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1. Waar?  
 

Dit jaar gaan we op kamp in het Sint Pauluscentrum, Rotselaar. Rotselaar is een kleine 
gemeente vlakbij Leuven op een drie kwartier rijden van Geel. 

 
Het adres: 

Sint Pauluscentrum 
Galgenstraat 36 
3110 Rotselaar 

 

Wegbeschrijving: Vanuit Geel, volg de N19 tot Aarschot. Volg de R25 rond Aarschot en neem 
dan de N19 richting Rotselaar/Leuven. Slaag na ongeveer 3 km de Galgenstraat in. 
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2. Wanneer? 

 

Vertrek:  Vrijdag 13 juli 2018 

Dit jaar gaan we iets vroeger dan andere jaren met de bus naar de kampplaats. We spreken 
af om 9.30u op de lokalen. De bus vertrekt om 10.00u stipt, dus gelieve op tijd te zijn! 

 
 
Einde: Donderdag 19 juli 2018 
 

U wordt verwacht uw kind die dag op te halen op de kampplaats zelf. U wordt pas om 16.00u 
toegelaten op het kampterrein, zodat wij tot dit uur kunnen verder doen met de laatste 
activiteit. Zoals elk jaar is het mogelijk om dan ook een knabbel en een drankje te 
benuttigen. Tegen 18.30u verwachten we dat alle leden zijn opgehaald aangezien de leiding 
nog een hele opkuis heeft diezelfde avond. 
 
 

3. Valiezen 
 

Er wordt verwacht dat alle koffers en valiezen aan onze lokalen afgezet worden zodat ze 

meekunnen met de container. Ook vragen we om de medicatie en eventuele andere 
documenten dan al mee te geven. We bieden ook iets aan om te drinken zodat dit op het 
gemak kan gebeuren, met alle nodige uitleg naar ons toe. 

 

Wanneer? Dinsdag 10 juli 2018 tussen 18.00u – 19.30u aan de lokalen 
 

We willen er op aandringen dit te doen. We vertrekken met de leiding immers 2 dagen 
vroeger op kamp. We huren een vrachtwagen om al ons materiaal daar te krijgen en er is 
daarin plaats voorzien voor alle bagage.  

 
 

 

 OPGELET!           

 
▪ Gelieve de identiteitskaarten en eventuele andere belangrijke papieren NIET 

in de valiezen steken. Bij jullie vertrek krijgen jullie de gelegenheid om deze 
rechtstreeks aan de verantwoordelijke hiervoor af te geven, zodat er zeker 
niets verloren gaat. 

 
▪ Verder in dit boekje vindt u ook een valieslijst, medicatielijst en formulier 

met toestemming. Gelieve de materiaallisjt zorgvuldig en correct in te vullen 
en bovenaan in de valies te steken en gelieve de medicatielijst en het 
formulier ingevuld af te geven bij het brengen van de valiezen. 

 

▪ Onderlakens en pantoffels zijn verplicht. Ook zijn er geen kussens aanwezig. 
Zie zeker op de valieslijst vanonder voor extra mee te nemen naargelang de 
tak. 
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4. Inschrijven voor het kamp 
 
De inschrijving gebeurt via een overschrijving.  

 

Prijs: € 115 

 
Rekeningnummer: BE82 0013 1502 6168  
 
Mededeling: naam + voornaam + tak van de persoon die mee op kamp gaat en de 
vermelding “KAMP 2018” 

 
(Zijn er problemen i.v.m. de betaling, dan kan je met de betreffende persoon uit het 
kampgroepje contact opnemen, zie verder in dit boekje) 
 

Je bent pas officieel ingeschreven wanneer alles is betaald! 
Geen betaling is geen kamp! 

 
 

5. Medicatielijst 

 

Gelieve de medicatielijst samen met de medicatie af te geven bij het brengen van de 
valiezen. 

 
Zorg dat alles op de medicatielijst duidelijk omschreven staat! 

 
We voorzien de nodige tijd zodat alle ouders op 10 juli eventuele problemen of aanvullingen 
bij de medicatie met onze verantwoordelijke kunnen bespreken. U vindt de medicatielijst 
verder in dit boekje. 
 

