
 

 

 
 

HET LEVEN IS EEN FEEST!! 

 

 

Dit boekje is voor :  

Kampkrantje 2019 



 

Kampkrantje 2019   1  

Woordje van de groepsleiding 
 
 
 
Lieve gidsen en ouders 
 
Na onze rondreis van vorig jaar met JFK airlines hebben we heel veel geleerd over 
verschillende culturen en landen. Dit jaar nemen we jullie graag mee naar het mooie 
Belsele, naar een prachtig terrein bij boer Marc! Dit kamp maken we er iets speciaals 
van. Onder het motto: Life Is A Party, maken we er namelijk een héél groot feest van. 
Schud die dansbenen maar los en haal je feestelijkste outfit al maar uit de kast want 
we gaan feesten! Zien jullie het zitten om met ons verschillende feestdagen van over 
heel de wereld te vieren en jullie onder te dompelen in het lekkere eten en de mooie 
muziek die niet te ontbreken zijn op een feest?  
 
We zullen samen Kerstmis vieren, want wat is er gekker dan Kerstmis vieren in de 
zomer? Ook vieren we samen allemaal onze verjaardag, want iedereen houdt er toch 
van om te verjaren! We gaan zot doen op Holi-Phagwa; met allemaal verschillende 
kleuren en leuke muziek, we vieren ook het Suikerfeest met allemaal lekkers, we 
stappen samen rond in de carnavalsstoet en nog zo veel meer! Hebben jullie er al zin 
in? Want wij kunnen bijna niet wachten! 
 
In dit boekje geven we alle praktische informatie mee over het kamp. Lees het dus 
grondig door! Ook de takleiding heeft wat informatie voorzien voor elke feestganger.  
Heb je nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.  
Onze gegevens zijn te vinden achteraan dit boekje.  
 
Stevige Linker 
 
Flinke Wasbeer, Charmante Vink en Levensgenietende Orang-Oetan 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Kampkrantje 2019   2  

Praktische info 
 

Bagage 

 

Jonggidsen, gidsen en leiding brengen op woensdag 12 juli tussen 9u00 en 11u00 hun bagage 
naar het lokaal.  
Voor de bagage van kabouters en woudlopers geeft de takleiding nog concrete informatie. 
De kapoenen brengen hun bagage mee op de bezoekdag. 
 
Let op! Wegens beperkte plaats in de container, vragen we heel lief om maar 1 stuk bagage 
per lid mee te nemen. Daarnaast knoop je best geen zakjes of losse spullen aan de valiezen, 
deze gaan stuk of los in de container en worden zo kwijtgespeeld. Alles in 1 tas is dus de 
boodschap!  
 
Vertrek 

 

Gidsen en Jonggidsen vertrekken op 20 juli.  
Woudlopers en Kabouters vertrekken op 23 juli.  
Kapoenen worden op 25 juli (bezoekdag) door de ouders gebracht.  
Het juiste uur van vertrek en extra weetjes krijg je te horen van je takleiding.  
 
Terugkomst 

 

De Kapoenen, Kabouters en Woudlopers gaan met de trein naar huis en mogen opgehaald 
worden aan het station. Het exacte uur wordt nog meegedeeld via de facebookpagina en 
website. De bagage van de Kapoenen, Kabouters en Woudlopers wordt met busjes naar Mol 
gebracht. Bagage en leden kunnen samen opgehaald worden aan de Keilandse Zillen (overkant 
Station Mol).  
 
De Jonggidsen en Gidsen gaan ook met de trein naar huis. Zij nemen enkele uren later de trein 
en zullen in de late namiddag aankomen. Ook hier wordt het exacte uur van aankomst nog 
meegedeeld en wordt er nog gecommuniceerd met de ouders in verband met de bagage. 
 
