Woordje van de groepsleiding
Liefste gidsen en ouders
Het is zover. Na heel lang wachten kregen we op 22 mei het leuke nieuws; WE
MOGEN OP KAMP. Het zal wat anders zijn dan vorige jaren, maar zeker even leuk!
Vorig jaar leerden we op kamp over alle feestdagen in verschillende culturen, we
vierden Kerstmis bij 40 graden, elke dag een verjaardagfeestje en nog veel meer. Bij
boer Marc in Belsele was het elke dag feest!
Dit jaar gooien we het weer over een andere boeg. We trekken naar het Wilde Westen
in Limburg. Oppassen voor wilde paarden en echte Cowboys! Gezellig iets drinken in
de saloon? Door de wilde woestijnen galopperen met de paarden ... alles kan! En wie
weet ontmoeten we wel onze droomcowboy of -girl! Leg die Cowgirl outfits alvast klaar
want wij kunnen al niet meer wachten!
YEEEHAW!!

In dit boekje geven we alle praktische informatie mee over het kamp. Er zijn heel wat
belangrijke aanpassingen dus lees het zeker grondig door! Ook van de takleiding zal
je binnenkort nog extra informatie krijgen.
We volgen de coronamaatregelen op en proberen alles zo duidelijk mogelijk uit te
leggen. Heb je toch nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om ons te
contacteren. Onze gegevens kan je achteraan dit boekje terugvinden.
Stevige Linker
De Groepsleiding
Guitige Chinchilla a.k.a Nina Janssen
Sympathieke Otter a.k.a Margot Vervloessem
Hartverwarmend Stokstaartje a.k.a Elena Ausloos
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Praktische info
Vertrek
Omwille van de coronamaatregelen organiseren we voor het brengen van de jongste
leden, een KISS&RIDE-systeem. Zo komen de ouders niet in contact met elkaar.
Carpoolen is jammer genoeg niet toegelaten. Kabouters en Woudlopers uit eenzelfde
gezin mogen wel samen worden gebracht. De takleiding zorgt ervoor dat deze dan
direct bij de juiste groep terecht komt.
Kapoenen worden gebracht op 25 juli (namiddag)
Kabouters worden gebracht op 23 juli (namiddag)
Woudlopers worden gebracht op 23 juli (voormiddag)
!! De uren van aankomst zullen verschillend zijn per tak. Het exacte uur krijg je
binnenkort te horen van de takleiding.!!
Adres: Broederspad 55, 3500 Heusden-Zolder (Opgelet! Dit adres is niet hetzelfde als
het postadres!!).
Gidsen en Jonggidsen vertrekken op 21 juli met de fiets vanaf het Gidsenlokaal in Mol.
Info over bagage kan je onderaan terugvinden. Het juiste uur van vertrek en extra
weetjes krijg je te horen van je takleiding.
Terugkomst
De Kapoenen (middag) mogen opgehaald worden op 30 juli op het kampterrein via
eenzelfde principe van KISS&RIDE.
De kabouters en woudlopers mogen opgehaald worden op 30 juli (namiddag) op het
kampterrein via eenzelfde principe van KISS&RIDE.
Ook hier zullen de uren verschillend zijn. De exacte uren krijg je te horen van de
takleiding!!
De Jonggidsen en Gidsen gaan met de fiets naar huis. Zij fietsen op 30 juli richting Mol
en zullen in de late namiddag aankomen. Het exacte uur van aankomst wordt de dag
zelf meegedeeld.
Bagage
Kapoenen, kabouters en woudlopers brengen hun bagage zelf mee.
Jonggidsen en gidsen krijgen nog informatie van de takleiding.
Bagage van Jonggidsen en Gidsen kan opgehaald worden op 31 juli tussen 11.00 en
13.00 uur.
Hiervoor vragen we dat slechts één persoon bagage ophaalt.
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Post
Een bezoekdag zit er dit jaar jammer genoeg niet in. Je kan uiteraard wel nog altijd
een brief of kaartje sturen. Opgelet: het adres voor een kaartje is niet hetzelfde als het
adres voor de drop-off!!
è Adres voor een briefje naar je liefste gids:
Voornaam Naam + tak
A4212M Gidsen Mol-Centrum
Bruynebosstraat 42
3511 Stokrooie
Noodnummer
Tijdens de kampperiode kan je ons altijd bereiken op het nummer 0495 11 29 51
(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. Dit is zeer
belangrijk dit jaar dus kijk zeker na of ze nog up to date is.
Invullen kan via:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/#/ledenlijst
Lukt het niet om het online in te vullen? Aarzel dan niet en vraag een papieren versie
aan de groepsleiding.
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Aandachtspunten
Kampperiode
-

25 tot 30 juli Kapoenen
Opgelet!: Het kapoenenkamp duurt, zoals andere jaren, vijf dagen. Je mag pas
op een ander kamp vertrekken na zeven dagen wat dus wil zeggen dat je nog
twee dagen helemaal moet uitrusten van het gidsenkamp.

