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Joepie!!! Eindelijk is het zover, we vertrekken binnenkort 
op groot kamp naar de grote, wilde jungle. Daar slapen 
we in tenten en trekken op verkenning. Tussen de bomen 
en de dieren maken we plezier en leren we nieuwe dingen 
met onze vrienden en vriendinnetjes. ’s Avonds sluipen 
we door de jungle of warmen we ons op aan het grote 
kampvuur!! 
 
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  

1) 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/pagi
nas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieu
w.pdf   Je lidnummer vind je op je lidkaart, indien je 
deze niet meer zou vinden stuur een mailtje naar 
scoutsmeulestede@gmail.com  

2) Lunchpakket maken  
3) Lees onze corona brief  
4) Enveloppen met adressen schrijven 
5) Valies maken  



 
Vertrek – terugkomst  
Op 7 juli vertrekken we met de trein richting Antwerpen, 
we spreken af om 9u30 in station Gent-Dampoort. Op 12 
juli keren we terug en komen we toe rond 14 uur in 
hetzelfde station. Het precieze uur van de aankomst 
wordt de dag zelf nog meegedeeld. 
 
Voor het vertrek en aankomst: 

- Vragen we aan de personen die de leden komen afzetten 
om een mondmasker te dragen (maatregel vanuit scouts en 
gidsen).  

- Indien mogelijk het lid/leden door 1 persoon af te zetten.   
- Respecteer ook hier steeds de afstand van 1,5m.  
- Blijf voor deze ene keer niet wachten tot we vertrekken. Op 

deze manier voorkomen we een bijeenkomst van mensen.  
 
Rugzakken 
De grote rugzakken vertrekken al eerder op kamp zodat 
we deze niet moeten meenemen op de trein. De 
rugzakken mogen afgezet worden op 30 juni tussen 17u 
en 19u op het scoutslokaal. Ook in het terugkeren gaan de 
rugzakken mee met de camion. De rugzakken kunnen 
weer afgehaald worden op 14 juli tussen 15u en 16u30.  
 
Brieven 
Het is altijd leuk om veel briefjes te krijgen. Geef dus ons 
adres aan al je vrienden, tantes, nonkels, oma’s en opa’s! 

 

  
 
Wat meenemen? 
Om te slapen 
Matje 
Slaapzak (+ kussen) 
Knuffelbeer 
Pyjama 
Zaklamp 
 
Voor je hygiene 
Mondmasker 
Handdoek 
Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, haarborstel, 
washandje, zeep, (shampoo, anti-muggenspray,…) 
Papieren zakdoekjes 
 

Naam kind, Scouts meulestede 
Terrein Spar, De brink 
Bosbergen 1 
2200 Herentals 
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Om te eten 
3 keukenhanddoekken (voor de afwas) 
Gamel/bord 
Beker 
Bestek 
Drinkbus 
Boterhamdoos 
 
Om je aan te kleden 
Kleren voor 5 dagen 
 Dikke trui en dunne trui 
 t-shirts die vuil mogen worden 
 lange broek 
 korte broek 
 sokken 
 ondergoed 
Zwemkledij 
Petje/hoedje tegen de zon 
Regenjas 
Scoutshemd/scouts t-shirt 
scouts das 
 
Om te stappen 
Stapschoenen 
Comfortabele schoenen/sandalen 

Extra  
Klein rugzakje voor de eerste dag (lunchpakket!!) 
Postzegels en enveloppes met adres (als je een brief wilt 
versturen) 
Boek voor vrije momenten 
Gezelschapspel 
Verkleedkleren in het thema Jungle 
Afgeven aan de leiding voor vertrek 
Identiteitskaart 
Buzzy pass 
medicijnen 
 
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.  
 
Prijs 
Het kamp kost 75€, als het moeilijk is om dit te betalen, 
verlagen dit graag naar 25€. We willen dat iedereen 
meekan! Je brengt dit geld mee de dag dat je de rugzak 
komt afzetten of je schrijft het over tegen 30 juni.  
 
 
 
 
 



In noodgevallen 
Ikki (Lore) zal proberen zoveel mogelijk beschikbaar te 
zijn, maar dit is niet altijd even gemakkelijk op kamp. Als 
je haar toch niet kan bereiken dan kan je de nummers van 
de andere leiding hieronder eens proberen. 
 
Eva: +32 489 36 91 69 
Marjon: +32 492 88 69 46 
Marie: +32 487 38 20 48 
Nena: +32 494 81 94 44 
 
Vragen?? 
Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn aarzel dan 
zeker niet om contact op te nemen met ons.  
Dit kan op het nummer 04788047664 of via mail 
scoutsmeulestede@gmail.com 
 


