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WOORDJE	VAN	DE	GROEPSLEIDING	
	

Lieve	leden	en	ouders,		

De	knapste	sultandochters	van	de	Kempen	zoeken	nieuwe	Zuiderse	oorden	op!	

Dit	jaar	trekken	we	er	met	ons	vliegend	tapijt	op	uit,	voor	een	magisch	avontuur.	Neem	die	buikdanseresoutfit	
uit	de	kast	en	zet	die	tulband	op	je	hoofd	want	dit	jaar	duiken	we	in	de	verhalen	van	de	1001	nachten!	Wie	
heeft	de	beste	dansmoves?		Wie	kan	het	hart	van	Aladdin	sneller	doen	slaan?	Wie	verslaat	de	40	rovers?	We	
komen	het	allemaal	te	weten	dit	kamp	in	juli!	

Sesam	open	u	en	hou	je	maar	vast	voor	het	echte	geheimzinnige,	magische	leven	en	kom	het	samen	met	ons	
beleven	op	ons	kampterrein.	Met	dit	boekje	willen	we	je	de	nodige	praktische	informatie	meegeven	rond	alle	
activiteiten	in	ons	paleis.	Sommige	prinsessen	zullen	later	nog	extra	info	krijgen	van	hun	eigen	leiding.	Heb	je	
nog	vragen	of	opmerkingen,	aarzel	dan	niet	om	ons	te	contacteren.	Je	kan	ons	altijd	bereiken	via	onze	
gegevens	die	achteraan	in	dit	boekje	zijn	bijgevoegd.		

Duizend-	en-	één	stevige	linkers	van	jullie	groepsleiding	

Fien	Hens	aka	gezellige	antilope	en	Luna	Janssen	aka	bewuste	bij		
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OP	KAMP:	PRAKTISCHE	INFO	
BAGAGE	

De	bagage	van	de	jonggidsen,	gidsen,	jins	en	leiding	wordt	op	dinsdag	12	juli	tussen	9u00	en	12u00	aan	het	
lokaal	verwacht.	
De	bagage	van	kabouters	en	woudlopers	gaat	apart	naar	de	kampplaats.	Verdere	info	volgt	nog.	
De	kapoenen	brengen	hun	bagage	zelf	mee	op	de	bezoekdag.	
!!	Wegens	beperkte	plaats	in	de	container,	vragen	we	lief	aan	de	jonggidsen,	gidsen	en	jins	om	geen	
honderdeneen	koffers	mee	te	nemen,	maar	enkel	dingen	die	ze	écht	gebruiken	en	nodig	hebben	op	kamp.	

VERTREK	

Jonggidsen,	gidsen	en	jins	vertrekken	op	20	juli.	Kabouters	en	woudlopers	vertrekken	op	23	juli.	Kapoenen	
worden	op	25	juli	(bezoekdag)	door	de	ouders	gebracht.	Het	juiste	uur	van	vertrek	en	extra	weetjes	krijg	je	nog	
te	horen	van	je	takleiding.	

TERUGKOMST	

De	kapoenen,	kabouters	en	woudlopers	mogen	worden	opgehaald	op	30	juli	om	13u00	op	het	kampterrein.	
Ook	de	jonggidsen,	gidsen	en	jins	mogen	op	30	juli	opgehaald	worden	op	het	kampterrein.	Hen	mag	je	
ophalen	om	16u00.	Wij	zouden	jullie	willen	vragen	om	zo	stipt	mogelijk	te	komen	en	niet	te	vroeg	te	komen	
zodat	de	leden	zo	veel	mogelijk	op	het	zelfde	moment	kunnen	vertrekken.		

BEZOEKDAG	

De	bezoekdag	zal	plaatsvinden	op	maandag	25	juli	vanaf	17.00u	tot	20.00u.	De	wegbeschrijving	vind	je	verder	
in	dit	kampkrantje.	Wanneer	je	zeker	wilt	zijn	van	een	zitplaats	tijdens	de	bezoekdag,	is	het	misschien	
aangeraden	om	een	plooistoeltje	mee	te	nemen.	Tijdens	de	bezoekdag	is	er	ook	lekker	eten	en	fris	drinken	
verkrijgbaar.	

ADRES	

Naam	en	voornaam	(tak)	
A4212M	Gidsen	Mol-Centrum	
Looiend	40	
2470	Retie	

NOODNUMMER	

Tijdens	de	kampperiode	kan	u	ons	altijd	bereiken	op	het	noodnummer	0470/50	86	03	(groepsleiding).	Wij	
willen	hier	even	vragen	om	ons	dan	enkel	te	contacteren	in	dringende	gevallen.	
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MEDISCHE	FICHE	

We	vragen	om:	
Deze	fiche	zorgvuldig	in	te	vullen	en	voor	10	juli	aan	iemand	van	de	takleiding	te	bezorgen.	De	medische	fiche	
zit	achteraan	in	dit	krantje.	Je	kan	deze	altijd	vinden	op	de	algemene	site	van	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen.	
(https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart)	

SIS-KAART/KIDS	ID	

We	vragen	om	deze	niet	vergeten	mee	te	geven	aan	de	takleiding	bij	het	vertrek.	Zonder	alle	kaarten	kunnen	
we	niet	vertrekken!	

