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bac� t� th� �tur�: w� di� d�?!
Lieve jonggidsen

Toen we op zoek waren naar een kampterrein om dit jaar op kamp te gaan, kwamen we
plots een heel bizar voorwerp tegen, ergens weggestopt achter een kapelletje naast een
Waals bospad. Toen we eens dichterbij gingen om het toestel beter te kunnen bekijken,
struikelde Arasari over een rondslingerende tak en viel hij met zijn lichaam tegen een
knop… Voor we het goed en wel beseften, begon de machine een raar, zoemend geluid te
maken, en kwam er rook uit waardoor we niets meer konden zien.

Een tel of tien later, waren de rook en het geluid gedaan en stapten we verdwaasd terug
uit de machine. We stonden nog wel op hetzelfde plekje achter de kapel naast het
bospad, maar zagen we vlakbij een kasteel waar ridders aan het vechten waren en
hoorden gehinnik van paarden. Zo snel als we konden sprongen we terug in het toestel
en drukten we op de eerste en beste knop die we zagen, waardoor de rook en het geluid
weer begonnen. Dit keer zagen we mannen, vrouwen en kinderen in lange witte
gewaden en lauwerkransen op hun hoofd. “Wauw!” riep Dar uit, “Ik denk dat we een
tijdsmachine hebben ontdekt! Hoe graaf is dat?”. We stapten terug in voordat iemand ons
kon zien, en drukten op een andere knop.

Nadat we zo goed als alle tijdsperiodes hadden bezocht, keerden we terug naar het
heden en stapten we uit: “Oef, gelukkig terug gewoon achter het kapelletje naast het
saaie Waalse bospadje, ik had het niet nog langer kunnen volhouden in die kou! En die
mammoet had ons bijna verslonden als vieruurtje”, zuchtte Arasari.

Dus jonggidsen: hebben jullie je altijd al eens afgevraagd hoe een keizer leefde bij de
Romeinen, of hoe de mensheid zich ontwikkelde doorheen de eeuwen? Of misschien wil
jij wel graag weten hoe de toekomst eruit ziet 100 jaar van nu? Wij alleszins wel! En
omdat een scoutskamp een leukere optie is dan een saaie geschiedenisles, gaan wij BACK
to the FUTURE!

Op dit kamp kom je alles te weten over heden, verleden en toekomst!



Waar gaa� w� op kamp?
Natuurlijk kunnen jullie familie, vrienden, vriendinnen jullie op de hoogte houden van
het reilen en zeilen in Antwerpen van het heden door post op te sturen naar het
volgende adres:

Scouting Hoboken - naam jonggids

Rue de Graide 95
6929 Daverdisse

Individuel� steekkaar� e� medicati�
De medische fiches worden online bijgehouden. Gelieve die online steekkaarten voor het
kamp na te kijken en aan te passen/vullen indien nodig. De steekkaarten vindt u terug
op de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/

Ook als uw zoon/dochter medicijnen zou moeten nemen, vernemen we dat graag.
Vermeld zeker de naam van je kind en de dosering op de verpakking. De medicatie wordt
aan de leiding afgegeven bij vertrek.

Belangrijk! Er is altijd een attest van de dokter nodig om medicatie te mogen
(mee)nemen op kamp. De leiding heeft toestemming nodig van de huisarts om medicatie
te mogen geven. Dit document kan online gevonden worden op de medische fiche onder
‘attest van de arts’.

Ve�ekeringe� b� ee� ongeva� op kamp
Als er tijdens het kamp iets gebeurt, voorzien we als leiding de gepaste medische zorgen.
Als er na het kamp toch nog medische zorgen of doktersbezoeken nodig zijn, dan is het
belangrijk dat je zo snel mogelijk telefonisch contact opneemt met de
(groeps)leiding en dat er binnen de 8 dagen een vaststelling gebeurt bij de
dokter/medische instelling/specialist.