6. Wie schrijft, die blijft 
 

De mooiste momenten op kamp: de verdeling van de post. Elk lid kijkt hier zo naar uit. Aarzel 
dan ook niet om vele briefjes naar zoon- en dochterlief te sturen. Hou er rekening mee dat u 
dit tijdig opstuurt! 

 
Wilt u dat uw kind van op kamp een kaartje stuurt naar huis, naar de grootouders, familie, 
vrienden...: gelieve dan thuis de enveloppen al klaar te schrijven! Voor ons is het ook 
gemakkelijk als er bij vermeld staat om wie het gaat (vb. oma, tante en nonkel...). 
  
 

7. Kampdagboek 
 
Zoals vorig jaar zal er elke avond (mogelijks niet op 2-daagse voor de givers en jins) een kort 
tekstje op onze site verschijnen over wat wij zoal gedaan hebben. Zo blijft het thuisfront op 
de hoogte van wat er allemaal gebeurt op kamp. Bekijk dus zeker onze site depioen.be 
tijdens het kamp! 

http://www.akabedepioen.be/
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8. Snoep op kamp 
 

Ook dit jaar vragen we de ouders om geen snoep mee te geven. De foeriers verzorgen 
namelijk voor lekker eten en tijdens al het spelen krijgen de leden een lekker vieruurtje om 
op te knabbelen. Het is duidelijk dat snoep dus niet nodig is aangezien wij voor alles zorgen. 
 

9.  Zakgeld 
 

Gelieve geen zakgeld mee te geven op kamp. Elke tak heeft zijn budget gekregen en er zullen 
ook geen gelegenheden zijn voor de leden om iets te kopen. Dus zakgeld is overbodig en kan 
enkel worden kwijtgeraakt. 
 

10.  2-daagse 
 

Net als vorig jaar gaan de GIVERS en de JINS op 2-daagse trektocht. Ook dit jaar trotseren 

de oudsten weer en wind (hopelijk mooi weer en weinig wind) voor een onvergetelijke tocht. 
Het is dan ook belangrijk dat de leden daar aangepast materiaal voor meebrengen.  
 
Voor de JINS is dit:  

1. Een matje/luchtmatras (met pomp) om op te slapen. Eventueel een veldbed, maar 
enkel in noodzaak. Denk er aan dat dit allemaal ter plaatste moet geraken.  

2. Slaapzak: normaal heb je dit sowieso al bij op kamp. 
3. Een brooddoos en drinkbus. 
4. Een rugzak om de brooddoos en drinkbus en andere kleine zaken in te steken. Niet te 

groot en niet te klein dus.  
5. Wandelschoenen 

 
De GIVERS gaan dit jaar echter een nieuwe uitdaging aan en gaan proberen om met de 
rugzak op trektocht te gaan zodat de fouriers geen spullen moeten brengen. De 
benodigdheden zijn daarom:  

1. Een lichtgewicht matje (het moet door de leden gedragen worden)  
2. Slaapzak 
3. Een brooddoos en drinkbus 
4. Een trekkersrugzak 
5. Wandelschoenen (echt heel belangrijk)  
6. Gammellen 

Zijn er zaken die je niet hebt? Geen paniek, contacteer even de leiding van deze tak en zij 
zullen er voor zorgen dat alles geregeld wordt. 
 

De KAPOENEN en de WELPEN maken dit jaar een dagtocht. Zij hebben ook nood aan een 

brooddoos, drinkbus, rugzak en wandelschoenen! 
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11.  Contactpersonen (kampgroepje) 
 
Indien u problemen heeft i.v.m. de betaling  of bij vragen i.v.m. de medische fiche, valiezen, 
takgebonden vragen, …, gelieve dan contact op te nemen met: 

 
 Maxim Van Mechelen 

Gsm: 0477 58 73 87  
 
 Noor Witvrouwen 
 GSM: 0498 70 62 25 
 
Of stuur een mail naar heel het kampgroepje: kamp@depioen.be 
 
DEZE PERSON(EN) ZIJN TIJDENS HET KAMP OOK BEREIKBAAR, MAAR ENKEL IN GEVAL VAN 
NOOD 
 

12.  Duidelijke afspraken 
 
We zetten hier nog eens even enkele zeer belangrijke weetjes op een rijtje: 
 

1. De telefoonnummers die u van ons kreeg, zijn tijdens het kamp enkel bedoeld in geval 
van nood. Niet om te vragen hoe het met uw zoon of dochter is. 
 