KAMPPERIODE	

We	zouden	jullie	nog	eens	willen	herinneren	aan	de	instapdag	die	bestaat	voor	jonggidsen,	gidsen	en	jins.	Zij	
krijgen	de	mogelijkheid	om,	indien	het	echt	niet	mogelijk	is	om	de	volle	tien	dagen	mee	op	kamp	te	gaan,	toch	
nog	aan	te	sluiten	op	23	juli	samen	met	de	woudlopers	en	kabouters.	
Omdat	het	de	laatste	jaren	een	beetje	te	chaotisch	was	geworden	door	leden	die	allemaal	volgens	hun	eigen	
agenda	binnen	en	buiten	liepen	op	kamp	en	we	zo	langzamerhand	het	gevoel	kregen	dat	we	in	een	duiventil	
zaten	hebben	we	enkele	jaren	geleden	de	regel	“een	volledig	kamp	mee	of	niet”	ingevoerd.	Dit	is	niet	omdat	
we	graag	moeilijk	doen,	maar	het	is	noodzakelijk	zowel	voor	de	groepssfeer	op	kamp	als	voor	de	organisatie	die	
komt	kijken	bij	een	kamp	van	ondertussen	100	mensen.	
Deze	regel	bleek	echter	een	ongewenst	neveneffect	te	hebben:	omdat	ons	kamp	vaak	gedeeltelijk	overlapt	met	
het	bouwverlof	of	door	andere	obstakels,	konden	een	deel	leden	die	normaal	gezien	altijd	trouw	op	post	zijn	
plots	niet	meer	mee	op	kamp.	Dit	was	uiteraard	niet	onze	bedoeling.	Daarom	bieden	wij	de	jonggidsen,	gidsen	
en	jins	dus	de	mogelijkheid	om	na	drie	dagen	alsnog	bij	de	groep	aan	te	sluiten.	Op	deze	manier	beperken	we	
het	in-	en	uitgeloop	en	wordt	er	van	iedereen	hetzelfde	engagement	van	zeven	dagen	gevraagd.	Wij	hopen	met	
de	mogelijkheid	een	oplossing	te	bieden	aan	leden	die	door	deze	regel	hun	kamp	in	rook	zagen	opgaan.	

	
OPGELET!	Deze	instapdag	is	geen	of/of-keuze!	Dit	is	een	noodoplossing	wanneer	een	volledige	kampperiode	
echt	niet	haalbaar	is.	Wij	vragen	in	regel	nog	steeds	dat	alle	leden	het	hele	kamp	aanwezig	zijn.	Als	u	denkt	dat	
deze	noodoplossing	van	toepassing	is	op	uw	situatie	kan	u	conctact	opnemen	met	iemand	van	de	groepsleiding	
(Luna	of	Fien).	Zij	zullen	u	meer	details	geven	over	deze	regeling.	
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AANDACHTSPUNTEN	
SNOEP	

Bij	het	snoep	die	de	kinderen	meekrijgen,	stellen	we	ons	elk	jaar	ernstige	vragen.	De	kinderen	krijgen	
regelmatig	iets	toegestopt	van	de	kookploeg.	Eigen	snoep	meebrengen	is	dus	overbodig.	Indien	u	uw	kind	toch	
snoep	wenst	mee	te	geven,	geef	het	dan	aan	de	takleiding	zodat	alle	leden	ervan	kunnen	genieten.	Delen	kan	
veel	ruzies	vermijden…		

GSM	

We	merken	dat	ondanks	de	vraag	om	gsm’s	thuis	te	laten	steeds	meer	en	meer	leden	hun	mobieltje	
meenemen	op	kamp.	Dit	is	een	luxeproduct	waarvan	we	vinden	dat	het	niet	thuishoort	op	een	ledenkamp.	
Er	is	ALTIJD	iemand	van	de	leiding	bereikbaar	voor	noodgevallen	en	er	zijn	altijd	telefoons	beschikbaar	als	een	
lid	dringend	naar	huis	zou	moeten	bellen,	een	eigen	GSM	is	daarom	volledig	overbodig!!	
Dit	jaar	zullen	we	dan	ook	veel	strenger	optreden	als	we	merken	dat	er	alsnog	gsm’s	meegenomen	worden.	
Naast	het	in	beslag	nemen	van	het	toestel	zal	ook	een	straf	volgen.	Misschien	een	harde	maatregel	maar	het	
leek	ons	de	beste	beslissing.	Voor	de	bestwil	van	je	kind	vragen	we	dan	ook	om	erop	toe	te	zien	dat	alle	GSM’s	
thuis	gelaten	worden.	

