen-durend scoutskamp!! Gedaan met met onze
vingers draaien en 24/7 onze kat en hond te aaien cuz our lonely days our over.
Geloof het of niet maar we gaan elkaar gewoon écht in the raw flesh kunnen
terugzien… (tranen van geluk zijn toegestaan)
 
Dus laat die aangekoekte gamel van tijdens de inleefweek maar eens goed weken in
de dreft en verlucht alvast jullie slaapzakken (wat febreze kan wonderen doen) want
jullie favoriete leiding heeft zich zwaar uitgesloofd om alle verloren activiteiten van de
voorbije maanden goed te maken. Dit zal er zonder zeveren eentje zijn voor in de
geschiedenisboeken because… you know… corona ☹

Omwille van de omstandigheden is ons plan om met de fiets op kamp te gaan helaas geen
optie meer. Het nieuwe plan is dat jullie door de ouders worden afgezet om 15u op het
kampterrein genaamd Bivakplaats de Nachtegaal. Het adres is Weg naar Opoeteren, 3660
Oudsbergen (Opglabbeek), de 1e straat rechts na het voetbalveld. Als je later dan 15u
afgezet wordt, omdat je een broertje of zusje in 1 van de andere takken hebt, laat ons dan iets
weten op het nummer +324/70 40 39 83 (Robrecht) of via facebook/whatsapp. Als je de vorige
zin niet hebt begrepen dan heb je het voorwoord NIET gelezen dus ga dat nu maar doen cuz
knowledge is power. Verwacht bij aankomst een controletoets over elk onderwerp van de
veiligheidscursus.

Daarom is het van uiterst belang om zeker het voorwoord van de korrel en het draaiboek
te bekijken om op de hoogte te zijn van de maatregelen en zo iedereen een zo veilig
mogelijk kamp te bezorgen.
 



Dit jaar is het echt belangrijk dat iedereen enkel zijn eigen materiaal gebruikt. Om de kans op besmetting
zo klein mogelijk te maken, mogen we dit jaar dus geen drinkbussen, gamellen of bestek delen met
elkaar. Daarom is het deze keer meer dan ooit aangeraden om overal je naam op te schrijven. En ja, je
hebt het goed geraden, dit is allemaal dankzij covid :/ #NoSharingIsCaring
 
Wat neem je zeker nog mee en geef je af in een plastiek mapje aan de takleiding?
- ID
- 3 mondmaskers
 
Moest je niet zeker zijn van wat je allemaal nodig hebt, bekijk dan zeker eens de checklist vooraan in de
korrel. Als er nog vragen zijn, mag je ons zeker een berichtje sturen ☺ 
 
VERGEET OOK ZEKER NIET DE MEDISCHE FICHE ONLINE IN TE VULLEN VOOR 14/06, DE LINK
STAAT IN HET VOORWOORD ONDER ‘MEDISCHE FICHES’.
 
Nu horen we jullie denken ‘das allemaal goed en wel, maar is er dan geen kampthema?’. Om de
spanning er in te houden hebben we dat kei hard verzwegen tot op het einde van deze korrel. Ons thema
van kamp 2020 wordt.................

KAMPING KITCH

Voor alle verkenners die deze zomer niet op festival kunnen gaan, brengen wij het enige echte scoutival
gewoon tot bij ons!!! Enkele kernwoorden die uw verkleedkleren moet SCHREEUWEN zijn: margi &
flashy. Verder is het de traditie dat je ten aller tijden een aardappel vast hebt dus vergeet deze zeker
niet in uw fanny pack te steken. Stel nu dat je nog steeds geen idee hebt wat je zou kunnen dragen, kan
je altijd kamping kitsch (op eigen risico) opzoeken op het internet.     
 
Verder wensen wij alle dappere verkenners die examens hebben veel sterkte en succes! Tot op kamp!!!!!





J I N S

JA. JA. JA.
TADAAAAAAAAA.

 
HET IS ZO VER

TROMGEROFFEL VAN HER EN DER 
 

DE MOOISTE TIJD VAN HEEL HET JAAR
IS NA HEEL WAT SPANNING, EINDELIJK DAAR

 
WE GAAN OP KAMP

EN DAT ONDER DE KOELE KLEUREN VAN DE NEONLAMP
 

MISSCHIEN NIET HET KAMP WAAR WE VAN HEBBEN GEDROOMD
MAAR ACH JA, OOK ENKEL DE RIVIER WEET NAAR WAAR ZE STROOMT

 
PAK JE GAMEL, SLAAPZAK EN BIEZEN 

EN VUL DE VALIEZEN 
 

EEN KAMP BOORDEVOL VERRASSING
MET DE GRAAFSTE, COOLSTE BEMANNING 

 
VOOR WE WEG ZIJN, NOG EEN AANTAL DINGEN

EN VOOR JE HET WEET STAAN WE MET ZEN ALLEN TE SPRINGEN

Wie het gedicht goed analyseert, vindt al enkele hints naar het thema. Om de spanning nog wat op te
bouwen, eerst nog wat praktische zaken. Allereerst is het corona nog niet het land uit, hierdoor zijn wij als
scouts gebonden aan enkele maatregelen. Als oudste van de bende verwachten we dan ook van jullie, om
jullie hier zo goed mogelijk aan te houden.
 
 Daarom is het van uiterst belang om zeker het voorwoord van de korrel en het draaiboek te bekijken
om op de hoogte te zijn van de maatregelen.
 
Aangezien we er nog niet helemaal uit waren hoe en wanneer we op kamp aankomen, worden de
instructies voor het vertrek nog verder met jullie gedeeld. Uiteraard zullen deze ook helemaal CORONA
PROOF zijn.



In diezelfde trend gaan we nog even verder en benadrukken we dat het echt belangrijk is dat iedereen zijn
eigen materiaal gebruikt. Vergeet daarom niet jullie gamel, bestek, beker,... Moesten jullie na al die jaren
nog steeds niet weten welke essentials mee moeten en welke thuis mogen blijven, vooraan bevindt zich een
checklijst, zeker checken dan ;) 
 
VERGEET OOK ZEKER NIET DE MEDISCHE FICHE ONLINE IN TE VULLEN VOOR 14/06. Wat neem je
ook zeker mee? 3 mondmaskers en je ID. Deze geef je af aan Lore bij de aankomst in een plastiek mapje
met gaatjes.
 
Dan nu, voor de speurders onder jullie, al lang geen verrassing meer, namelijk: het kampthema……  Onder
het motto: als jullie niet naar de festivals mogen, dan komt het festival naar jullie. Denk aan: Awakenings,
Into The Woods, Soenda Festival, Dekmantel, …



S PO N SO R S


