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Inleiding 
 
 

Wat gaat de tijd toch vlug. Het scoutskamp is weldra weer daar, en wij hopen dat 
ook de Jongverkenners daar weer voltallig aanwezig zullen zijn. 

Terwijl wij, de leiding, nu hard werken aan de kamplanning kunnen we wel al 
prijsgeven dat jullie jullie cowboy-hoeden mogen aandoen, jullie indianen-veren 
in jullie haarbanden mogen steken, jullie boog mogen spannen, de saloon-
deuren ergens gaan openzwieren, ‘yeeehaaw’ schreeuwen zonder een logische, 
geldige reden – jawel, we keren ons naar het Wilde Westen, waar het leven zwaar 
en hard is, vol gevaren, vol spanning, vol avontuur. De ideale plek voor een scout. 

Wat volgt is alles wat jullie op dit moment moeten weten om de kamp- 
organisatie tot een goed einde te brengen. Dit kan soms complex zijn of vragen 
opwerken dus aarzel zeker niet om ze ons te stellen (zie daarvoor het ‘contact’ 
gedeelte hieronder). 
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                          Praktische informatie 

• 
 

We gaan vanaf dit jaar mee met onze tijd een gaan volop voor digitalisering. 
Daarom gaan zowel de inschrijving als de individuele steekkaart online door! 

Op onze site (http://scoutssteenokkerzeel.be/ ) vind je een tabblad ‘Kamp 2019’ 

terug. Hierop staat al het nodige grondig uitgelegd. Voor de digitale versie 
van de individuele steekkaart is een handleiding toegevoegd die stap voor stap 
uitlegt wat je moet doen. Je zal een account moeten aanmaken bij de 
groepsadministratie, waarna je de steekkaart kan 
invullen. Lidnummer vinden jullie ook terug op de site voor het aanmaken van je 
account. Deze kan jaar na jaar gemakkelijk updaten, wat een hoopje werk 
bespaart. Voor meer informatie verwijzen we naar de webpagina. Liefst ten 
laatste tegen 4 juli ingevuld (net zoals de betaling). 

 

•  
 

De kamplocatie is dit jaar SPRIMONT/CHANX. Het kamp zal voor de Jongverkenners van 20 Juli tot 1 
Augustus duren. 

Een beschrijving van het plekje? We zullen een foto opsturen eens we aangekomen zijn! 
 
 

 

http://scoutssteenokkerzeel.be/
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•  
 

Op 20 juli worden jullie allemaal om 8:30 op het Martelarenplein te LEUVEN verwacht om te 
vertrekken. Vergeet zeker jullie identiteitskaarten niet! We vertrekken ook allemaal in 
uniform (hemd en das)! Breng dus ook een rugzakje mee met een lunchpakket en drinken 
voor onderweg 

 

•  
 

Naar goede gewoonte is er ook een bezoekdag tijdens het kamp waarop jullie jullie respectievelijke 
Jongverkenners eens een bezoekje kunnen brengen terwijl jullie genieten van een heerlijke BBQ. 

Daarvoor moeten jullie op volgend adres zijn: Rue Rodolphe Bernard 20B, 4140 Sprimont/Chanx 
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•  
 

Wanneer de tijd daarvoor aanbreekt zullen wij met pijn in ons hart ook weer naar huis moeten keren. 

Zoals onderstaande foto duidelijk maakt mikken wij op een terugkomst om 15:30 te LEUVEN: 
 

 

•  
 

Post moet verstuurd worden naar volgend adres: Rue Rodolphe Bernard 20B, 4140 Sprimont mét 
vermelding van Naam en Tak. 

•  
 

De prijs voor deze geestige bedoeling zal 150 euro zijn. Alle kosten zijn in dit bedrag 
inbegrepen. Gelieve dit voor 4 juli over te schrijven op volgend rekeningnummer ‘BE 51 4381 
0814 0162’ met als vermelding: JVK + naam van de jongverkenner. 
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Bagage 
 
 

De bagage gaat mee met de vrachtwagen. Hiervoor vragen we dat deze afgezet op 

woensdag 15 juli aan de scouts lokalen van 18u tot 20u. Vergeet zeker u fiets en 

vieruurtjes voor 15 man ongeveer niet mee te geven. 

Wanneer we terugkeren naar huis, doen we dit zonder onze bagage, deze gaat terug mee 

met de vrachtwagen. Jullie kunnen deze ophalen op zondag 2 augustus op het 

scoutsterrein tussen 16u en 18u. De verloren voorwerpen zullen hier ook uitgestald 

worden. 

Indien gewenst, vergeet zeker niet om dan ook het ingevulde formulier voor het 

ziekenfonds mee te brengen. 

Wat neem je zoal mee? 

