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NOODNUMMERS KAMP 

Welkom 
Binnenkort is het zo ver, dan vertrekken we weer op kamp! Dit jaar vindt ons fantastische kamp 

plaats in Neerpelt! De leiding heeft er alvast heel veel zin in! Hopelijk ben jij ook klaar om gezellig aan 

een vuurtje te zitten, veel leuke spelletjes te spelen, zelf te koken, in een tent te slapen en vooral je 

kei hard te amuseren! 

Dit jaar zullen we ook weer een welkomsdag organiseren, de 21ste, wanneer de kabouters, joka’s, 

jogi’s en gidsen naar het kampterrein komen. Jullie zijn welkom op het terrein om 11u. Wij voorzien 

heerlijke soep en brood voor jullie. Vergeet zeker zelf geen kommetje en lepel mee te nemen! 

Vervolgens kan je samen met je dochter het terrein ontdekken, doen we de formatie en vindt het 

eerste toneeltje plaats. Hierna volgt het afscheid en begint het echte kamp! Verder in de flapuit staat 

er nog meer info voor ouders die de 21ste na het afscheid de streek nog wat willen verkennen. 

Het kapoenenkamp begint 26 juli, om 11u. De kapoenenleiding zal de kapoenen en hun ouders 

hartelijk ontvangen zodat ook zij zich snel thuis voelen op ons kampterrein. 

 



Activiteiten in Pelt 
Pelt is een mooie plek in Limburg nabij de grens met Nederland. 

 
Buiten een kampplaats is Pelt een verborgen parel met veel natuur. Daarom stellen wij u graag 

wat activiteiten voor die u in de buurt kan beleven. Zo kan u na het afzetten van uw dochter 

nog genieten van de prachtige omgeving. 

De site van de gemeente Pelt vindt u hier: https://www.gemeentepelt.be/thema/3436/pelt- 

ontdekken 

Wandelingen: 

o Het Kolisbos is een nationaal bosgebied vlakbij ons kampterrein. Je kan er genieten van speelnatuur 

en verschillende wandelroutes. 

(https://www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/3377771/?lon=5.46560339204345&lat=51.2020492 

32496705&z=14) 

 
o Het pierkespad/Wielenweg is een kinderwandelroute vol met belevenissen. Deze route maakt deel 

uit van het Kolisbos. De wandeling is ideaal voor kinderen en toegankelijk met rolstoel of buggy. 

(https://www.gemeentepelt.be/rolstoel--en-buggyvriendelijk-belevenispad-kolisbos) 

De naam Pierkespad komt van een legende uit het de dorp: De Rooie Pier. 

(https://www.heemkunde-shlille.be/index.php/lilse-sprokkels/72-lilse-kolenboeren) 

 
o Het Klankenbos is een uniek openluchtmuseum in het Provenciaal Domein Dommelhof in Pelt. In 

het Klankenbos is van alles te beleven. U kan deelnemen aan de kinderactiviteiten zoals 

schattentochten of bosspelen, maar u kan u ook laten gidsen door het bos voor een (familie)- 

rondleiding. Naast dit alles is het domein open voor vrij bezoek. 

Meer info over het Klankenbos vindt u hier: https://www.klankenbos.be/ 

 
o De Grote Hof en Het Hobos zijn twee gebouwen met een rijke geschiedenis. In de wandelomgeving 

errond kan je verschillende routes bewandelen. Ontdek de prachtige natuur en de merkwaardige 

historie van dit stukje Pelt. 

Meer info: https://www.bosland.be/ontdek-bosland/wandelen/grote-hof-hobos/69/ 
 

o Natuurreservaat Hageven – Plateaux: Dit natuurgebied op de Belgisch-Nederlandse grens is bijna 

600 hectaren groot. Je kan er verschillende uitgestippelde wandelingen meemaken, of zelf een 

route in elkaar steken. Ook geleide wandelingen zijn mogelijk. Starten doe je bij het 

bezoekerscentrum De Wulp, waar je ook gebruik kan maken van de cafetaria. 

Alle info vindt u hier: https://www.gemeentepelt.be/natuurreservaat-hageven---plateaux 

o … 



Verder zijn er in de nabijgelegen gemeentes nog vele natuurgebieden om te ontdekken. 

(Achterste Hostie in Bocholt, De Lozerheide in Bocholt, De Trappisten wandelroutes in Achel, 

Westvleteren,…) 

Fietsen: 

o Boerenloeren is een fietsroute in thema die u langs Peltse landbouwbedrijven leidt. De informatieve 

route is ideaal om in de sfeer van het kamp te komen terwijl u de benen warm fietst. Hier vindt u 

alle info en een blik achter de schermen: https://www.gemeentepelt.be/boerenloeren 

 
o Happen en trappen: Heeft u nog niet genoeg van Pelt en vond u onze soep maar een voorproefje? 

