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Beste ouders en leden,  

U bent dit jaar geselecteerd om onze scouts te vertegenwoordigen op de 

olympische winterspelen. Jullie sportievelingen gaan natuurlijk alleen maar voor 

goud. Hopelijk kunnen jullie onze scouts trots maken en kunnen wij jullie verwachten 

op deze uitzonderlijke spelen.  

Dit jaar vertrekken we op groepskamp, wat dus wil zeggen dat we met alle groepen 

(buiten de jins) op kamp gaan. Hoe leuk is dat !  

Vertrek:  

Van te voren verwachten wij jullie massaal op Scouts Gooreind om de container in 

te laden. Het uur en exacte datum hiervan delen wij later mee via Whatsappgroep 

+ mail. Vervolgens gaat het 1 juli echt van start.  

 

Wij verzamelen om 8 uur aan de scoutslokalen om te vertrekken met de fiets naar 

de olympische spelen. Wat neem je mee:  

● Fiets 

● Rugzak/fietstassen  

● Brooddoos 

● DRINKBUS  

● Koekje  

● zonnebril/ petje/ hoedje  

● Zonnecrème !!!! 

Terugkomst:  

Op 11 juli sluiten wij onze fantastische editie van de olympische winterspelen. Wij 

vertrekken in de ochtend met de fiets huiswaarts, het uur van aankomst zal 

afhangen van hoe snel onze lieve givertjes (en de leiding natuurlijk) fietsen.  

 

Inschrijven:  

De prijs van het kamp bedraagt €170 per kind. Gelieve dit bedrag te storten op het 

rekeningnummer BE74 7512 0076 7307 met de vermelding “Groepskamp + Givers + 

naam en voornaam van uw kind”. Het strookje op de laatste pagina moet u invullen 

en in de brievenbus steken bij Hanne Claes, Arthur boelstraat 50, 2990 Gooreind. 

Ook moeten jullie een individuele steekkaart invullen, meer info daarover vind je 

hieronder. Gelieve dit ten laatste voor 15 juni in orde te brengen.  

 

Individuele steekkaart:  

Daarnaast moeten jullie ook nog een individuele steekkaart invullen. Dit doe je door 

te surfen naar onze groepsadministratie van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Op de 

homepage dienen jullie het lidnummer van jullie kind in te vullen en bijhorend 

wachtwoord dat jullie terugvinden op de lidkaart. Als je deze niet terugvindt kan je 

altijd een mailtje sturen naar iemand van de leiding. Voor verdere instructies wijzen 

we jullie graag door naar de online handleiding in de link hieronder. Individuele 

steekkaart | Scouts en Gidsen Vlaanderen  → Voor 15 juni 2022 volledig ingevuld!  

 

 



Verhoogde tegemoetkoming:  

Wanneer de kampprijs voor u een zware kost is, kan u hiervoor onze groepsleiding 

contacteren, zo kan er gekeken worden naar een lagere kampprijs voor de 

personen die het financieel moeilijker hebben. We vinden dat het voor iedereen 

mogelijk moet zijn om een leuk scoutskamp mogelijk moet zijn en helpen u graag 

verder. Indien u hier vragen over heeft mag u een mail sturen naar iemand van de 

leiding.  

 

Wat nemen we mee:  

● Slaapzak 

● Kussen 

● Matje/ bedje 

● Stevige stapschoenen 

● Regenjas 

● Warme kledij 

● Ondergoed 

● Sokken 

● Zwemgerief  

● Handdoek 

● Toiletgerief 

● Pyjama 

● Zonnecrème 

● Zonnebril + hoofddeksel 

● Gamel, bestek, beker en drinkbus 

● Keukenhanddoek 

● Zaklamp 

● Eventueel zakmes 

● Persoonlijke medicatie 

● Eventueel gezelschapsspelletjes/ boeken 

● Identiteitskaart  

● Verkleedkleren 

● Campingstoeltje 

● Mondmasker 

● Zakgeld (€15)  

● Verkleedkleren in thema: olympische winterspelen  

● Kleren die heel vuil mogen worden voor de TOTEMISATIE 

 

Post:  

Wij nodigen iedereen uit om massaal brieven te sturen naar uw favoriete speler, dat 

kan op onderstaand adres:  

Scouts Gooreind 

Naam Lid 

Buikberg 1 

9667 - Horebeke  

 



 

Kampregels:  

1. Er wordt enkel gerookt na het avondeten op een veilige afstand (uit het zicht) van 

de niet-rokers. Er wordt uiteraard steeds voorzichtig omgesprongen met de natuur. 

Wij houden niet van bosbranden! Hiervoor is ouderlijke toestemming nodig, deze 

wordt gegeven via een persoonlijk briefje/mail van de ouders.  

2. Er wordt alleen alcohol gedronken als het wordt toegestaan door de leiding (bij 

het kampvuur en op ‘speciale’ gelegenheden). Als we de leden met alcohol 

betrappen zijn ze deze onvoorwaardelijk kwijt.  

3. Scouting da’s kicken zonder drugs! Snuiven, spuiten, slikken, roken, … de ouders van 

de desbetreffende gebruiker worden meteen op de hoogte gebracht en de 

desbetreffende givers wordt naar huis gestuurd op kosten van de ouders. 

4. Gsm’s, mp3’s, ipod’s en dergelijke blijven thuis. 

5. Fototoestellen mogen wel mee. 

6. Je verlaat NOOIT zonder toestemming van de leiding de groep.  

 

Dagindeling:  

08.00u Opstaan leiding 

08.30u Opstaan leden 

08.45u Opening + Ontbijt + Afwas + tanden poetsen  

10.00u Begin ochtendactiviteit 

12.00u Middageten 

13.30u Begin middagactiviteit 

16.00u Vier-uurtje 

18.00u Avondeten 

19.30u Begin avondactiviteit 

21.00u Tien-uurtje 

23.00u Bedtijd givers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De leiding:  

Hanne Claes (takleiding) 

Gsm-nummer: 0498/13 28 32 

E-mailadres:  Hanne.claes1@hotmail.com 

 

Rune Peeters  

Gsm-nummer: 0493 63 85 09  

E-mailadres: runepeeters@gmail.com 

Dries Vermeiren  

Gsm-nummer: 0473 50 21 73  

E-mailadres: driesvermeiren@hotmail.be 

Luca Van den Bergh 

Gsm-nummer: 0491 51 36 51 

E-mailadres: Lucavandenbergh01@gmail.com 

Bob janssen  

Gsm-nummer: 0496 86 17 88  

E-mailadres: bobkejanssen@hotmail.com 

Bij eventuele vragen, aarzel niet om een mailtje te sturen of iemand van ons aan te 

spreken na of voor een activiteit. Wij hebben er alvast veel zin in en doen ons best 
om er een geweldig leuke week van te maken!  

Een stevige linker, De leiding  

 

Kamptoelating:  

Hierbij geef ik……………………………………………………………………………….. 

toestemming dat mijn zoon/dochter …………………………………………………… mee 

mag op giverkamp van de 71e Scouts Sint-Jozef. Dit zal doorgaan van 01 tot 11 juli.  

Gelieve deze af te geven op: Arthur Boelstraat 50, 2990 Gooreind of via mail 

inscannen en doorsturen naar hanne.claes1@hotmail.com. 

 

Datum en Handtekening voogd/ouder(s): 
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