BAGAGE	

Ondanks	dat	onze	gidsengroep	uitgerust	is	met	2	containers	om	het	materiaal	en	de	bagage	te	vervoeren	naar	
het	kampterrein,	is	de	ruimte	in	deze	containers	beperkt.	Daarom	vragen	we	de	bagage	zo	beperkt	mogelijk	te	
houden:	een	echte	gids	krijgt	zijn	gerief	in	één	valies	of	trekkersrugzak.	
We	zouden	het	ook	leuk	vinden	als	er	geen	zakjes	of	losse	spullen	aan	de	valiezen	geknoopt	zijn,	want	deze	
geraken	stuk	of	los	en	dus	ook	zoek.	Veldbedjes	voor	de	kabouters	mogen	mee,	maar	voor	logeerbedden	is	
geen	plaats.	

ECOZEEP	/	ECOSHAMPOO	

De	natuur	is	een	krachtpatser	en	een	schoonheid.	Ze	biedt	uitdagingen	om	heel	het	gidsenspel	tot	
werkelijkheid	te	laten	komen;	ze	daagt	uit	om	ongeremd	te	spelen,	om	op	tocht	te	gaan	en	te	ontdekken	hoe	
groot	en	klein	de	wereld	is…	Door	het	openluchtleven	op	kamp	raken	we	verstrengeld	met	de	natuur	en	leren	
we	haar	ritme	kennen.	We	raken	verwonderd	en	er	groeit	respect	voor	wat	leeft.	De	natuur	is	voor	scouting	
een	eerbiedwaardige	partner	en	we	proberen	een	ecologische	houding	met	respect	voor	de	natuur	zo	goed	
door	te	trekken	in	het	kampleven:	het	recycleren	en	beperken	van	afval	bijvoorbeeld.	Hoewel	we	de	hele	tijd	
zo	bewust	mogelijk	proberen	om	te	gaan	met	de	natuur,	gooien	we	op	kamp	ons	afwaswater,	douchegel…	
gewoon	in	de	struiken	of	aan	de	rand	van	het	terrein.	Daarom	besloten	we	ecozeep,	-afwasmiddel,	en	–
shampoo	aan	te	kopen	met	de	groep.	Deze	producten	veroorzaken	geen	schade	aan	de	natuur	en	moeten	door	
iedereen	gebruikt	worden	op	kamp.	We	vragen	dan	ook	met	aandrang	dat	iedereen	eigen	zeep-	en	
shampoobussen	thuislaat!!	
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WEG	VAN	DE	BEWOONDE	WERELD	

Zoals	je	al	kon	lezen	gaan	we	dit	jaar	dichtbij	op	kamp.	Omdat	we	vorig	jaar	zo	ver	zaten	en	het	niet	altijd	
gemakkelijk	is	om	dan	naar	de	bezoekdag	te	komen,	hebben	we	dit	jaar	gekozen	voor	een	kampterrein	in	de	
buurt.	Dat	heeft	het	voordeel	dat	jullie	met	de	fiets	naar	de	bezoekdag	kunnen	komen	maar	heeft	het	nadeel	
dat	het	verleidelijk	kan	zijn	om	eens	een	fietstochtje	langs	het	terrein	te	maken.	Wij	willen	jullie	met	aandrang	
vragen	om	dit	niet	te	doen.	Het	is	niet	de	bedoeling	dat	kinderen	hun	ouders	zien	tijdens	het	kamp	(buiten	de	
bezoekdag,	natuurlijk).	Sommige	kinderen	hebben	tijdens	het	kamp	last	van	heimwee	en	als	er	dan	ouders	(al	
dan	niet	hun	eigen	ouders)	voorbij	komen	maakt	dat	het	voor	hen	extra	moeilijk.	Hopelijk	houden	jullie	
hiermee	rekening.	

Op	kamp	gaan	is	niet	voor	ieder	kind	even	gemakkelijk.	Ze	zijn	een	hele	tijd	weg	van	thuis	en	sommige	kinderen	
kunnen	wel	eens	last	krijgen	van	heimwee.	Onze	leidingsploeg	doet	zijn	best	om	alle	kinderen	een	leuke	tijd	te	
bezorgen	zodat	ze	hier	niet	zo	veel	mee	bezig	moeten	zijn.	De	bezoekdag	is	voor	sommige	kinderen	een	
moeilijk	moment.	Toch	merken	we	dat	deze	heimwee	vaak	van	korte	duur	is.	We	willen	nadrukkelijk	vragen	om	
kinderen	niet	mee	naar	huis	te	nemen	op	de	bezoekdag.	Bij	het	terug	zien	van	hun	ouders	wordt	het	even	
moeilijk	voor	de	kinderen	maar	direct	na	de	bezoekdag	staat	de	leiding	alweer	klaar	met	nieuwe	activiteiten	
waardoor	de	kinderen	hun	heimwee	vergeten.	Het	is	moeilijk	om	aan	de	verleiding	te	weerstaan	als	je	merkt	
dat	je	kind	het	moeilijk	heeft	tijdens	de	bezoekdag	maar	het	is	jammer	als	kinderen	dan	vertrekken.	De	groep	
lijdt	hier	ook	onder.	Hopelijk	houden	jullie	ook	hier	rekening	mee.	
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WAT	BETAALT	U	VOOR	HET	KAMP?	
LET	OP!:	deze	bedragen	gelden	enkel	als	er	slechts	één	kind	van	uw	gezin	mee	op	kamp	gaat.	Sinds	enkele	
jaren	geven	we	korting	aan	gezinnen	die	meer	dan	één	kind	hebben	dat	mee	op	kamp	gaat.	Dat	wil	zeggen	dat	
u	voor	uw	oudste	kind	de	volledige	prijs	betaalt,	voor	uw	tweede	kind	20%	korting	krijgt	en	voor	uw	derde	kind	
30%.	Om	alles	wat	te	vergemakkelijken,	maakten	we	een	tabel	waarin	u	de	prijzen	kan	opzoeken.	

