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1. Inleiding 
 

“Op een zwoele zomerdag ergens begin juli in het jaar 2018, ging een 
groepje stoere jonggidsen op kamp. Wat een kamp leek te worden zoals 
elk jaar werd de ontdekking van hun leven. Ergens achter een oude 
verroeste kluis in Sint-Joris-Weert verschool zich een magisch land, 
waar er oorlog heerste tussen de wrede ijskoningin en de zachtaardige 
leeuwin. Hun taak zal zijn om de vrede te herstellen in het land van 
Narnia. Ze zullen niet alleen zware taken moeten volbrengen die hen 
sterker zullen maken als persoon, maar ze zullen vooral de tijd van hun 
leven hebben.” 
Een betoverende reis die hun leven zal veranderen… voorgoed.  

- De kronieken van Narnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Algemene informatie 
 

Leiding 

Kabouters 

• Emma Quirijnen 
0483/10.15.01  
 

• Hanna Mermans 
0499/08.16.64  
 

• Emma Lootens 
0472/17.12.67  

 

Jong gidsen  

• Anne De Ruijter 
0497/30.40.96 
 

• Jitte Cruysweegs 
0474/43.51.82  

 

Foeriers 

Evelien mermans (03/06/1998), Daphné Lesuisse (28/05/1998) (beiden kapoenenleiding) en 

Sofie Delrue (09/06/1999) zijn foeriers vanaf 7 juli. Daarvoor is de kabouterleiding aanwezig 

om te foerieren voor de jonggidsen.  

Periode 

We gaan dit jaar de eerste twee weken van juli op kamp. We huren het terrein van 1 juli – 13 

juli samen met kabouters en jong gidsen. De jong gidsen gaan van 4 juli tot en met 13 juli (9 

nachten). De kabouters gaan van 7 juli tot en met 13 juli (6 nachten).  

 

Inschrijvingen 

De inschrijving wordt officieel na de betaling van de kampprijs op de algemene 

bankrekening BE13 7370 4236 9239 (KBC). Uiterste deadline hiervoor is 22 juni. Bij vertrek 

wordt de medische fiche en de (kids-)ID overhandigd aan de leiding, wij houden deze veilig 

gedurende het kamp.  

 

 

 



3. Algemene organisatie 

 
Afspraken en regels 

Voor de leden  
- Leiding heeft altijd gelijk. 
- Het terrein van de leiding en foeriers is verboden terrein voor de leden. 
- Hou alles proper/ordelijk/netjes. 
- Gsm en andere waardevolle spullen worden aan het begin van het kamp afgegeven 

en door de leiding bewaard. 
- Respecteer jezelf en andere. 
- Shiftenlijst moet gevolgd worden. 
- Blijf op het terrein. 
- Alcohol en drugs zijn ten strengste verboden! 
- Er wordt niet gerookt!  

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Praktische informatie voor ouders 
 
Adres:  
De kluis 
De Kluis 1 
3051 Sint-Joris-Weert 
 
Brief schrijven naar: 
23ste jacobusgidsen Kapellen 
Naam van u dochter 
De kluis 
De Kluis 1, 3051 Sint-Joris-Weert 
 
Prijs: 
 140 euro  
Graag hadden we dit gestort gezien voor 22 juni op BE13 7370 4236 9239 
 
 

 

 

  



5. Communicatie met ouders 
 
Container inladen en uitladen  
Woensdag 02/07/2018 zullen we aan het lokaal afspreken om de container in te laden. Nu 
worden de sjorbalken, tenten, spelmateriaal en het materiaal van de leden in de container 
geladen.  
Op zondag 13/07/2017 zal de container onmiddellijk na aankomst uitgeladen worden.  
 
Vervoer 
We nemen de trein in Kapellen om 10:36. We spreken dus af om 10:00 uur op 4 juli aan het 
station van Kapellen met rugzak en lunchpakket. Zodat we zo snel mogelijk kunnen 
vertrekken op ons fantastische kamp! Vergeet zeker ook de identiteitskaart van uw dochter 
en eventuele medicatie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. Kamptoelating: 
 
Ik ondergetekende: ....................................................................................................... 
 
Woonachtig te (straat)........................................................................................... 
(Gemeente).................................................................................... 
 
Geef hierbij mijn dochter: .............................................................................................. 
Geboren te: ......................................................... op: ................................................... 
 
Toelating om mee op kamp te gaan te: ............................................................. 
van........ juli.......tot.......juli........................................................................................ 
met de 23e Sint Jacobus gidsen te Kapellen 
 
Mijn telefoonnummer waar ik in dringende gevallen te bereiken ben is: 
Overdag: ........................................................... 
‘s Avonds: ......................................................... 
 