Dan is deze fietsroute ideaal voor u. Tijdens de route ontdekt u Pelt in alle geuren en kleuren en 

fietst u langs gezellige terrasjes, waarbij natuurlijk een hapje en een drankje hoort. 

https://www.happenentrappen.nl/route/240 

 
o De Dodendraad Leeft: De dodendraad-fietsroute neemt je mee langs het traject van de elektrische 

grensversperring die tijdens WOI geplaatst werd. De hele grensroute is niet voor beginners en is 546 

km lang. http://grensroute.eu/#fietsroute 

Andere activiteiten: 

o De Alpacaboerderij: Op amper 10 minuten rijden van ons kampterrein vindt u De Alpacaboerderij. 

Op de activiteitenboerderij kan u de Alpaca’s van dichterbij bewonderen en gaan wandelen met de 

dieren. 

 
o Geocachen: In de buurt van Pelt kan je maar liefst 45 schatten vinden die verborgen zijn in het 

bosland. https://www.bosland.be/voor-kinderen/geocaching/start-to-geocache/54/ 



Poolshoogte 
- Donderdag 30/6: Gidsencafé 

De gidsen organiseren een café aan de lokalen zodat zij op kamp een leuke activiteit kunnen 
doen. Kom vanaf 19u30 gezellig iets drinken of geniet van de lekkere snacks! 

 
- Woensdag 13/7 10u-17u: Kampafwas 

Jong-gidsen, gidsen en jins worden aan het lokaal verwacht om te komen helpen al ons 
bestek, borden en bekers kamp-klaar te maken. Hoe meer handen, hoe sneller het werk 
gedaan is! 

 
- Vrijdag 15/7 19u-21u: Balken inladen 

Vandaag laden we met de jong-gidsen, gidsen en jins de balken in de camion. Vele handen 
maken licht werk, dus kom zeker allemaal helpen! 

 
- Zaterdag 16/7 10u-17u: Camion inladen 

Alles wat we nodig hebben op kamp wordt vandaag ingeladen op de camion. Jong-gidsen, 
gidsen en jins worden aan de lokalen verwacht om te helpen! 

 
- Zondag 17/7: Voorwacht 

De leiding en jins vertrekken vandaag naar het kampterrein om de volgende 4 dagen alle 
tenten op te zetten, hudo’s te scheppen etc. zodat we jullie kunnen ontvangen op ons 
kampterrein! 

 
- Donderdag 21/7: Vertrek op kamp 

Vandaag vertrekken de kabouters tot en met gidsen op kamp! 
 

- Dinsdag 26/7: Kapoenen op kamp 
De kapoenen worden vandaag om 11u op ons kampterrein verwacht om 5 dagen vol plezier 
te beleven! 

 
- Zondag 31/7: Terug naar huis "#$ 

Het kamp is jammer genoeg afgelopen. Leden zullen met de bus terug naar het lokaal keren 
waar ze door de ouders opgehaald kunnen worden. Kapoenen en kabouters zullen rond 10u 
naar huis vertrekken met de bus. Joka’s, jogi’s, gidsen en jins vertrekken rond 14u. De bagage 
zit op de camion die onze bussen achterna komt. Op facebook zullen updates gepost worden 
wanneer de bussen en de camion ongeveer zullen aankomen. 

 
- Zondag 11/9 10u-17u: Overgang 

Ga naar je nieuwe tak of blijf nog een jaartje in dezelfde tak en ontdek je nieuwe leiding! 
 

- Zondag 18/9 14u – 17u: Eerste vergadering 
Leer je nieuwe leiding en tak beter kennen op de eerste vergadering van het nieuwe 
scoutsjaar! We kijken er naar uit! 



 
 
 

Kapoenen 
Elke zondag komen wij, 
samen opgewekt en blij, 

Formatie 

Naar het kapoenenlokaal, 
Om te spelen, spelen, spelen 

Met z’n allen zij aan zij 
Zondag is een feest voor mij 
En we maken veel kabaal 
Wij gaan spelen, spelen, spelen 

Nu nog netjes in de rij 
Scouting dat is iets voor mij 
Schrijven ons eigen verhaal 
Door te spelen, spelen, spelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabouters 
 
 
 
 
 

Joka’s 

Kabouters lopen, lachen, roepen, bulderen en zingen 
Zij proesten, dansen, hollen, tieren, vallen om en springen 

Zij klappen in de handen, klap klap klap 
Zij toeteren in het rond, toet toet toet 

En zijn zij dan opeens erg moe dan vallen z'op de grond, boem! 

