
KAMP 2020 
De Brink 
De eerste week van juli gaan we op kamp. Wij gaan samen spelen en kampen bouwen. We ontdekken wie 
het moedigst is en wie het best zijn eten opeet. Overdag maken we ontdekkingsreizen en ’s avonds zingen 
we liedjes. En dan vallen we samen in slaap en dromen over de avonturen die we de volgende dag gaan 
beleven. 
Maar wat gaan onze huisdieren doen? Geven ze een feestje? Stelen ze stiekem snoepjes uit de kast? Gaan 
ze bij elkaar op bezoek? Is kamp voor hen even leuk als voor ons?  



Algemene informatie 

Extra info corona maatregelen  
Voor extra informatie over de maatregel die wij hebben getroffen om een corona proof kamp te hebben 
verwijzen we jullie door naar onze corona brief  

To do voor vertrek  
- Update je medische fiche op de website van groepsadministratie, dit kan door een account te 

maken; een stappenplan vind je via deze link: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekka
art_nieuw.pdf 
Je lidnummer vind je op je lidkaart, indien je deze niet meer zou vinden stuur een mailtje naar 
scoutsmeulestede@gmail.com  

- Lees onze corona brief  
- Betaal kamp 
- Enveloppen met adressen schrijven  
- Valies maken 
- Lunchpakket maken  

Adres  
 

 
Werk jij het postkaartje verder af? Zet je naam er zeker op en teken de postzegel. Schrijf ook een leuk 
briefje of een maak een mooie tekening… 
 

Wanneer  
We gaan op kamp van woensdag 08/07 tot zondag 12/07/2020. 

Vertrek en ophalen  

 

______________________
_______ 
Terrein Spar (Herten) 

De Brink 

Bosbergen 1 

2200 Herentals 

Vertrek 08/07/2020 om 09u30 Dampoort 

Aankomst 12/07/2020 rond 14u00 Dampoort 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf
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Corona maatregelen bij vertrek en aankomst 

 Draag een mondmasker bij het afzetten. Respecteer ook hier steeds de afstand van 1,5m.  

 Indien mogelijk het lid/leden door 1 persoon af te zetten.  

 Blijf voor deze ene keer niet wachten tot we vertrekken, om een bijeenkomst van mensen te 

vermijden. 

Rugzakken afzetten  
De rugzakken vertrekken wat eerder op kamp. Dan moeten jullie die niet meesleuren op de trein. We 
verwachten de rugzakken dinsdag 30/06 tussen 17u en 19u op ons lokaal. De rugzakken komen ook terug 
mee met de camio. Je kan ze ophalen op dinsdag 14/07 vanaf 15u tot 16u30. Hoe zeker de facebookpagina 
in de gaten in geval van vertragingen. 

 

 

 

Betalen 
Voor de Herten is de prijs €50 (sociaal tarief €20). 
Het kamp geld kan betaald worden tot en met 30 juni je kan dit cash betalen wanneer je de rugzakken 
komt afgeven, maar bij voorkeur schrijf je dit over naar ons rekeningnummer BE42 0689 0002 6954. 
Vergeet zeker niet de naam en de tak van het lid te vermelden.  
 
Sociaal tarief  
Omdat we graag willen dat iedereen mee kan op kamp, werken we met een sociaal tarief. Dit wil zeggen 
dat we het bedrag in drie delen.  

- 1/3 wordt betaald door Scouts en Gidsen Vlaanderen 
- 1/3 wordt betaald door Scouts Meulestede  
- 1/3 wordt betaald door uzelf  

 
Sociale kas  
Verder hebben we ook nog een sociale kas. Deze kas word aanvullend gebruikt bij het sociaal tarief.  
Wanneer de kosten van het sociaal tarief te hoog liggen, vult onze sociale kas aan tot waar het een 
haalbaar bedrag is voor jou om te betalen. Wens je gebruik te maken van de sociale kas stuur dan gerust 
naar één van de leiding.  
 

Noodnummers  
 
Marjon  0492 88 69 46 
Marie 0487 38 20 48 
Eva  0489 36 91 69 
 

Wat als ik iets niet heb?   
Zijn er spullen die je niet hebt, maar wel nodig zijn voor op kamp te gaan? Laat ons dit dan tijdig weten dan 
zorgen we samen voor een oplossing.  
Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons.  
Dit kan via de WhatsApp-groep, op het nummer +32474604441 of via mail scoutsmeulestede@gmail.com  

mailto:scoutsmeulestede@gmail.com


Ik ga op kamp en neem mee… 
Gelieve alles zo veel mogelijk in één rugzak/tas te steken en alles te naamtekenen. We vragen om geen 
elektronica mee te nemen. In ruil mogen de leden steeds aangeven wanneer ze nood hebben om een 
bericht te sturen. Indien deze toch worden meegenomen, is de scouts niet aansprakelijk voor schade of 
diefstal.  

Om te slapen 
 Slaapzak 
 Pyjama 
 Matje 
 Zaklamp 
 Optioneel: knuffel en hoofdkussen  

Voor je hygiëne 
 Herbruikbaar mondmasker* 
 Papieren zakdoekjes 
 Zeep 
 Handdoek  

 Tandenborstel 
 Tandpasta 
 Washandje  
 Zonnecrème  
 Haarborstel 
Om te eten 
 Bestek 
 Gammel of bord 
 Beker 
 Drinkbus 
 Boterhamdoos 



 3 keukenhanddoekken  
Om je aan te kleden = speelkleren 
 Stevige of stapschoenen  
 Reserve schoenen  

 Onderbroeken 
 Kousen 
 Das 
 Regenjas 
 Warme trui 
 Zwemkleding 
 Petje tegen de zon 
 Korte en lange broek  
 T-shirts met korte en lange mouwen 
 Optioneel: Sandalen, kleedje/rokje 
Extra’s 
 Enveloppen met het adres op 
 Postzegels 
 Schrijfgerief 
 Klein rugzakje ( eerste dag met lunch) 
 Optioneel: boek  
Afgeven aan leiding voor vertrek 
 Medicijnen 
 Buzzy pass 
 KidID 

*  We gaan ze na gebruik steeds steriliseren. 