U	kunt	dit	bedrag	storten	voor	5	juli	(van	wie	de	takleiding	dan	nog	niets	gehoord	heeft	of	nog	niet	gestort	
heeft,	gaan	wij	vanuit	dat	ze	niet	meegaan	op	kamp)	op	rekeningnummer	853-8499876-89	met	vermelding:	
Kamp	+	tak	+	voor-	en	achternaam	kind(eren)	

Bij	vragen	over	kampgeld	of	dergelijke	kan	u	contact	opnemen	met	de	groepsleiding.	We	vinden	het	zeer	
belangrijk	dat	alle	leden	mee	op	kamp	kunnen,	ook	deze	kinderen	voor	wie	het	financieel	wat	moeilijker	is.	
Wanneer	u	het	moeilijk	heeft	om	de	kosten	voor	het	kamp	van	uw	dochter(s)	te	betalen,	kan	u	steeds	terecht	
bij	iemand	van	de	groepsleiding.	Zij	zullen	op	een	discrete	wijze	een	oplossing	zoeken.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

EERSTE	KIND	 	 TWEEDE	KIND	 	 DERDE	KIND	 	
Jin	 €100	 Jin	 €80	 Jin	 €70	
Gids	 €100	 Gids	 €80	 Gids	 €70	
Jonggids	 €100	 Jonggids	 €80	 Jonggids	 €70	
Woudloper	 €80	 Woudloper	 €64	 Woudloper	 €56	
Kabouter	 €80	 Kabouter	 €64	 Kabouter	 €56	
Kapoen	 €70	 Kapoen	 €56	 Kapoen	 €49	
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IK	GA	OP	KAMP	EN	IK	NEEM	MEE...	
KLEDIJ	

_ Uniform	en	gidsensjaaltje	(dit	doe	je	aan	om	te	vertrekken)	
_ Speelkleren	(shorts,	T-shirts)	
_ Warme	kleren	(lange	broeken,	dikke	truien	voor	bij	het	kampvuur,…)	
_ Voldoende	ondergoed!!!!	
_ Zwemkledij	
_ Regenkledij	(regenjas,	laarzen)	
_ Stevige	stapschoenen	(dagtocht)	
_ Voldoende	zakdoeken	
_ Hoedje/pet	

WASGERIEF	

_ Voldoende	handdoeken	en	washandjes	
_ Toiletzak	met	tandpasta,	tandenborstel,	bekertje,	kam,	borstel,	zonnecrème,	en	al	je	andere	
_ verzorgingsproducten	
_ Eventueel	maandverband/tampons	
_ Waskom	

EETGERIEF	

_ Een	pot	met	je	lievelingssmeersel	(confituur,	choco,	pindakaas,…)	
_ Aardappelmesje	of	dunschiller	
_ Bord	en	soepbord	(of	gamellen),	beker,	bestek	
_ Twee	keukenhanddoeken	(MET	JE	NAAM	IN!!!)	

SLAAPGERIEF	

_ Veldbed	(kabouters)	
_ Luchtmatras	en	/of	matje	(kapoenen,	woudlopers,	(jong)gidsen,	jins)	
_ Slaapzak	en	eventueel	een	extra	deken	(het	kan	’s	nachts	sterk	afkoelen)	
_ Pyama/nachtjapon	en	slaapmuts	
_ Een	knuffelbeer,	-paard,	-	draak,	-mier,…	
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ALLERLEI	

_ Zaklamp	
_ Schrijfpapier	en	enveloppen	met	adres	en	postzegel	
_ Een	linnenzak	voor	je	vuile	was	
_ Enkele	veiligheidsspelden	(kunnen	altijd	van	pas	komen	als	de	knop	van	je	broek	springt	door	al	dat	
_ lekkere	eten)	
_ Rugzakje	en	drinkbus	(dit	heb	je	nodig	bij	het	vertrek,	dagtocht,…)	
_ Boeken/strips	om	te	lezen	tijdens	de	platte	rust	(zet	je	naam	erin)	
_ Eventuele	medicatie	met	gebruiksaanwijzing	(geef	dit	aan	je	leiding)	
_ Eventueel	muggenstift	of	–melk	
_ Eventuele	extra’s	kom	je	te	weten	via	je	takleiding	

BELANGRIJK!	