Wij werpen ons op het vijandige schip 
Als een weggeslingerde speer 
De kanonnen dreunen, 't geweer knalt rondom 
En de enterbijl hakt keer op keer 
En reeds zakt de vlag van de vijand omlaag 
Overwinningsgeroep klinkt alom 
Lang leve de bruisende zee 
Lang leve de zeeroverij 
Tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, 
tirallala, tirallala, tirallala, hiep hoi 
Lang leve de bruisende zee 
Lang leve de zeeroverij! 



Jong-gidsen, Gidsen & Jins 
De machtigste koning van storm en van wind 

Is de arend geweldig en groot 
De vogels zij sidd'ren en vluchten van angst 

Voor zijn snavel en klauwende poot 
Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts 

Dan verschrikt hij de dieren er mee 
Ja, wij zijn de heersers der aarde 

De koningen van de zee 
Tirallala, tirallala, tirallala, tirallala, 
tirallala, tirallala, tirallala, hiep hoi 

Ja wij zijn de heersers der aarde 
De koningen van de zee 



Wetten 
 

Kapoenen 
Ik ben een kapoentje en ik beloof fijn 
Samen met de andere kapoentjes mee te spelen. 

 

Kabouters 
Ik zeg wat ik voel 

Gruwel van vals gezwets 
Ik 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. 

 

Joka’s 
Wij, joka’s, willen samen een stap zetten, 
Een stap naar samen spelen en genieten 
Een stap naar anderen 
Een stap in en naar de natuur 
Een stap met respect en verdraagzaamheid 
Een stap in alle eerlijkheid en oprechtheid 
Een stap richting zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
Een stap “scouting”. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gidsen 

Jong-gidsen 
Wij zijn jonggidsen 

Wij wagen het avontuur 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samen werken en beslissen 
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 
Ik help graag waar ik kan 

Ik wil winnen en kan verliezen 
Ik respecteer wat aardevol is: de mens, natuurlijk en het materiaal. 

Een gids is eerlijk 
Een gids eerbiedigt de overtuiging van anderen 
Een gids maakt zich nuttig 
Een gids is een vriend van allen 
Een gids is vriendelijk en hoffelijk 
Een gids kan gehoorzamen 
Een gids staat open voor de natuur en is milieubewust 
Een gids houdt vol 
Een gids is ijverig 
Een gids is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en de anderen. 

Jins en leiding 
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens 

Elk met een eigen verhaal. 
Iedereen kan erbij 

Wij gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven 
De natuur is onze troef 

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer 
We spelen een spel dat niet luchtledig is 

In vrije tijd die niet vrijblijvend is 
Met groot plezier en kleine daden 

Komen we op voor onze omgeving en 
Voor een kleurrijk Vlaanderen 

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen 
In een rechtvaardige wereld. 



Uniform 
Kapoenen 
1. Blauw-gele das (€7,5) 
2. Blauwe gidsen T-shirt (€8) 

Kabouters, Joka’s, Jogi’s en Gidsen 
1. Blauw-gele das (€7,5) 
2. Beige scoutshemd met correcte tekens (zie afbeelding) 
3. Blauwe gidsen T-shirt (€8) 
4. Groene scoutsshort/rok is verplicht vanaf 1ste zondag van de paasvakantie tot 
1ste zondag van de herfstvakantie 
5. Lange groene scoutsbroek of zwarte kousenbroek is toegestaan vanaf 1ste 

zondag van de herfstvakantie tot en met 1ste zondag van de paasvakantie 
6. Grijze kousen (grijze tint maakt niet uit, als het maar grijze zijn zonder een 
printje op) 

Het hemd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze tekens zijn de enige correcte en moeten op je hemd vooraan hangen, 
andere mogen achteraan! 

Waar kan je dit allemaal vinden? 
→ De Hopper = www.dehopper.be 
→ Aan het lokaal kan je een tweedehands hemd, broek of rok verkopen (€10), 
kopen (€15). 



Rekeningnummer: 733-2490316-65 IBAN: BE18 7332 4903 1665 
Mededeling: Naam lid, tak, kamp 2022 

Vb.: ‘Tanja Dexters, joka, kamp 2022’ 

Kampgeld 
Gaat je dochter mee op kamp? De inschrijving is pas afgerond als het 
inschrijvingsgeld overgeschreven is op onze rekening en dit ten laatste op 20 juni 
2022. 