-

23 tot 30 juli Kabouters en Woudlopers

-

21 tot 30 juli Jonggidsen en Gidsen
Opgelet!: om praktische redenen is de startdatum één dag later dan andere
jaren

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.
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 verandert er dit jaar?
We zijn superblij dat we op kamp mogen, maar er veranderen wel enkele zaken.
Deze vind je hier.
We gaan wel met z’n allen op kamp, maar splitsen ons op in 3
bubbels. Zo vormen de kapoenen met hun leiding, de
groepsleiding en de kookploeg één bubbel. De tweede bubbel zijn
de kabouters en woudlopers en dan ook de kabouter- en
woudloperleiding. In de derde bubbel zitten de jonggidsen en
gidsen en hun leiding. Binnen de eigen bubbel hoeft er geen
afstand gehouden te worden. Wat betekent dit nu juist? Dit
betekent dus dat de jonggidsen en gidsen ’s avonds samen
gezellig kunnen praten, de kapoenen de groepsleiding af en toe
een dikke knuffel mogen geven en dat de woudlopers en
kabouters samen een cool spel kunnen spelen. Er moet dus wel
afstand gehouden worden tussen de bubbels.
Ook qua materiaal verandert er wat, maar hier gaan onze leden
weinig van merken. Zo kopen we heel wat materiaal driedubbel aan,
zo moet dit niet uitgewisseld worden tussen de bubbels. Duurder,
groter materiaal ontsmetten we en daarna kan dit gewisseld worden
tussen de bubbels.
Daarnaast is hygiëne een groot aandachtspunt. Vooral aan handen
wassen gaan we veel aandacht besteden dit kamp. Dit gaan we doen
voor en na elke activiteit, na toiletbezoek, voor en na het eten, …

We gaan ook een contactlogboek bijhouden voor elke bubbel, dit is
een document waarin precies staat welke personen er in de bubbel
zitten en met wie ze eventueel in contact zijn gekomen.

Zoals je hierboven leest, zijn er heel wat zaken die aangepast moeten worden, maar
er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die aan ons kamp wel hetzelfde blijven. De leden
slapen nog steeds in tenten, gaan nog steeds naar de HUDO, doen nog steeds
supercoole spelletjes met de leiding, …
We snappen dat dit veel info is en dat jullie waarschijnlijk nog met veel vragen zitten.
We hebben al een paar vragen uitgewerkt, die vind je hieronder. Mocht je toch nog
met vragen zitten, kan je altijd de takleiding of de groepsleiding bereiken. Onze
gegevens vind je op de laatste pagina.
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FAQ CORONA IMPACT
1. Mogen mijn dochters die in andere bubbels zitten, in contact komen op kamp?
Nee, helaas kan dit niet. De bubbels moeten op kamp altijd gescheiden
blijven, daarom is het ook niet de bedoeling dat zusjes contact zoeken op
kamp. Vanop een afstandje wuiven kan wel!
2. Mijn kind heeft een verhoogd risico, mag ze mee op kamp?
Om zeker te zijn dat het veilig is om mee te gaan op kamp, overlegt u best met
de huisarts. Weet je niet zeker of je kind een verhoogd risico heeft? De
oplijsting vind je hier: https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pe
diatrie%20NL%20FINAL.pdf
3. Met welke maatregelen houden jullie rekening?
We houden rekening met alle maatregelen opgelegd vanuit de overheid. Zo is
de belangrijkste maatregel die gevolgd moet worden, de bubbels van
maximum 50 personen. Daarnaast nemen we extra hygiënemaatregelen (zie
vraag 8) en is onze EHBO meer uitgebreid dit jaar. Ook wordt er gewerkt met
contactlogboeken.
4. De takleiding zit mee in de bubbel van de leden, wat betekent dit concreet?
We stellen hierbij veiligheid voorop, maar vinden het nog steeds belangrijk om
op een warme en gezellige manier op kamp te gaan. Takleiding en hun leden
zitten dus in één bubbel, wat betekent dat leden geen afstand moeten houden
van hun leiding en dat er dus absoluut een knuffel kan gegeven worden bij
heimwee, er samen geravot kan worden, de leiding bij de leden kan slapen, ...
5. Ik krijg normaal mijn totem dit jaar, gaat dit door?
Natuurlijk krijg je je totem dit jaar, de totemceremonie zal wel doorgaan in
eigen bubbel.
6. Wat gebeurt er als er iemand ziek wordt op kamp?
Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een lid ziek wordt. De leiding
voorziet een quarantaine-tent op de kampplaats waar het lid dan kan apart
gezet worden wanneer er vermoeden van besmetting is. We nemen contact
op met een huisarts in de buurt van het kamp. De huisarts zal ons adviseren
m.b.t. te ondernemen stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder kan
gevraagd worden je kind op te halen. Houd hier dus zeker rekening mee.
7. Wat doen jullie extra in verband met hygiëne?