Getekend te ................................................op ..................................... 

 
 
 
 
 



7. Individuele steekkaart 
 
De individuele steekkaart is ingevuld door de ouders in het begin van het jaar via de 
groepsadministratie van scouts en gidsen Vlaanderen.  Deze worden afgedrukt en 
meegenomen door de leiding.  
 
Indien dit nog niet gebeurd is, vergeet dit niet tijdig voor het kamp in orde te brengen!  
 
Hier volgt nogmaals het stappenplan:  
 

Om de steekkaart online in te vullen, hebt u  een scouts en gidsenvlaanderen login nodig. 

(diegenen die hun dochter dit jaar hebben HERingeschreven, zullen deze account reeds hebben. 

Nieuwe leden moeten deze login nog aanmaken.)  

Om een scouts en gidsenvlaanderen login aan te maken, gaat u naar deze link:  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/gebruiker-

aanmaken?applicatie=besite-live.  

U vult alle gegevens in en klikt vervolgens op 'scouts en gidsenvlaanderen login' aanmaken.  

Hierna zal u een email ontvangen op het mailadres dat u heeft opgegeven. Volg de stappen die 

in de mail staan om een wachtwoord aan te maken. Vanaf nu beschikt uw dochter over een 

gebruikersnaam (= lidnummer) en wachtwoord. 

Surf vervolgens naar groepsadmin.be en meld je aan met het lidnummer en je wachtwoord. 

Vul vervolgens alle contactgegevens in en bewaar je gegevens. Vul daarna de individuele 

steekkaart zo volledig mogelijk in en vergeet je gegevens niet op te slaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/gebruiker-aanmaken?applicatie=besite-live
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/gebruiker-aanmaken?applicatie=besite-live


8. Wat mee te nemen op kamp: 

 
Zorg ervoor dat je overal je naam hebt instaan. Denk er ook aan dat je op kamp bent dus dat 
je kleren vuil kunnen worden. Denk ook eventueel aan een trekrugzak voor tweedaagse! 
 
Bij vertrek: 

- Uniform (verplicht!) ook goed schoeisel; 
- Persoonlijke medicatie (met naam en dosering), Kids-ID ➔ Afgeven aan leiding. 
- Rugzak met lunchpakket, gevulde drinkbus  

 
Slaapgerief: 

- Matje;  
- Slaapzak; 
- Pyjama; 
- Knuffelbeertje;  
- Zaklamp (+ voldoende batterijen); 
- En alles wat jij gebruikt om te slapen. 
 

Toiletgerief: 
- Handdoeken en washandjes; 
- Plastiek wasbakje; 
- Tandenborstel/Tandpasta/Bekertje; 
- Borstel/Kam; 
- Zakdoeken; 
- Zeep en shampoo  
- Materiaal voor maandstonden  
 

Kledij:  
- Uniform !!  
- Ondergoed en sokken; 
- Topjes/T-shirts; 
- Shorts/Rokken; 
- Minstens 1 lange broek; 
- Truien; 
- Regenkledij; 
- Zwemgerief (Rugzakje/Badpak/Bandhanddoek/Badmuts!); 
- Vetzakkenkledij (om nadien eventueel weg te gooien); 
- Verkleedkleren in thema Narnia 
- Witte T-shirt die vuil mag worden/weggegooid mag worden 
 

Schoenen: 
- 1 paar sandalen/ sleffers   
- 1 paar stevige wandelschoenen (2-daagse) 
- 1 paar makkelijke schoenen. 
 

 
 



Eetgerief: 
- Gamel; 
- Bestek; 
- Beker; 
- Drinkbus; 
- Pot choco/confituur/honing/… (1 pot naar keuze); 
- 2 keukenhanddoeken. 
 

Allerlei: 
- Rugzak (2-daagse); 
- Zonnecrème/Aftersun/Muggenmelk; 
- Hoofddeksel/Zonnebril; 
- Enkele veiligheidspelden; 
- Linnenzak voor vuile kleren; 
- Briefpapier/Omslagen/Adressen/Postzegels; 
- Schrijfgerief; 
- Iets om te ontspannen (bv. Boek, strip, boek kaarten, …); 
- Alles wat bruikbaar is voor op een tentenkamp; 

 
 

Wat nemen we zeker niet mee! 
- Waardevolle voorwerpen (MP3, MP4, GSM, …); 
- Eten!! (snoep, koekjes, e.a.)  
- Kleren die niet vuil mogen worden. 