Aangezien het voor de verzekering belangrijk is dat de vaststelling zo snel mogelijk
gebeurt, ga je best langs bij je huisarts of de spoeddienst. Vraag hierbij ook naar een
geneeskundig getuigschrift voor de verzekeringen. De ingescande versie van dit
getuigschrift stuur je door naar de leiding zodat zij de verzekeringspapieren in orde
kunnen brengen en kunnen doormailen naar de verzekeringen.

De medische kosten zullen nadien door de verzekeringen worden terugbetaald.

Vervoer
Heenwe�
CONCREET:

● We spreken af in het station Antwerpen-Berchem (in de inkomhal) om 7u30
● Iedereen heeft zijn scoutsuniform aan, dat tip top in orde is.
● Een rugzakje met een lunch en drinken is een must.
● De identiteitskaart of kids-ID wordt afgegeven aan de leiding bij vertrek, samen

met eventuele medicatie.

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/


Om naar station Antwerpen-Berchem te rijden, raden we jullie zeker aan om met andere
jonggidsen af te spreken om samen te rijden, zo moet niet iedere ouder over- en weer
rijden.

Lukt het door omstandigheden niet om zelfstandig naar Antwerpen-Berchem te komen?
Laat dan zeker iets weten en dan gaan we samen op zoek naar een oplossing!

Terugwe�
We verwachten om op 31 juli om 17u30 terug te zijn aan de nieuwe lokalen (Harold
Rosherstraat). Hou zeker onze Facebookpagina in het oog voor updates en eventuele
vertragingen!

Ho� ka� i� m� inschrĳve�?
Achteraan deze kampbrief zit het inschrijvingsstrookje. Bezorg dit voor zondag 26 juni
(dit is de dag van het ijssalon) aan iemand van de leiding. Het strookje mag ook
doorgemaild worden!

Het kampgeld bedraagt 120 euro. Hierin zit o.a. Heen- en terugrit met de trein, huur
kampterrein, eten en drinken, elektriciteit, spelmateriaal, ...

Gelieve het kamp ten laatste voor 15 juli 2022 te betalen via overschrijving op het
rekeningnummer BE90 7330 6213 8432 (let op: nieuwe rekeningnummer) met
vermelding van: jonggidsenkamp + naam lid.

Gel� da� nie� voor iederee� beschikbaar i�
Geld dat niet voor iedereen even beschikbaar is. Gelukkig zijn er een heleboel manieren
om een deeltje van het kampgeld van je kinderen terug te krijgen. Heel wat
ziekenfondsen betalen kampen terug en mensen die een leefloon hebben kunnen ook
terecht in OCMW’s. Als deze reguliere terugbetalingen toch niet voldoende zijn om het
kampgeld te kunnen betalen, kan men steeds iets laten weten aan iemand van de
(groeps)leiding en kunnen we samen op zoek naar een oplossing.



All� dat� op ee� rĳtj�

Laatst� da� o� i� t� schrĳve� 26 jun�
Het ijssalon is de laatste dag om in te schrijven! Kom die dag zeker ook genieten van een
lekker ijsje.

Laatst� da� o� t� betale� 15 jul�
15 juli is de laatste dag waarop jullie kunnen betalen voor het kamp. Dit kan op BE90
7330 6213 8432 (let op: nieuwe rekeningnummer).

Inlade� camio� 14 jul� o� 19�
Op 14 juli, laden we allemaal samen de camion in. Vergeet zeker niet om je rugzak mee te
nemen. We spreken af om 19 uur aan de lokalen in de Harold Rosherstraat. Moest je
hier door omstandigheden niet kunnen bijzijn, zijn er 2 opties. Ofwel geef je je rugzak
mee met iemand die er wel kan geraken, die hem dan meeneemt om in de camion te
steken. Als dat niet mogelijk is door bv. vakantie, dan zul je je rugzak zelf mee moeten
nemen op dag van vertrek. Gelieve dit wel zo snel mogelijk te melden, dan kunnen wij
eventueel nog een andere oplossing zoeken.