Op het kampterrein worden voldoende handgels en zeep voorzien bij sanitair
en takhoeken. Elke bubbel krijgt een eigen sanitair, hierbij wordt ook extra
aandacht besteed aan voldoende handen wassen. Klein materiaal als pennen,
scharen, ... worden per bubbel gehouden en groot materiaal wordt voldoende
gedesinfecteerd voor- en na gebruik.
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8. Hoe zit het met de kookploeg?

We nemen zoals elk jaar een kookploeg mee op kamp, maar gaan dit jaar
werken met een kookploeg voor het volledige kamp, in plaats van een
wisselende kookploeg. Ook vormt de kookploeg samen met de groepsleiding
en de kapoenen een bubbel, en wordt er dus niet in contact gekomen met de
andere bubbels. Bij het uitdelen van eten wordt er rekening gehouden met de
social distancing maatregelen.
9. Moeten onze kinderen een mondmasker meenemen op kamp?

Er wordt gevraagd om per kind (+-12 jarigen) 2 mondmaskers mee te nemen.
We vragen aan de ouders om dit te voorzien, wanneer dit niet lukt kan je altijd
een berichtje laten bij de leiding, en dan voorzien wij twee mondmaskers voor
jouw dochter.

Kampkrantje 2020

7

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
Gids
Jonggids
Woudloper
Kabouter
Kapoen

€ 100
€ 100
€ 80
€ 80
€ 70

TWEEDE
KIND
Gids
Jonggids
Woudloper
Kabouter
Kapoen

€ 80
€ 80
€ 64
€ 64
€ 56

DERDE
KIND
Gids
Jonggids
Woudloper
Kabouter
Kapoen

€ 80
€ 80
€ 56
€ 56
€ 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. Via Scouts en Gidsen Vlaanderen wordt er dan gewerkt met de 1/3e
regel. Dit betekent dat wij 1/3e van het kampgeld betalen en Scouts en Gidsen
Vlaanderen 1/3e, zodat jullie als ouders zelf ook nog 1/3e van het kampgeld betalen.
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Ik ga op kamp en ik neem mee …
KLEDIJ
«
«
«
«
«
«
«
«

Uniform en gidsensjaaltje (dat doe je aan bij vertrek)
Speelkleren (shorts, T-shirts)
Warme kleren (lange broeken, dikke truien, …)
Voldoende ondergoed !!!
Zwemkledij
Regenkledij (regenjas, laarzen)
Stevige stapschoenen
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 speelkleren mee die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen
Laat alle waardevolle spullen thuis (armbandjes, horloges, GSM’s, …)
!! Voor +12-jarige leden vragen we om 2 mondmaskers per lid mee te geven.
Als dat niet lukt, contacteer de leiding en dan voorzien wij deze!
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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 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 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 kregen 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 8u 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 20.00u Spel en later op de avond zzz, ronk, snurk, …
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Wegbeschrijving
Turnhoutsebaan 114
2400 Mol

Broederspad
3550 Heusden-Zolder
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Kapoenen
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Kabouters
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Woudlopers

Komen jullie
mee naar het
wilde Westen?

YIHAAA!
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Jonggidsen
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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? – Bij de leiding wordt één voortotem gegeven dit jaar aan
Isabelle Busschaert. Bij de gidsen worden er 7 totems gegeven. Volgende gidsen krijgen
allemaal een totem op kamp: Marie Wens, Lotte Mols, Lore Vanhoof, Amelie Van Hove, Sarah
Joris, Lena Geenen en Luca Populaire.
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.
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Totemoverzicht
Aimée Coomans
Anouk Vandenweyer
Camea Melis
Caro Sels
Caro Vandenweyer
Cato Meynen
Charlotte Hens
Claudine Segers
Elena Ausloos
Fien Janssen
Fien Wilms
Hanna Mathijs
Isabelle Busschaert
Johanna Van Immerseel
Julie Henckaerts
Kato Vandegaer
Katrijn Ooms
Lena Verlooy
Leonie Van Deynze
Lore Vanhelden
Luna Sels
Margot Vervloessem
Marie Janssens
Marieke Claeys
Mart Verlooy
Nina Janssen
Noor Verheyen
Rosalie Legrand
Sarah Byl
Tine Claeys