• Fiets (af te geven bij bagage) 

• Veldbed 

• Slaapzak 

• Slaapmatje voor op 2-daagse 

• Slaapkussen 

• Knuffelbeer 

• Pyjama 

• Zaklamp 

• Toiletzak met tandenborstel, tandpasta, kam, 

• Muggenmelk 

• Zonnecrème en een petje 

• Zwembroek 

• Badhanddoeken 

• Washandjes 

• Linnen zak voor vuile was 

• Handdoek om de afwas af te drogen 

• Onderbroeken 

• Petje, zonnebril 

• Kousen 

• T-shirts 

• Sweaters 

• Korte broeken 

• Lange broeken 

• Sportschoenen 
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                                     Informatie leiders 

• 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stekelvarken Zeehond Zilver-rug Lassie 

Sam 
Callens 

Jonas 
Schalbroeck 

Jonathan 
Mubagwa 

Noah 
Caudenbergh 

0472 03 21 37 04 72 02 48 76 04 65 98 77 41 04 89 14 26 78 

 

•  
 

 
 

  

Agame Nijlpaard 

Robin 
Charels 

Jeremie 
Millet 

04 90 39 71 62 04 73 27 38 46 
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Tweedaagse 
 
 

Eigen aan een JVK-kamp is dat de knapen op een Tweedaagse zullen gaan. Dit houdt in dat de groep 
op een staptocht zal vertrekken volgens een fijn door-de-leiding veilig uitgestippeld pad. De leiding 
houdt de groep ook steeds in de gaten met een volgauto. Aan het einde van de eerste dag is het 
aan de jongens om een slaapplaats te regelen voor hun verblijf. Eten en drinken wordt hen steeds 
voorzien door de leiding. Als er flink gewandeld wordt staat er een extreem leuke activiteit klaar als 
beloning! 

LET OP: Het is voor de Tweedaagse dat er bij ‘bagage’ een slaapmatje vermeld staat – dit 
zodat de JVK nog comfortabel kan slapen en ze dus niet een veldbed moeten gaan meezeulen. 
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Verzekering 
 
 
 
 

Als JVK en VK moet je natuurlijk je fiets meenemen op kamp. Je neemt best niet je gloednieuwe 
carbonvezel-tijdritfiets mee, want het is nooit uitgesloten dat er iets mee gebeurt. Als dit echter je enige 
optie is, zal er niets anders opzitten – de fiets is broodnodig! 

Kijk eens na bij je verzekering in welke mate deze verzekering geldt. Anders heb je ook de optie je fiets 
te verzekeren via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Moest er iets met je stalen ros gebeuren kan je toch 
een en ander terugtrekken. Je kan fietsen opgeven met een nieuwprijs tot 

495 euro. De verzekering kost 8,25% van de nieuwprijs van de fiets (min. €20,45). De 
overweging is volledig aan jullie, maar als je niet verzekerd bent en er gebeurt iets met de fiets kunnen 
wij verder ook niet meer regelen. Hoewel het zeldzaam is, zijn er al fietsen gesneuveld op kamp. 

Om een verzekering aan te vragen moetje surfen naar Scouts en Gidsen Vlaanderen en heb je een 

account nodig. Deze kan je aanmaken via “aanmelden of registreren” (blauwe pijl). Hiervoor zal 

je je lidnummer nodig hebben. Deze staat op de site, onder tabblad kamp 2018. Als je account is 
aangemaakt kan je de onderstaande stappen volgen. 

1) Klik op tabblad verzekeringen (rode pijl): 

 

2) scroll een beetje naar beneden 
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3) Klik dan op “Materiaal verzekeren” 4) Klik dan “verzekering aanvragen” 

5) Log u in 

6) vul als volgt in 
 

7) Druk op volgende 

8) Vul alles verder aan: 

• Aard van de activiteit: Gebruik van fiets op kamp voor verplaatsingen 
(Verkenners geven ook aan dat ze naar het kamp fietsen) 

• Binnenland: Sprimont 4140 

• Klik op ‘fiets toevoegen 
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9) vul de pop up in (een formulier) 
 

10) Klik op volgende 

11) Controleer ten slotte alle gegevens (je kosten zijn hier aangegeven) en klik op aanvragen. Voila! 
Je verzekering is aangevraagd. De kosten worden aan ons gefactureerd en wij zullen deze 
vervolgens aan u door rekenen. Hoewel we aanraden GSM en dergelijke zaken thuis te laten kan 
ook hiervoor een verzekering worden aan gevraagd. Hier voor geldt hetzelfde 

proces, maar in de plaats van bij stap 8 op ‘fiets toevoegen’ te klikken, klik je nu op 
‘persoonlijk materiaal toevoegen’ en vul je alles in. Als er iets niet duidelijk kan je nog altijd bij de 
leiding terecht. 
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Tot binnenkort! 
 
 

Ziezo! Met deze kampbrief zijn hopelijk al jullie vragen over jet komende kamp beantwoord. Zoniet, 
dan kunnen jullie steeds een berichtje sturen of eens bellen en mailen naar ons. 

Wij kijken er alvast enorm naar uit er weer eens een onvergetelijke 12 dagen van te maken – 

en wij hopen die kleine – of toch ondertussen middelhoge – knaap daar ook! 
 
 
 
 

 

 

 