!	Zet	overal	je	naam	op	(elk	jaar	groeit	de	stapel	verloren	voorwerpen,	als	ergens	een	naam	instaat	kunnen	we	
het	tenminste	aan	de	eigenaar	terugbezorgen)	
!	Neem	voldoende	kleren	mee	
!	Neem	speelkleren	mee	die	vuil	mogen	worden	en	tegen	een	stootje	kunnen	
!	Laat	alle	waardevolle	spullen	thuis	(armbandjes,	horlogesn,	GSM’s,	...)	
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DAGINDELING	
BESTE	MAMA	EN	PAPA	

De	eerste	dag	op	kamp	was	al	heel	leuk!!	Om	half	8	kwam	onze	leiding	ons	wakker	maken.	Na	een	half	uur	
moesten	we	zorgen	dat	we	aangekleed	en	gewassen	waren,	want	om	stipt	8.00u	was	het	opening.	We	moesten	
ervoor	zorgen	dat	we	niet	te	laat	waren	en	dat	we	ons	uniform	aanhadden,	want	anders	wachtte	ons	een	of	
ander	karweitje.	

	
Toen	we	om	half	9	aan	het	ontbijt	mochten	beginnen	had	ik	al	enorme	honger.	Gelukkige	had	de	kookploeg	
iets	lekkers	voorzien!!	Nadat	we	onze	taken	gedaan	hadden,	begon	om	half	10	het	eerste	spel.	Het	was	een	
bosspel,	iets	met	piraten	die	onze	schat	wilden	komen	stelen.	Omdat	we	zo	hard	gespeeld	hadden	(en	dus	ook	
vuil	waren),	zijn	we	vlak	voor	het	middageten	eerst	onze	handen	gaan	wassen,	want	om	12.00uur	had	de	
kookploeg	iets	heerlijks	warm	klaargemaakt!!	Na	het	eten	hadden	we	platte	rust.	Ik	heb	rustig	een	beetje	in	de	
tent	een	boekje	zitten	lezen,	maar	An	was	zelfs	even	in	slaap	gevallen!!	Om	14.00u	stond	de	leiding	er	weer	
met	een	zot	spel.	(en	tijdens	het	spel	kregen	we	zelfs	een	vieruurtje)	Hoewel	de	pot	om	18.00u	geen	frieten	
schafte	was	het	avondeten	heel	lekker.	Plots	moesten	we	weer	snel	op	zoek	naar	ons	uniform,	want	het	is	hier	
om	stipt	half	8	sluiting…	Daarna	hebben	we	nog	wat	gespeeld,	zijn	we	ons	gaan	wassen	en	gaan	slapen..	Ik	mis	
jullie	wel	een	beetje,	maar	het	is	hier	heel	leuk!!	
	
(jullie)	Kapoen,	
__________	
	
	

7.15u	De	leiding	staat	op	

7.30u	De	leden	staan	op	

7.30-8.00u	Wassen	en	aankleden	

8.00u	We	verwachten	iedereen	in	uniform	op	de	opening	

8u30	Ontbijt	+	taakjes	

9u30	Voormiddagspel	

12u00	Middageten	+	taakjes	

13u00	Platte	rust	

14u00	Namiddagspel	

18u00	Avondeten	+	taakjes	

20u00	In	uniform	op	de	sluiting	

Na	19.30u	Spel	en	later	op	de	avond	rrr,	ronk,	snurk,	…	

22.30u	Parlementje	voor	de	leiding	
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WEGBESCHRIJVING	
GPS	

Looiend	40	
2470	Retie	

AUTO,	ROUTEBESCHRIJVING	VANAF	HET	LOKAAL	

• Weg	richting	Retie	volgen	
• Retie	centrum	doorrijden	
• Aan	het	rondpunt	tweede	afslag	nemen	(rechtdoor)	
• 500	meter	rijden,	daarna	links	afslaan	in	Looiend	(afslaan	aan	café	den	Berg)	
• Eerste	straat	rechts	
• Na	30	meter	aankomst	aan	ons	kampterrein	
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FIETS,	ROUTEBESCHRIJVING	VANAF	HET	LOKAAL	

Het	kampterrein	is	gemakkelijk	te	
bereiken	via	de	fietsknooppunten.	De	
route	begint	aan	het	lokaal	en	eindigt	
langs	het	kampterrein.	Het	is	zo’n	20	
km	met	de	fiets.	

Bij	vertrek	aan	het	lokaal	moeten	
jullie	de	straat	schuin	over	het	lokaal	
(Bossestraat)	nemen.	Vanaf	dan	
zitten	jullie	op	de	knooppuntenroute	
en	moeten	jullie	verder	volgen	naar	
fietsknooppunt	04.	