 
Bezoekdag 

 

De bezoekdag vindt plaats op donderdag 25 juli van 17u00 tot 20u00. De wegbeschrijving 
vind je verder in dit kampkrantje. Wanneer je helemaal zeker wil zijn van een zitplaats op de 
bezoekdag, kan je altijd een plooistoeltje meenemen. Tijdens de bezoekdag is er natuurlijk 
lekker eten en fris drinken verkrijgbaar. 
 
Adres voor een briefje naar je liefste gids 

 

Voornaam Naam + tak 
A4212M Gidsen Mol-Centrum 
Kouterstraat 33 
9111 Belsele 
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Noodnummer 

 

Tijdens de kampperiode kan je ons altijd bereiken op het nummer 0470 67 58 10 
(groepsleiding). Wij willen  vragen om ons tijdens het kamp enkel te contacteren in dringende 
gevallen. 
 
Medische fiche 

 
De medische fiche hebben jullie normaal online al ingevuld voor jullie dochter. Indien je dat 
nog niet online hebt ingevuld, gelieve dat dan alsnog te doen. Lukt het niet om het online in 
te vullen? Aarzel dan niet en vraag een papieren versie aan de groepsleiding.  

 
Aandachtspunten 

 

 

Kampperiode 
 

25 tot 30 juli  Kapoenen 
23 tot 30 juli  Kabouters en Woudlopers 
20 tot 30 juli Jonggidsen en Gidsen 
 
Deze kampperiodes moeten worden gerespecteerd! Zowel om praktische redenen als voor 
de bevordering van de groepssfeer is het belangrijk dat alle leden een volledig kamp aanwezig 
zijn.  
 
In uitzonderlijke gevallen kunnen wij toestaan dat jonggidsen en gidsen eventueel aansluiten 
bij hun groep op 23 juli. Dat is echter een noodoplossing. Als je hier eventueel gebruik van wil 
maken, neem je contact op met de groepsleiding.  
 
 
Snoep 
 

Elk jaar opnieuw ontdekken we hele voorraden snoep in de valiezen van onze leden. Wees 
gerust: er is op kamp meer dan genoeg te eten! Eigen snoep meebrengen is dus overbodig. 
Als je je dochter toch graag een beetje snoep meegeeft, geef het dan aan de leiding zodat zij 
het op gepaste momenten kunnen uitdelen aan de hele groep. 
 
 
GSM 
 

Een gsm hoort niet thuis op kamp! Er is steeds iemand van de leiding bereikbaar voor 
noodgevallen, een eigen gsm is dus overbodig. Wij vragen dan ook om erop toe te zien dat je 
dochter de gsm thuis laat. Merken we dat iemand toch nog een gsm bij heeft, dan nemen we 
het toestel in beslag en volgt een straf. 
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Ecozeep / ecoshampoo 
 

Op kamp gaan heeft invloed op het milieu. Onder het motto ‘leave no trace’, proberen we het 
kampterrein zo proper mogelijk achter te laten. Daarom gebruiken we op kamp enkel 
ecologische zeep, - afwasmiddel, en - shampoo. Deze producten veroorzaken geen schade aan 
de natuur en moeten door iedereen gebruikt worden op kamp. Laat dus je eigen shampoo- 

en zeepbussen thuis! 
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Wat betaal je voor het kamp? 
 
 
 
Het kampgeld moet voor 5 juli gestort worden op rekeningnummer BE 04 9731 8039 0631 

met vermelding: kamp + tak + voor- en achternaam kind(eren).  
 
Let op! Als je niet hebt gestort of niets hebt laten weten aan de takleiding voor 5 juli gaan we 
ervan uit dat je dochter niet mee op kamp gaat.  
 
Reeds enkele jaren geeft onze groep korting aan gezinnen die meerdere dochters hebben die 
mee op kamp gaan. Dat wil zeggen dat je:  
 
- voor je oudste dochter de volledige prijs betaalt;  
- voor je tweede dochter 20% korting krijgt;  
- voor je derde dochter 30% korting krijgt.  
 