 

Hoeveel moeten jullie juist betalen? 

Ø Kapoenen: €80 
Ø Kabouter, joka, jonggids & gids: €120 

 

Opmerking! 
 

Ø Het kamp moet via overschrijving betaald worden! 
Ø Als je zus ook mee op kamp gaat, betaalt zij €10 minder. 

 
 



Zo veel? 
In deze moderne tijden zijn er ook een aantal manieren om wat van jullie 
inschrijvingsgeld te recupereren. Met dit handig schema kom je direct tot de 
relevantste informatie! 
Indien er financiële problemen zijn, twijfel dan niet om contact op te nemen met 
de groepsleiding! 

 
Heeft u kinderen? 

 
 
 

Ja! J Neen L 
 
 
 
 

Jonger dan 14 jaar? 
 
 
 
 

Ja Neen 
 
 
 
 
 
 

Wat moet je doen? 
Niets! Na het kamp laten wij de 
gemeente weten wie er allemaal mee 

geweest is. De gemeente stuurt dan het 
volgende jaar, zo rond de tijd van die 

ingewikkelde belastingbrieven, een 
fiscaal attest op die je bij je 

belastingbrief kan steken. 

Wat moet je doen? 
Ga je even informeren bij uw 
ziekenfonds. In de meeste gevallen 

krijg je een formulier dat door de 
leiding ingevuld moet worden. Nadien 

krijg je dan een bepaald bedrag 
teruggestort. 



Inpakken 
Joepie, inpakken! Het kamp komt nu echt wel dichtbij. Zorg dat je alles in één valies krijgt, 
neem niet te veel mee zodat je je valies kan dragen. 

 
Slapen 
o Jogi/gids: luchtmatras/matje (verplicht!) 
o Kap/kab/joka: veldbed (verplicht!) 
o Slaapzak, kussen & dekentje 
o Pyjama & knuffel 
o Zaklamp 

Kledij 
o Perfect uniform (Genoeg grijze sokken; wordt dagelijks gedragen in de formatie!) 
o Voldoende ondergoed 
o T-shirts, topjes 
o Warme truien voor gezellige/koude nachten 
o Lange broeken, joggingbroeken 
o Shorts, bermuda’s 
o Voldoende sokken 
o Badpak/bikini + grote badhanddoek 
o Petje tegen de zon 
o Regenjas (Géén dun KW-tje, laat na 2u gemakkelijk regen door!) 

 
Schoenen 
o Stevige stapschoenen (bottines) 
o Gemakkelijke, sportieve schoenen 
o Regenlaarzen 
o Schoenen die in het water mogen 



Toiletgerief 
o Toiletzak 
o Zeep/douchegel 
o Shampoo 
o Borstel/kam + haarrekkertjes 
o Tandenborstel & tandpasta 
o Bekertje 
o Zonnecrème 
o Handdoeken & washandjes 
o Zakdoeken 
o Mondmasker(s)!! 
o (Deodorant) 
o (Maandverband) 
o (Medicatie) 

 

Allerlei 
o 3 (slechte) keukenhanddoeken 
o Linnenzak voor vuile kledij 
o Eigen drinkbus!! 
o Kap/kab: klein rugzakje voor op dagtocht 
o Joka/jogi/gids: grote rugzak voor 2-daagse 
o Joka/jogi/gids: drinkbeker & bestek 

Eventueel (niet verplicht) 
o Fluo vestje 
o Stripverhaal/boek 
o Kleine gezelschapspelletjes, boek kaarten, … 
o Schrijfgerief, briefpapier, adressen, enveloppen, postzegels, … 
o Wegwerpcamera 
o Jogi/gi: zakmes 



Zeer belangrijke zaken 
o -12 jaar: isi+-kaart & eventueel Kids-ID (*af te geven aan takleiding bij aankomst*) 
o +12 jaar: eID 
o Medicatie + doktersattest medicatie (*) 
o Pak chocolade 
o Pot choco of een pot confituur 
o Kap/kab/joka/jogi: bakboter 
o Gids: smeerboter 

 
 

Wat je zeker NIET mag meenemen! 
o GSM, horloge, mp3, I-pod, radio, tablet, Nintendo en ander luxe-speelgoed 
o Make-up 
o Alcohol, sigaretten & drugs 
o Snoep 
Als de leiding één van deze dingen toch vindt, wordt het afgenomen en pas 
teruggegeven op 31 juli aan het lokaal. 

 
Enkele inpaktips 
o Voorzie ALLES van je naam of totem! Niets mag ongemerkt mee op kamp! 
o Neem géén goede of waardevolle zaken mee, ook qua kledij en schoenen. 