2. Gsm’s zijn niet toegelaten voor de leden, dus neem hem niet mee want dan bestaat 
de kans dat de gsm verloren geraakt.  

 
3. We willen er nog eens op wijzen dat we stiptheid verwachten van jullie en alle uren 

respecteren. Dus de leden worden op 13 juli om 9.30u op de lokalen van Akabe De 
Pioen verwacht. 
 

4. U wordt op de laatste avond toegelaten op het terrein om 16.00u, niet vroeger. Hou 
er rekening mee dat de slotshow begint om 17.00u. 

  
5. Valiezen: Er worden geen valiezen meegenomen op de bus. Alle valiezen worden 

dinsdag 10 juli tussen 18u en 19.30u gebracht naar de lokalen. Ouders die op 10 juli 
niet aanwezig kunnen zijn, kunnen met de mensen van het kampgroepje contact 
opnemen en zo kan er een oplossing gezocht worden door het kampgroepje. 
 

6. Inschrijvingen en betalingen voor het kamp moeten binnen zijn op 11 juni. Zijn er 
problemen i.v.m. betaling, gelieve dan hiervoor contact op te nemen met iemand van 
het kampgroepje. 

 

7. Bij het vertrek van de leden moet iedereen mee met de bus. Niemand mag 

afzonderlijk gebracht worden naar de kampplaats.  
 

mailto:kamp@depioen.be
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Zo, dit was het dan! We hopen dat jullie allemaal meegaan op kamp en we beloven alvast dat 
we ons uiterste best zullen doen om er weer iets superleuk van te maken. 
 
Als er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op met iemand van het kampgroepje en 
we zullen u met veel plezier verder helpen! 
 
 

Vergeet zeker niet de medicatielijst, de valiezenlijst en de toestemming 
hieronder in te vullen! 

 
 

Hopelijk tot op kamp en nog vele groeten van alle leiding! 
Wij hebben er alvast al veel zin in! 

 



 

 

MEDICATIE KAMP 2018 

 
NAAM: …………………………………………………. 
 
TAK: ……………………………………… 
 
 

 
NAAM MEDICAMENT 

 

 
DOSERING 

 
Ontbijt       middag      avond          slapen 

 
WIJZE (ORAAL, INSPUITING …) 

Met eten of drinken 
In water of met water 

 
EVENTUELE BIJWERKINGEN 
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VALIESLIJST 

Correct invullen a.u.b. 
 
NAAM: ……………………………………………………… 
 
Alle kleding is getekend met: ……………………………….. 
 
 
Zak voor vuil linnen   ……… 

 
 

Ondergoed: 

Onderbroeken    ……… 

Onderhemdjes    ……… 

BH’s     ……… 

Sokken     ……… 

Andere: ………………………..   ……… 

 

Kleding: 

Trui uniform    ……… 

T-shirt uniform    ……… 

Sjaaltje/Das    ……… 

Scoutshemd    ........  

Hemd/bloesje    ……… 

T-shirt      ……… 

Trui     ……… 

Golf     ……… 

(Regen)jas    ……… 

Pet     ……… 

Short     ……… 

Lange broek    ……… 

Kleed     ……… 

Rok     ……… 

Pyjama     ……… 

Zwembroek/zwempak   ……… 

Kledij voor vettige spelen   …….. 

Kledij voor waterspelen    …….. 

Witte t-shirt     ……… 

Verkleedkledij in thema   ……… 

Andere: ………………..   ……… 

 

 

 

Schoenen: 

Sandalen    ……… 

Sportschoenen    ……… 

Wandelschoenen    ……… 

Pantoffels VERPLICHT!   ……… 

Andere: ………………………   ……… 

 

Toiletgerief: 

Toiletzak    ………. 

Tandenborstel    ………. 

Tandpasta    ………. 

Beker     ………. 

Zeep     ………. 

Shampoo    ………. 

Kam     ………. 

Borstel     ………. 

Scheerapparaat    ………. 

Zonnecrème    ………. 

Zakdoeken    ………. 

Handdoeken    ………. 

Badlakens    ………. 

Washandjes    ………. 

Slabbetjes    ………. 

Luiers     ………. 

Maandverband    ………. 

Andere: ………………………….   ………. 

      

 

 

 



 

 

Allerlei: 

Hulpmiddelen voeding    ………. 