Hieronder zijn de concrete prijzen weergegeven in een tabel: 
 

EERSTE KIND  TWEEDE KIND  DERDE KIND  

Jin € 100 Jin € 80 Jin € 70 
Gids € 100 Gids € 80 Gids € 80 
Jonggids € 100 Jonggids € 80 Jonggids € 80 
Woudloper €   80 Woudloper € 64 Woudloper € 56 
Kabouter €   80 Kabouter € 64 Kabouter € 56 
Kapoen €   70 Kapoen € 56 Kapoen € 49 

 
Bij vragen over kampgeld kan je contact opnemen met de groepsleiding.  
 
 
 

Scouting op maat 
 
We vinden het zeer belangrijk dat al onze leden mee op kamp kunnen gaan, ook de kinderen 
voor wie dat financieel niet gemakkelijk is. Wanneer je het moeilijk hebt om de kosten voor 
het kamp van je dochter(s) te betalen, kan je steeds terecht bij de groepsleiding. Zij zullen met 
jou op een discrete wijze naar een oplossing zoeken. 
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Ik ga op kamp en ik neem mee … 
 
 
KLEDIJ 

 
« Uniform en gidsensjaaltje (dat 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 
« 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 OP !!!) 
 

SLAAPGERIEF 

 
« Veldbed (kabouters) 
« Luchtmatras en / of matje (kapoenen, woudlopers, (jong)gidsen 

« Slaapzak en eventueel een extra deken (het kan ’s nachts sterk afkoelen) 
« Hoofdkussen 
« Pyama 

« Een knuffelbeer, -paard, -draak, -mier, … 
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ALLERLEI 

 

« Zaklamp 

« Schrijfpapier en enveloppen met adres en postzegel 
« Een linnenzak voor je vuile was 

« Rugzakje en drinkbus (dat 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 dat 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 in 
staat kunnen we het tenminste terugbezorgen aan de eigenaar) 
Neem voldoende kleren mee 
Neem speelkleren mee die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen 
Laat alle waardevolle spullen thuis (armbandjes, horloges, 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 halfuur moesten we zorgen dat we aangekleed en gewassen waren, want om 8u00 stipt 
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. Gelukkig had 
de kookploeg iets lekkers voozien!! 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 12u00 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 zelfs Ann was even in slaap gevallen! Om 14u00 stond de leiding er 
weer met een zot spel (en tijdens het spel kregens we zelfs een vieruurtje). Hoewel de pot om 
18u00 geen frieten schafte was het avondeten heel lekker. Plots moesten we weer snel op 
zoek naar ons uniform, want het is hier stipt om 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 zzz, ronk, snurk, … 

22.30u Parlementje voor de leiding 
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Wegbeschrijving 
 
 
 

Kouterstraat 33 
9111 Belsele 
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Kapoenen 
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Kabouters  

Kom je ook naar ons kerstfeest? 
 

 
 

Tot dan! 
 
 

Holly Jolly Kisses 
 

Kameleon, Stokstaart en Koala 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kom je ook naar ons kerstfeest? 
 
 

 
 

Van 23 tot en met 30 juli 2019 
In Belsele 

 
Tot dan! 

 
Holly Jolly Kisses 

 
 

Kameleon, Stokstaart en Koala 
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Woudlopers 

 
WOHOW!!  

Van 23 tot 30 juli vieren wij elke dag feest!  
Wij gaan afstuderen dus trek je coolste feestkleren aan en we maken 

er een onvergetelijke week van! 
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Jonggidsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KOMEN JULLIE NAAR ONS FEESTJE? 

       XXX LENA, LIZZY EN LORE 
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          Gidsen 
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Totemisatie 

 
Wat is totemisatie? - Totemisatie is het krijgen van een totem tijdens de scoutsloopbaan en 
wordt gezien als een belangrijk moment binnen scouting. Totemnamen kunnen een 
betoverende kracht hebben en het hoogtepunt van je scouts- en gidsenleven zijn. Velen van 
ons ervaren het zo.  
 