Op kamp kan alles vuil worden, stuk of verloren gaan. 
o Neem niet te veel mee, alles moet in één grote zak passen en deze moet 

draagbaar blijven. Kapoenen gaan maar 5 dagen op kamp, er wordt dus ook 
verwacht dat zij minder meenemen dan de andere takken. 

o Steek alles in stevige zakken die goed te sluiten zijn. Alles gaat terug mee naar 
huis op de camion, plastic zakken etc. scheuren gemakkelijk. 

o Inpakken gebeurt samen met de dochter, zodat zij alles weet te vinden op 
kamp. 

o Jogi/gids: neem geen te brede luchtmatras mee, anders passen jullie niet 
allemaal in de tent! Een 1-persoonsmatras (max. 80cm breed) volstaat! 



 
 

Bepaal samen met de kinderen het aantal items en noteer ze op de checklist. Moedig hen aan om zelf alle spullen te 
verzamelen. Voldoende items? Bolletjes kleuren, en met een gerust hart op schoolreis. 

 

  Kledij  
 

 

    

 
Warme pull 

 
aantal: . . . . . . .  . . 

 

 
 
 
 
 
 
 

Onderbroek 
 

aantal: . . . . . . .  . . 

Lange broek 
 

aantal: . . . . . . .  . . 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kousen 
 

aantal: . . . . . . .  . . 

Short 
 

aantal: . . . . . . .  . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pyjama 
 

aantal: . . . . . . .  . . 

Rok/Jurk 
 

aantal: . . . . . . .  . . 

 

 
 
 
 
 
 

 
Schoenen 

 
aantal: . . . . . . .  . . 

T-shirt 
 

aantal: . . . . . . .  . . 

 

 

 
Sandalen of 

slippers 
aantal: . . . . . . .  . . 

Regenjas 
 

aantal: . . . . . . .  . . 

 

 
 
 
 
 
 

 
Hoed of pet 

 
aantal: . . . . . . .  . . 

Zwembroek / 
badpak 

aantal: . . . . . . .  . . 

 

Muts en 
handschoenen 

aantal: . . . . . . .  . . 

 

  Toiletgerief  
 
 
 
 
 
 
 

Handdoek en Shampoo en Tandenborstel en Persoonlijke 
washandje Kam of borstel douchegel tandpasta Zakdoeken Zonnecrème medicatie 

aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . 

 

  Handig  
 

 
 
 
 
 

Kids ID Zaklamp Strips  Fototoestel Batterijen Wekker 

aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . 

 
  

 

 

 

 

 
Zonnebril Toiletpapier Luchtmatras en Veiligheidsspelden Zakmes GSM en lader Papier, omslag en 

 
 

 

 slaapzak    postzegel 
aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . aantal: . . . . . . .  . . 

 



Post 
Of je nu 5 of 10 dagen op kamp bent, post krijgen is altijd leuk dus vergeet zeker het postadres niet 
aan heel je familie en aan al je vriendjes en vriendinnetjes te geven! Zorg zeker dat ze jouw tak 
vermelden zodat de post vlot bij jou geraakt! 
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Naam + tak 
Stijn Mennen 

De Vrundenweg 12 
3918 Neerpelt 

 
Gidsen Sint-Katrien 

Naam + tak 
Stijn Mennen 
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è Verbind de puntjes! 

Spelletjes voor onderweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ondergetekende, dokter in de geneeskunde, ………………………………………………………………………………………..………… 

 
verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere): 

 
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………….. 

geboren op: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..…….. 

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen :  

naam geneesmiddel: …………………………………………………………………………………………………..…….………………………………. 

 
dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur): …..…………………………………………………………………………………………… 

 
wijze van toediening : ….…………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
O door leiding 

 
O zelfstandig in te nemen 

O door verpleegkundige 

bewaring: (vb.koelkast) .…………………………………………………………………………………..….………………………………… 

 
O door leiding 

O zelfstandig 

eventuele einddatum van de behandeling:…………………………………………………………………..….……………………………… 

 
waarvoor dient deze medicatie: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
mogelijke bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden: 

 
 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften) 

 

telefoonnummer van de arts: …………………………………………………………………………………………………… 

 
opgemaakt te (plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..…………. 

 
handtekening en stempel van de arts: 

 
doktersattest medicatie 
bijlage aan de individuele steekkaart 



 
 
 
 
 
 

naam medicatie dag uur toediening bewaring ter behandeling van bijwerkingen 
       

       

       

       

       

       

       

schema toediening medicatie 



 