Raaf
Bedrijvige Sneeuwstormvogel
Beermarter
Bever
Schaarbek
Vrijheidslievende Maki
Flinke Wasbeer
Kea
Hartverwarmend Stokstaartje
Levensgenietende Orang-Oetan
Parate Steenbok
Schoenbekooievaar
Kameleon
Griend
Nijlpaard
Chimpansee
Manta
Poedel
Gibbon
Buffel
Poolvos
Sympathieke Otter
Nandoe
Tapir
Fret
Guitige Chinchilla
Wasbeer
Parkiet
Kraanvogel
Toegewijde Slangenhalsvogel
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Kampbrief
Vind je brieven schrijven moeilijk of vervelend? Heb je op kamp altijd tijd te kort?
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 exact op de grens tussen Hasselt en Heusden-Zolder ligt?
« dat Heusden-Zolder in Limburg ligt?
« er in Heusden-Zolder een circuit is voor formule 1-racers?
« het adres voor de brieven niet hetzelfde is als het adres van het terrein?
« onze boer Maurice heet?
« Maurice een smid is?
« Maurice ook zijn eigen ijs verkoopt?
« we dit jaar op kamp gaan in bubbels van max. 50 personen?
« wij de quarantaine beu zijn en heel graag met jullie op kamp willen
vertrekken?
« de leiding hoopt dat het 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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Contactgegevens Leiding
KAPOENEN
Rosalie Legrand

Parkiet

Sint-Jan Berchmansstraat 11, Mol

05/02/2002

0487/85 16 72

rosalie@gidsenmol.be

Johanna Van Immerseel

Griend

Jagersweg 153, Meerhout

15/03/2002

0485/70 30 98

johanna@gidsenmol.be

Marie Janssens

Nandoe

Chrysantenlaan 43, Mol

09/06/2002

0495/77 06 42

marie@gidsenmol.be

Anouk Vandenweyer

Bedrijvige Sneeuwstormvogel

Achterbos 132, Mol

11/08/1997

0494/71 36 57

anouk@gidsenmol.be

Fien Janssen

Levensgenietende Orang-Oetan

Doornboomstraat 3, Mol

06/10/1997

0494/04 33 22

fienj@gidsenmol.be

Lena Verlooy

Poedel

Veltjensstraat 29, Geel

14/06/1999

0489/41 44 09

lena@gidsenmol.be

Hanna Mathijs

Schoenbekooievaar

Ginderbuiten 57, Mol

21/10/2002

0484/67 13 59

hanna@gidsenmol.be

Aimée Coomans
WOUDLOPERS

Raaf

Markt 52, Mol

07/02/2002

0471/88 06 09

aimee@gidsenmol.be

Charlotte Hens

Flinke Wasbeer

Turnhoutsebaan 54, Mol

10/12/1997

0470/67 58 10

charlotte@gidsenmol.be

Claudine Segers

Kea

Het Ven 43, Mol

09/05/1999

0489/72 93 92

claudine@gidsenmol.be

Julie Henckaerts

Nijlpaard

Hopstraat 3, Balen

27/02/2002

0468/26 13 85

julie@gidsenmol.be

Sarah Byl

Kraanvogel

Rollekens 55, Mol

22/05/2002

0471/18 35 92

sarah@gidsenmol.be

Isabelle Busschaert

Kameleon

Markt 50, Mol

04/09/2000

0496/89 17 60

isabelle@gidsenmol.be

Cato Meynen

Vrijheidslievende Maki

Gooreersels 32, Mol

03/02/1997

0486/93 59 04

cato@gidsenmol.be

Leonie Van Deynze

Bevallige Gibbon

Oude Bleken 15, Mol

17/11/1999

0479/62 56 50

leonie@gidsenmol.be

Mart Verlooy

Fret

Veltjensstraat 29, Geel

01/05/2002

0484/ 60 08 83

mart@gidsenmol.be

Fien Wilms

Parate Steenbok

26/02/1998

0499/23 64 68

fienw@gidsenmol.be

Tine Claeys

Toegewijde Slangenhalsvogel

Schoolstraat 1, Olmen
Veldstraat 73, Meerhout
Nijverheidsstraat 12, Mol

28/09/1998

0489/42 40 44

tine@gidsenmol.be

Lore Vanhelden

Buffel

Berkvenstraat 29, Mol

22/09/2000

0489/74 66 70

lore@gidsenmol.be

GROEPSLEIDING
Nina Janssen

Guitige Chinchilla

Doornboomstraat 3, Mol

17/01/2000

0476/75 23 43

nina@gidsenmol.be

Elena Ausloos

Hartverwarmend Stokstaartje

Volmolenheide 22, Mol

04/03/1999

0495/11 29 51

elena@gidsenmol.be

Margot Vervloessem

Sympathieke Otter

Pastoor Vloemansstraat 9, Balen

9/09/1998

0475/45 73 36

margot@gidsenmol.be

KABOUTERS

JONGGIDSEN

GIDSEN
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