Vanwaar komt totemisatie? - Het gebruik van totems kent zijn oorsprong bij de 
natuurvolkeren in Afrika, Amerika, Siberië en Australië. Ze maakten een onderscheid tussen 
collectieve en individuele totems: De collectieve totem behoorde tot de hele groep en 
bestempelde de waarden van de gemeenschap. De individuele totem daarentegen werd 
gegeven aan mensen na een weloverwogen, vastberaden daad.  
In de scouts van Baden-Powell, werden totems gebruikt om een patrouille aan te duiden. De 
patrouilles identificeerden zich met een dier. 
Vandaag is de totemisatie in Vlaanderen uitgegroeid tot een van de belangrijkste pijlers van 
scouting. Het is een van de factoren die de identiteit van scouting bepalen.  
 
Welke totems krijg je op de gidsen?  - Een scoutslid krijgt twee totems: een totem en een 
voortotem. De totem is de naam van een dier dat dezelfde eigenschappen heeft als de drager 
van deze totem. De totem weerspiegelt de talenten, eigenschappen en persoonlijkheid van de 
persoon in kwestie. Op die manier erkent en waardeert de totemisatie mensen binnen een 
groep.  
 
Wanneer krijg je je totem? - In onze groep geven we totems vanaf de leeftijd van tweede jaar 
gids. Je krijgt je totem op het tweede kamp dat je meegaat als gids, jin, of leiding. De voortotem 
wordt gekozen in het tweede jaar dat je meegaat op kamp als leiding. Dat is een adjectief dat 
je wordt toegewezen om je totem te versterken of aan te vullen. 
 
Wie krijgt er dit kamp een totem? - Dit kamp krijgen 3 leidsters een totem, dat zijn Claudine 
Segers, Lena Verlooy en Lore Vanhelden. Ook krijgen dit kamp 5 leidsters een voortotem, dat 
zijn Elena Ausloos, Anne Smet, Leonie Van Deynze, Nina Janssen en Isabelle Busschaert. Bij 
de gidsen worden er 9 totems gegeven. Volgende gidsen krijgen allemaal hun totem op kamp: 
Marieke Claeys, Camea Melis, Katrijn Ooms, Luna Sels, Caro Sels, Kato Vandegaer, Caro 
Vandenweyer, Mart Verlooy en Noor Verheyen.  
 
Meer weten? - Meer over totemisatie en de betekenissen van de verschillende totemnamen 
vind je op de www.scoutsengidsenvlaanderen.be of in de totemapp. 
 
 
 
Een overzicht van de totems in onze groep vind je op de volgende pagina.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kampkrantje 2019   17  

           Totemoverzicht  
 
 

 
  

 

Anne Smet Franse Bulldog 

Aimée Coomans Raaf 

Anouk Vandenweyer Bedrijvige Sneeuwstormvogel 

Cato Meynen Vrijheidslievende Maki 

Charlotte Hens Flinke Wasbeer 

Elena Ausloos Stokstaart 

Ezra Dupré Nuchtere Sijs 

Fien Janssen Levensgenietende Orang-Oetan 

Fien Wilms Parate Steenbok 

Hanna Mathijs Schoenbekooievaar 
Ine Broothaerts Charmante Vink 

Isabelle Busschaert Kameleon 

Johanna Van Immerseel  Griend 
Julie Henckaerts Nijlpaard 

Leonie Van Deynze Gibbon 

Lizzy De Scheemaecker Enthousiaste Toekan 

Margot Vervloessem Sympathieke Otter 

Marie Janssens Nandoe 
Nina Janssen Chinchilla 

Rosalie Legrand Parkiet 

Sarah Byl Kraanvogel 

Tine Claeys Toegewijde Slangenhalsvogel 

Yasmien Meeus Gemoedelijke 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 één 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… 
 

« het kampterrein in Belsele ligt? 
 