Vertre� i� Antwerpe� 21 jul� o� 7�30
Op 21 juli spreken we af om 7u30 aan station Antwerpen-Berchem aan de inkomhal.
Carpoolen samen met andere jonggidsen/jongverkenners raden we zeker aan! Zo moet
niet iedere ouder over- en weer rijden.

Vergeet zeker je identiteitskaart, eventuele medicatie, handbagage met lunch en drinken
niet (en alles wat je nog vergeten was in je grote rugzak te steken ;) ).

Aankoms� i� Hoboke� 31 jul� o� 17�30
Op 31 juli komen we rond 17u30 aan in Hoboken. Voordat iedereen naar huis vertrekt
voor een warme douche en een heerlijke maaltijd, laden we samen nog even de camion
uit. Ouders zijn altijd welkom om te helpen met het uitladen van de camion.

Opruimda� 1 augustu�
Op 1 augustus om 10u spreken we aan de nieuwe lokalen af om met IEDEREEN het
kampmateriaal samen op te ruimen. Vergeet niet dat dit bij het kamp hoort. Samen op
kamp, samen opruimen! Er worden lekkere smosjes voorzien.



I� g� op kamp e� i� nee� me�…
Hieronder een lijst met benodigdheden voor op kamp. Neem kledij mee die vuil mag
worden, neem voldoende mee maar zeker niet te veel.

kled� eetgere�
• korte broeken • gamel

• lange broek • bestek (mes, vork, lepel)

• warme truien • beker

• T-shirts • keukenhanddoek

• sokken slaapgerief
• ondergoed • slaapzak

• regenkledij • matje

• VERKLEEDKLEDIJ! • pyjama (en knuffel)

wasgerief schoeise�
• tandenborstel • sportschoenen

• tandpasta • bottinnen

• zeep / shampoo (biologisch afbreekbaar!) • eventueel sandalen

• washandje • eventueel laarzen

• handdoek verbode� me� t� neme� op kamp:
• kam/borstel •  elektronica (ook geen gsm)

allerle� • geld

• muggenmelk / tekenspray • snoep (dit wordt afgegeven bij vertrek)

• zaklamp (+ extra batterijen) • horloge, wekker (of ander raar

• zwemgerief toestel dat het uur kan verklappen)

• zonnecrème

• briefpapier, postzegels, enveloppen + adressen

• pet of hoedje

• fluovestje

• drinkbus

• (eventueel) zakmes

• linnenzak

• zakdoeken



Contactgegeven�

Bij vragen mag u steeds iemand van de leiding bellen, mailen of na een vergadering
aanspreken, indien u het wenst komen wij ook altijd graag thuis eens langs.

In noodgevallen zijn wij op kamp bereikbaar op onderstaande nummers. Let wel, het
kan altijd zijn dat we even geen bereik hebben op de GSM. Laat dan een boodschap
achter, en dan nemen wij terug contact op.

Hazel Van Hove (Pina) 04/70 53 86 14

hazel.vanhove@scoutinghoboken.be

Leen Vangenechten (Dar) 04/72 62 17 32

leen.vangenechten@scoutinghoboken.be

Jochem Druyts (Arasari) 04/85 81 76 62

jochem.druyts@scoutinghoboken.be

Inschrĳvingsstrookj�
Bezorg dit strookje ten laatste op 26 juni (ijssalon) bij iemand van de leiding! Ouders die
2 of meer kinderen in dezelfde tak hebben vullen dit strookje voor elk kind apart in.

Mail: jonggidsen@scoutinghoboken.be

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik ouder van ............................................................................................(naam en voornaam lid), geef
hierbij de toestemming aan mijn zoon of dochter om mee te gaan op jonggidsenkamp
van 21 juli tot en met 31 juli 2022. Hiervoor zal ik 120 euro overmaken op de volgende
rekening: BE90 7330 6213 843 (voor 15 juli!).

Bovendien verklaar ik dat de individuele steekkaart (medische fiche) die digitaal
bewaard wordt door Scouting Hoboken nog steeds volledig en correct is.

Datum: ......................................

Naam en voornaam ouder:

............................................................................................................

mailto:je-eigen-tak@scoutinghoboken.be