De	volgerde	van	de	te	volgen	
fietsknooppunten	is:	04	–	96	–	93	–	
92	–	91	-	40	

Het	kampterrein	ligt	voor	
fietsknooppunt	40.	Dit	moeten	jullie	
dus	niet	bereiken.	Er	zal	staan	
aangeduid	waar	jullie	wel	moeten	
afslaan.	
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KAPOENEN	
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KABOUTERS	
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WOUDLOPERS	
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JONGGIDSEN	
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GIDSEN	
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JINS	
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TOTEMISATIE 
TOTEMISATIE:	een	woord	voor	sommigen	onder	jullie	al	bekend,	voor	anderen	helemaal	nieuw.	Voor	ons	is	
het	een	oeroude	traditie,	die	wij	als	scouts	en	gidsen	over	de	hele	wereld	toepassen.	Totemisatie	is	het	ritueel	
waarbij	leden	van	een	stam	een	naam	van	een	dier	krijgen	toegewezen,	met	op	een	later	moment	(enkele	
jaren	later)	een	eventuele	voortotem	–	wat	een	streefdoel	of	een	bijsturing	kan	zijn	voor	de	persoon.	

Totemisatie	is	overgenomen	vanuit	indianenstammen	uit	Noord-Amerika	en	sommige	stammen	uit	Afrika,	
waar	de	waarde	van	een	krijger	voor	de	stam	vergeleken	werd	met	de	eigenschappen	van	een	dier.	Dit	werd	
toen	–	en	nu	bij	scouting	–	ook	ernstig	behandeld.	Hoewel	het	vroeger	eerder	op	de	fysieke	capaciteiten	werd	
toegepast,	werken	we	bij	totemisatie	in	scouting	vooral	rond	de	sociale	eigenschappen	van	de	leden	die	
getotemiseerd	worden.	Hierdoor	wordt	de	appreciatie	vanuit	de	groep	naar	de	persoon	geuit,	krijgt	de	persoon	
een	beter	beeld	van	zichzelf	en	maakt	dat	we	eerlijk	kunnen	blijven	tegenover	elkaar.	Want	vriendschap	is	net	
die	kracht	die	maakt	dat	je	ook	dingen	tegen	elkaar	kunt	zeggen	die	je	niet	fijn	vindt	van	elkaar	en	zo	naar	
elkaar	toe	kunt	groeien.	

Ook	wij	(Gidsen	Mol	Centrum)	geven,	vanaf	een	bepaalde	leeftijd	totems	aan	leden	en	leiding.	Aangezien	we	
elkaar	regelmatig	aanschrijven	en	soms	aanspreken	met	de	totemnaam,	is	het	misschien	eens	leuk	om	die	van	
iedereen	te	kennen.	Hieronder	vind	je	een	lijst	van	alle	mensen	in	onze	groep	die	een	totem	dragen.	Als	je	er	
niet	bijstaat,	betekent	dit	dat	je	nog	een	totem	zal	krijgen	tijdens	een	van	de	volgende	kampen.	De	betekenis	
van	elke	totemnaam	vind	je	terug	op	de	site	van	scouts	en	gidsen	Vlaanderen:	
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be	(volg	totems,	totemzoeker).	
Niet	alle	leiding	heeft	een	totem	of	voortotem.	Dit	komt	omdat	zij	pas	bij	de	groep	zijn	gekomen	als	leid(st)er.	
Na	twee	kampen	denken	we	dat	we	elkaar	goed	genoeg	kennen	om	een	totem	te	kunnen	toewijzen.	En	weer	
twee	kampen	later	geven	we	een	nieuw	ritueel	voor	de	voortotem.	

Er	krijgen	dit	jaar	3	leidsters	een	voortotem,	dat	zijn	Leonie	Delaey,	Marie	Stessens	en	Julie	Willems.	Bij	de	
gidsen	worden	er	totems	gegeven	aan	Anne	Smet,	Butsaya	Sopon,	Isabelle	Busschaert,	Luna	Van	Gompel	en	
Nina	Janssen.	

	

Annelore	Byl	 Stekelvarken	

Cato	Van	Hoof	 Beer	

Elena	Ausloos	 Stokstaart	

Leonie	Van	Deynze	 Gibbon	

Lien	Bloemen	 Wombat	

Lore	Maene	 Maraboe	

Tinne	Bloemen	 Spitsvogel	
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Fien	Wilms	 Steenbok	

Lou	Van	Eupen	 Otogone	

Margot	Vervloessem	 Otter	

Tine	Claeys	 Slangenhalsvogel	

An-sofie	Wouters	 Hartverwarmende	Veldmuis	

Annelies	Haesbrouck	 Gevatte	Slechtvalk	

Anouk	Vandenweyer	 Sneeuwstormvogel	

Cato	Meynen	 Maki	

Charlotte	Hens	 Wasbeer	

Elise	Geens	 Gebonden	Fuut	

Ezra	Dupré	 Sijs	

Fien	Hens	 Gezellige	Antilope	

Fien	Janssen	 Oerang-Oetang	

Helena	Ceuppens	 Joviale	Brulaap	

Ine	Broothaerts	 Vink	

Julie	Willems	 Schaap	

Laurien	Meeus	 Aimabele	Impala	

Leonie	Delaey	 Fodi	

Lisa	Lodewijckx	 Buitengewone	Agame	

Lizzy	De	Scheemaecker	 Toekan	

Luna	Janssen	 Bewuste	Bij	

Marie	Stessens	 Olifant	

Toke	Vangompel	 Betrokken	Saki	

Yasmien	Meeus	 Koala	
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KAMPBRIEF	
Vind	je	brieven	schrijven	moeilijk	of	vervelend?	Heb	je	op	kamp	altijd	tijd	tekort?	Gebruik	dan	onze	
voorgedrukte	brief.	Dan	hoef	je	op	kamp	enkel	maar	de	rondjes	zwart	te	maken!	