« Belsele niet hetzelfde is als Melsele?  
 

« de leiding dat wel dacht? 
 

« dat Belsele in Oost-Vlaanderen ligt? 
 

« onze boer Marc heet? 
 

« boer Marc prachtkoeien heeft? 
 

« deze koeien al veel wedstrijden gewonnen hebben? 
 

« de leiding hoopt dat jullie allemaal heel braaf zijn op kamp? 
 

« de leiding op kamp ook heel goed voor jullie gaat zorgen? 
 

« de leiding suuuuperveel zin heeft in kamp? 
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Woordzoeker 
 

 

Het leven is een feest!  
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Contactgegevens Leiding 

KAPOENEN      

Nina Janssen Chinchilla  Doornboomstraat 3, Mol  17/01/2000 0476/75 23 43 nina@gidsenmol.be 

Ezra Dupré Nuchtere Sijs Zwaluwstraat 31, Mol 11/01/1997 0472/50 48 81 ezra@gidsenmol.be 

Leonie Van Deynze Gibbon Oude Bleken 15, Mol 17/11/1999 0479/62 56 50 leonie@gidsenmol.be 

Margot Vervloessem Sympathieke Otter Pastoor Vloemansstraat 9, Balen 9/09/1998 0475/45 73 36 margot@gidsenmol.be 

KABOUTERS      

Yasmien Meeus Gemoedelijke Koala Kapellestraat 158, Mol 27/11/1997 0497/67 02 71 yasmien@gidsenmol.be 

Elena Ausloos Stokstaart Volmolenheide 22, Mol 04/03/1999 0495/11 29 51 elena@gidsenmol.be 

Isabelle Busschaert Kameleon Markt 50, Mol 04/09/2000 0496/89 17 60 isabelle@gidsenmol.be 

WOUDLOPERS      

Anne Smet Franse Bulldog Stokt 105, Mol 20/06/2000 0470/51 65 30 anne@gidsenmol.be 

Claudine Segers   Het Ven 43, Mol  09/05/1999 0489/72 93 92 claudine@gidsenmol.be 

Tine Claeys Toegewijde Slangehalsvogel Nijverheidsstraat 12, Mol 28/09/1998 0489/42 40 44 tine@gidsenmol.be 

JONGGIDSEN      

Lena Verlooy  Veltjensstraat 29, Mol 14/06/1999 0489/41 44 09 lena@gidsenmol.be 

Lore Vanhelden  Berkvenstraat 29, Mol 22/09/2000 0489/74 66 70 lore@gidsenmol.be 

Lizzy De Scheemaecker Enthousiaste Toekan Walvisstraat 28, 2018 Antwerpen 13/04/1997 0472/21 99 97 lizzy@gidsenmol.be 

GIDSEN      

Fien Wilms Parate Steenbok Schoolstraat 1, Olmen 

Veldstraat 73, Meerhout 

26/02/1998 0499/23 64 68 fienw@gidsenmol.be 

Cato Meynen Vrijheidslievende Maki Gooreersels 32, Mol 03/02/1997 0486/93 59 04 cato@gidsenmol.be 

Anouk Vandeweyer  Bedrijvige Sneeuwstormvogel Achterbos 132, Mol 11/08/1997 0494/71 36 57 anouk@gidsenmol.be 

GROEPSLEIDING      

Ine Broothaerts Charmante Vink St.-Odradastraat 30/101, Mol 25/02/1997 0492/64 86 13 ine@gidsenmol.be 

Fien Janssen Levensgenietende Orang-Oetan Doornboomstraat 3, Mol 06/10/1997 0494/04 33 22 fienj@gidsenmol.be 

Charlotte Hens Flinke Wasbeer Turnhoutsebaan 54, Mol 10/12/1997 0470/67 58 10 charlotte@gidsenmol.be 