Kussen  (Niet vergeten)   ………. 

Hulpmiddelen communicatie  ………. 

Bedriemen    ………. 

Enveloppen    ………. 

Postzegels (zelf voorzien!)   ………. 

Adressen    ………. 

Knuffelbeer    ………. 

Bril     .…….. 

Brillendoos     ……… 

 

Rugzak(verplicht voor de 2-daagse) ..…… 

Luchtmatras / Matje   ……… 

(verplicht voor de 2-daagse voor Givers en Jins) 

Luchtmatraspomp   ………       

Brooddoos    ……… 

Drinkbus    ……… 

Zonnebril    ……… 

Slaapzak     ……… 

Onderlaken (verplicht!!!)   ……… 

Andere: ……………………

 

EXTRA voor de Jins: Galakledij  .…….. 
 
 
Gelieve op alle kleren duidelijk de naam te noteren. Alle kamers liggen er na 5 dagen volledig in de 
war bij en het is vrijwel onmogelijk om uit te zoeken wat van wie is zonder namen in de kleren.  
 
Gelieve alle speciale kleren (kleren die zeer vuil of juist niet mogen vuil worden) in aparte zakjes te 
steken met etiket. Zo kan worden verhinderd dat goede kleren per ongeluk (zeer) vuil worden. 
 
Gelieve aan alle valiezen/rugzak/slaapzak ook een duidelijk kaartje met naam en tak aan te 
hangen.  
 
Gelieve alle lintjes van voorgaande jaren te verwijderen, wij geven een nieuw lintje. Er is namelijk 
steeds een bepaalde kleur per tak. 
Gelieve GEEN medicatie in de valies te steken. Je krijgt de gelegenheid deze bij het brengen van de 
valiezen op de lokalen op 10 juli af te geven aan onze verpleger of verpleegster. 
 
De leiding dankt u om hieraan te voldoen. Dit maakt ons kampleven een stuk eenvoudiger en leuker! 
:)
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Vrij podium 
 

Zoals elk jaar is er op de laatste avond van het kamp een vrij podium. Leden die iets kunnen 
en dat graag laten zien kunnen dan alles uit de kast halen. Van een minuut lang op je handen 
staan tot de 9de symfonie van Beethoven spelen op een viool zonder snaren, het maakt niet 
uit. Wees niet bang en schrijf je in! 
 
Naam:………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Tak: ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Liedje (+ de cd waar het op staat) of act die je wilt brengen: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………….......................................................................................................................... 
 
Gelieve het liedje en passende kledij zelf mee te brengen en de betreffende cd duidelijk van 
je naam te voorzien! 
 
 
Vergeet deze brief niet mee te nemen wanneer we op kamp vertrekken! 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Toestemming voor gebruik van gegevens 
 

Op 25 mei gaan er nieuwe europese regels i.v.m. privacy in werking en ja, dit geldt 
ook voor de scouts! Vandaar vragen we u om expliciet toestemming te geven voor het 
volgende opdat ook wij in orde moeten zijn met deze regels. Duid duidelijk aan wat 
van toepassing is. 
 

▪ Ik geef toestemming dat foto’s van mijn zoon/dochter worden geplaatst op de 
site van Akabe De Pioen, op sociale media (Facebook, Instagram) van Akabe 
De Pioen of op sociale media (Facebook, Instagram) van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. 

- Opmerking: natuurlijk gaan we hier heel selectief mee om en, indien er 
foto’s worden geplaatst, zullen dit altijd ‘mooie’ foto’s zijn. 

 
 

 JA     NEE  
 
 
 

▪ Ik geef toestemming dat persoonsgegevens van mijn zoon/dochter worden 
gedeeld met de politie en/of brandweer van Rotselaar en dit opdat de 
veiligheid van alle aanwezigen op kamp wordt verzekerd. 

- Opmerking: dit doen we elk jaar en is VERPLICHT. Zonder uw 
toestemming hiervoor gaan we uw zoon/dochter helaas niet kunnen 
meenemen op kamp.  

 
 

 JA     NEE  
 
 
 
Naam en voornaam ondertekende: ............................................................................. 
 
Naam en voornaam zoon(s)/dochter(s): 
 

- .......................................................................................... 
 

- .......................................................................................... 
 

- .......................................................................................... 
 

Handtekening: 