TIPS!	

•	Moet	je	meer	dan	een	brief	schrijven?	Maak	op	voorhand	enkele	kopies.	

•	Maak	thuis	de	enveloppen	al	klaar:	schrijf	de	adressen	en	kleef	de	postzegel	er	al	op	

•	Maak	je	brieven	kort	en	krachtig.	Dan	heb	je	meer	tijd	om	te	spelen.	

o	Liefste............................................o	Beste..............................................	
o	moeder	o	vader	o	opa	o	vriend	o	vriendin	o	hond	o	vis	o	oom	o	tante	o	neef	o	nicht	o	Koning	Filip	o	.....	
o	Ik	ben	eigenlijk	te	lui	om	te	schrijven	
o	Ik	heb	het	ongelooflijk	druk,	maar	ik	laat	u	toch	weten	dat	het	met	mij	
o	heel	goed	gaat	o	goed	gaat	o	slecht	gaat	o	............	
De	o	busreis	o	treinreis	o	fietsreis	o	autoreis	o	kameeltocht	o	............	
	is	o	traag	o	gewoon	o	vliegensvlug	verlopen	
Het	water	van	o	de	beek	o	het	meer	o	de	vijver	o	het	zwembad	o	drinkbus	o	...........		
	is	o	heet	o	lekker	warm	o	goed	fris	o	ijskoud	o	bevroren.	
We	zijn	al	o	een	paar	keer	o	nog	nooit	o	al	heel	veel	gaan	zwemmen.	
Mijn	gezondheid	is	o	goed	o	redelijk	
maar	ik	heb	nogal	last	van	o	honger	o	muggenbeten	o	zweetvoeten	o	diarree	o	de	zon	o	heimwee	o	........	
De	leiding	is	o	om	van	te	gaan	lopen	o	vreselijk	vervelend	o	goed	in	form	o	lief	o	steengoed	
Ik	verveel	me	hier	o	helemaal	niet	o	rot	
Het	weer	is	op	dit	moment	o	uitsteken	o	redelijk	o	slecht	
Het	is	hier	o	snikheet	o	lekker	wam	o	kletsnat	o	koud	genoeg	voor	20	ijsberen	o	goed	te	doen	
Ik	ben	o	verdikt	o	vermagerd	want	het	eten	is	o	heel	lekker	o	eetbaar	o	niet	binnen	te	krijgen	
Verder	wens	ik	u	nog	een	fijne	vakantie!	In	deze	brief	zit	ook	nog	o	onzichtbare	groetjes	en	dikke	kussen	o	een	
beetje	gras	van	de	streek	en	wat	buitenlucht	o	enkele	tekeningen	o	.........	

o	Dag	o	Daaaag!	o	Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!!	
Je	...................................	
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WIST-JE-DATJES	
Wist	je	dat	er	weer	veel	totems	worden	gegeven?	
Wist	je	dat	de	gidsenleiding	hun	voortotem	krijgen?	
Wist	je	dat	er	dit	jaar	5	gidsen	hun	totem	krijgen?	
Wist	je	dat	de	kabouters	hun	belofte	doen	op	kamp?	
Wist	je	dat	Robert	Baden-Powell	de	oprichter	is	van	de	scouts?	
Wist	je	dat	in	1908	de	eerste	scoutsgroep	ontstond?	
Wist	je	dat	Jamboree	een	bijeenkomst	is	van	scouts	over	de	hele	wereld?	
Wist	je	dat	dit	om	de	4	jaar	is?	
Wist	je	dat	dit	dit	jaar	in	Japan	is?	
Wist	je	dat	wij	een	facebookpagina	hebben?	
Wist	je	dat	deze	Gidsen	Mol	Centrum	heet?	
Wist	je	dat	de	leiding	het	lokaal	heeft	gepoetst?	
Wist	je	dat	je	er	nu	van	de	grond	kan	eten?	
Wist	je	dat	wij	dit	jaar	50	jaar	bestaan?	
Wist	je	dat	het	woord	"hudo"	afkomstig	is	van	een	Indiaas	dialect	voor	"overdekte	olifantengestoelte"	
("howdah")	en	dat	het	acroniem	"Houd	Uw	Darmen	Open"	eigenlijk	een	backroniem	is?	
Wist	je	dat	je	de	tekeningen	in	dit	boekje	mooi	kan	inkleuren?	
Wist	je	dat	wij	al	super	veel	zin	hebben	in	het	kamp?	
Wist	je	dat	wij	onze	zotste	1001-nacht-outfit	al	hebben	klaarliggen?	
Wist	je	dat	er		slechts	12	mensen	ooit	voet	op	de	maan	hebben	gezet,	en	11	daarvan	zaten	bij	de	scouts?	
Wist	je	dat	de	leiding	graag	ice	tea	drinkt?	
Wist	je	dat	er	een	bende	oud-leiding	voor	ons	zal	koken	op	kamp?	
Wist	je	dat	wij	al	uitkijken	naar	de	jagerschotel?	
Wist	je	dat	jullie	allemaal	schatjes	van	patatjes	zijn?	
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KAPOENENLEIDING	

