
Flapuit 
 

 

 

 



Voorwoord 

Long time, still no see… Maar we hebben allemaal het goede nieuws gekregen, we kunnen op kamp!  

Na lang in ons kot verblijven, kunnen we toch de verse buitenlucht van de Ardennen opsnuiven. Op 

een specialere manier weliswaar… Het kamp zal er dit jaar toch een beetje anders uitzien dan 

normaal. En voor de kapoentjes dat voor de eerste keer op kamp gaan, zal het een onvergetelijke (op 

een goede manier      ) ervaring worden. Hopelijk, ‘a once in a lifetime experience’. Hoe het 

bubbelkamp in zijn werk zal gaan, kan je vinden in deze kampflapuit!  

Ondanks dat we mondmaskers moeten dragen, bepaalde tradities moeten vervangen of weglaten, 

gaan we er een geweldig, knotsgek en memorabel kamp van maken! We gaan nog steeds veel spelen, 

veel plezier maken, lekker eten, aan het kampvuur zitten (in onze eigen bubbel), liedjes zingen 

enzovoort, enzoverder. Heb jij je aftelkalender al gemaakt?       

 

 

 

  

Op het kampterrein zijn 3 gsm’s aanwezig. Deze zijn altijd aanwezig in geval van 

noodgevallen 

• Cavia: +32 471 46 88 04 

• Oeakari: +32 486 25 53 36 

• Panter: +32 497 63 46 92 



POOLSHOOGTE 

*In de poolshoogte wordt er naar sommige zaken verwezen die ook in het reeds doorgestuurde document vermeld staan!* 

 

Zaterdag 11 juli: KAMPAFWAS – 10 u tot … 

Jonggidsen en gidsen worden verwacht aan het lokaal voor onze jaarlijkse kampafwas! 

Uniform moet je niet aandoen, maar enkele accessoires zijn verplicht: een  mondmasker 

en handschoenen. Breng zeker je eigen lunchpakket en drinkbus mee voor ’s middags! 

Hoe meer handen (op afstand toch), hoe sneller het werk klaar is.        

Woensdag 15 juli: BALKEN INLADEN – 19u tot … 

Jonggidsen en gidsen mogen komen helpen met het inladen van de balken. Een zware 

klus, maar een leuke tijdsvulling waar je spierballen van krijgt! Ook dit gebeurt met 

mondmasker en handschoenen…  

Donderdag 16 juli: CAMION INLADEN – 9u30 tot … 

De leiding en gidsen laden de rest van de camion in aan het lokaal. Vele handen met 

handschoenen maken licht werk! Mondmasker is ook verplicht. 

Vrijdag 17 juli – BEGIN VOORWACHT 

Voor dag en dauw vertrekt de leiding richting Ardennen. Hier zullen zij het terrein in no-

time klaarstomen voor de komst van de leden! Tip: ook op voorwacht krijgen wij graag 

post! 

Dinsdag 21 juli – BEGIN VAN KAMP 

Kiss & Ride: Jammer genoeg kunnen we de BBQ op het kampterrein zelf niet laten 

doorgaan. Daarom worden leden aan het lokaal opgehaald met bussen. In een veilige 

omgeving kan je je dochter nog een dikke knuffel geven voor ze op avontuur te sturen 

naar ons speciaal kamp. Ouders, vergeet je mondmasker niet! Er zal een online 

rondleiding van het kampterrein gemaakt worden, zodat jullie ons tijdelijk huis toch even 

van dichtbij kunnen zien. (extra info volgt) 

 



Zondag 26 juli – BEGIN KAPOENENKAMP 

Ook kapoenen zullen met de bus naar het kampterrein vervoerd worden. Zelfde regels als 

oudere takken gelden. (zie hierboven) 

Vrijdag 31 juli - THUISKOMST 

We keren terug richting Katelijne. Vuil, moe, maar zeer voldaan! Aankomst van bussen zal 

ook in bubbels verlopen. Zoals anders zullen de jongste takken, kapoenen en kabouters, 

rond de middag arriveren. Joka’s, jonggidsen en gidsen komen rond 16u30 aan, 

afhankelijk van de bubbels. Leden reizen samen met hun bagage, zodat dit niet later nog 

gezocht of aangeraakt moet worden. Erna kunnen we allemaal thuis gaan uitslapen en 

aftellen naar het volgende scoutsjaar…  

Houd zeker ook onze pagina op facebook (Gidsen Sint-Katrien) in het oog! Indien een 

van de bussen vertraging heeft, delen we dat zo snel mogelijk mee. 

Zondag 13 septemper – OVERGANG 10u – 17u  

Ben jij ook zo benieuwd naar je nieuwe leiding en nieuwe tak? Ontdek het allemaal 

vandaag! Neem zeker een lunchpakket mee!  

Vrijdag 18 september – QUIZ (Meer info volgt.) 

Zaterdag 19 september – INFOMOMENT (Meer info volgt.)  

Zondag 20 september – EERSTE VERGADERING 14u – 17u  

De allereerste echte vergadering met je nieuwe tak en leiding! Nieuwe kapoenen/leden 

kunnen vanaf vandaag aansluiten. 

  



 



 

 

  



 



 



 



 

 

 



 

 



 

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 Handcrème 
o (Deodorant) 
o (Maandverband) 
o (Medicatie) 

 

Allerlei 
o 4 (slechte) keukenhanddoeken (of meer, want ze zullen vaker vervangen 

worden) 
o Linnenzak voor vuile kledij 
o Eigen drinkbus!! 
o Kap/kab: klein rugzakje voor op dagtocht 
o Joka/jogi/gids: kleine rugzak voor dagtocht 
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 & eventueel geldige SIS-kaart (*) 
o Medicatie + doktersattest medicatie  (*) 
o Pak chocolade 
o Pot choco of een pot confituur 
o Kap/kab/joka/jogi: bakboter 
o Gids: smeerboter 
o Toestemming van de dokter als je een risicopatiënt bent! 

 

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! 

 

 



POST 
Binnenkort ben jij 15, 11 of 6 dagen lang afgesloten van de bewoonde wereld! Deel dus 

maar snel ons postadres uit aan al je familie, vrienden en vriendinnen, (al) je liefje(s), de 

buurvrouw, de bakker, noem maar op. Zo kunnen zij je op de hoogte houden van wat er 

allemaal gebeurt buiten ons kampterrein. Vertel ze zeker ook in welke tak je zit, zo weet 

de fourage aan welke leiding ze je post moeten meegeven. Om te vermijden dat post over 

bubbels gaat, schrijf je je post best per lid en niet per zussen! 
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SPELLETJES 

 



 



 

  



SUDOKU 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