An-Sofie	Wouters	 St-Jozefslaan	40,	Mol	 0471/20.41.25	

Annelies	Haesbrouck	 Chrysantenlaan	40,	Mol	 0484/33.02.14	

Ine	Broothaerts	 Postelarenweg	18/3,	Mol		 0492/64.86.13	

KABOUTERLEIDING	

Anouk	Vandenweyer	 Achterbos	132,	Mol	 0494/71.36.57	

Elise	Geens	 Pierre	De	Bellefroidlaan	33,	Mol	 0471/20.32.27	

Ezra	Dupré	 Zwaluwstraat	31,	Mol	 0472/50.48.81	

Lizzy	De	Scheemaecker	 Stotert	78,	Olmen	 0472/21.99.97	

WOUDLOPERLEIDING	

Cato	Meynen	 Turnhoutsebaan	236,	Mol	 0486/93.59.04	

Charlotte	Hens	 Turnhoutsebaan	54,	Mol	 0470/67.58.10	

Lisa	Lodewijckx	 Maalderstraat	79,	Mol	 0495/49.12.60	

JONGGIDSENLEIDING	

Fien	Janssen	 Doornboomstraat	3,	Mol	 0494/04.33.22	

Toke	Vangompel	 Toemaathoek	15,	Mol	 0494/29.86.88	

Yasmien	Meeus	 Kapellestraat	158,	Mol	 0497/67.02.71	

GIDSENLEIDING	

Julie	Willems	 Perenlaan	16,	Mol	 0493/19.59.37	

Leonie	Delaey	 Corbiestraat	81,	Mol	 0493/52.81.99	

Marie	Stessens	 Hemelrijkstraat	132,	Mol	 0496/34.80.08	

JINLEIDING	

Helena	Ceuppens	 Boeretang	284,	Mol	 0492/03.63.16	

Laurien	Meeus	 Kapellestraat	158,	Mol	 0499/63.41.17	

GROEPSLEIDING	

Fien	Hens	 Turnhoutsebaan	54,	Mol	 0470/50.86.03	

Luna	Janssen	 Doornboomstraat	3,	Mol	 0474/52.84.53	
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Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun 
kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Deze informatie draagt bij 
aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de 
leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de 
leiding door te geven.  
Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen 
binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle 
leden.  
Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken. 
Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. 
Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken. 
Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig	

•jaarlijks • invullen door ouders of voogd van leden • vertrouwelijk bewaard door 
takleiding• 

    Adres en bereikbaarheid 

officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : 
……………………….……      

gemeente: …………………………………………………………  telefoon : 
…………………………………………………………….…… 

eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is 

adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      

gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 

eventueel naam van verblijfsinstelling :………………………………………………………………………………………..……… 

gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….…………. 

gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….……. 

e-mail van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………….…………………………… 
 
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) 

naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

 

 

voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. 

O jongen   O meisje             geboortedatum : ……../…..…/…..… 

lidnummer: ………………………………..................................................... 

individuele steekkaart 
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broers of zussen in dezelfde groep? 

naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….……………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 
 

eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Deelname aan activiteiten 
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 
onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de 
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) : 

O ja  O nee 
 
deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

eventuele reden : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN? 

O nee  O ja 

O bij sporten (vb.  zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

O bij hygiëne  (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

O andere beperkingen of zorgen :  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Medische informatie 

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook 
het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, 
zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het 
onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel 
toedienen van dergelijke hulp. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis 
via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : * 

O ja  
O nee 
 
*  gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in 
de kinderopvang 

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 

O nee 
O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 
 

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 

O nee 
O ja : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 

O nee 
O ja : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  

O ja - in welk jaar? : 
………………………..……………………………………………………………………………… 
O nee 
bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………………………… 

 

onze huisarts : 

naam : ………………………………………………. telefoon : ………………………………………………………… 

 

Aanvullende opmerkingen  
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onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het 
groepsblad, op een website van scouting, … : 

O ja  O nee 

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat 
toestaan binnen de visie van scouting : 

O nee  O ja  

O  op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) : 
………………………………………………………………………………………………………… 

O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind 
: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van 
deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de 
jaarlijkse herziening. 

vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct 
zijn 

voornaam en naam : 
..….…………………………………….……………………………………………………………… 

ouder / voogd  (schrappen wat niet past)      

van  (voornaam + naam van het kind) :  
………………………………………………………………………………. 

datum : …………………………………..        handtekening : ………………………………………………. 

	
Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche 

het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken 

datum en handtekening van ouder/voogd:……………………………………………………………. 

datum en handtekening van ouder/voogd: …………………………………………………………… 

bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt 

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle 
leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut  wenselijk dat ouders en leiding contact 
met elkaar opnemen. 


