
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste jongverkenners, mama’s en papa’s, 
 
 

Eindelijk is het zo ver! Haal die sjortechnieken, survivalskills en vuurkennis maar 

boven want het scoutskamp komt eraan! Een speciaal kamp zoveel is duidelijk! De 

1e jaars gaan hun ogen open trekken, onder de 2e jaars wordt er totems gegeven 

en voor de laatste jaars is het hun laatste kamp als jongverkenner. In Momignies. 

slaan we dit jaar de tent op. Deze idyllische locatie is gelegen in het verre 

Henegouwen. Tussen de bomen en rivieren kunnen de jongverkenners genieten 

van een all-inclusive formule van hoogstaand niveau met tal van onvergetelijke 

activiteiten en momenten. Plezier verzekerd! 

 

 

 

 

“Special forces and special operations forces are military units trained to conduct  

special operations.” 

 

Jullie lezen het hier, de Spec-Ops of special eenheden zijn de crème de la crème van ieder leger. 

Zij hebben te maken met gijzelingen, bommen ontwapenen, terreur, operaties achter vijandelijke 
linies, stelen van informatie, infiltraties en nog vele meer. 

 

Dit jaar staat het kamp helemaal in thema van deze ruige jongens. Bereid jullie voor om de 

uitdaging aan te gaan, de tests te doorstaan, samen het gevecht aan te gaan en de overwinning 
te behalen. Aan het einde van het kamp zijn jullie ware top-troepen – klaar voor alles. 

 

 

 

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/) vindt je een tabblad ‘Kamp 2018’ 

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 5 juli ingevuld (net zoals de betaling). 

 

Het thema – Commando/Special-Forces -kamp 

Individuele steekkaarten/ Medische fiche 

http://scoutssteenokkerzeel.be/)


 
 

✓ Kampadres/Postadres 

Le four matot 11, 6593 Momignies. 

Dit is het huis van eigenares en dus ook het adres voor de brieven 

(Tak + Naam te vermelden op enveloppe). 

 
✓ Vertrek 

Maandag 16 juli om 7:20 aan de parking van Vilvoorde 

station. (Uniform + das aan) 

 
✓ Terugkomst 

Zaterdag 28 juli om 15:17 in Vilvoorde (trein)station 

 
✓ Bezoekdag 

Op de bezoekdag zijn jullie allemaal uitgenodigd voor een BBQ. 

Deze zal doorgaan zondag 22 juli van 14:00 tot 18:00 (in 

Momignies) 

 

✓ BAGAGE brengen + Fiets 

Dinsdag 10 juli van 18:00 tot 20:00 op het scoutsterrein. Hierbij 

mag een vieruurtje voor 12 personen bij gestoken worden. 

 

✓ Bagage ophalen 

Zondag 29 juli van 16:00 tot 18:00 op het scoutsterrein + 

eventueel (reeds ingevuld) ziekefonds terugbetalingspapieren 

meenemen om te laten ondertekenen door de scouts. Verloren 

voorwerpen kunnen ook teruggevonden worden op de scouts deze 

dag. (wel geen garantie) 

 

✓ Kampprijs: 

Voor de prijs van 140 euro mogen de jongverkenners 12 nachten 

doorbrengen in een luxetent. Dit bedrag mag overgeschreven worden 

op het rekeningnummer: BE 51 4381 0814 0162 

Met als vermelding: jongverkenners + naam van de jongverkenners 

Ten laatste 5 juli overschrijven. Indien later verwittig ons. 

 
De meeste ziekenfondsen betalen een scoutskamp deels terug. 

Vergeet zeker hiervoor niet te informeren en de nodige papieren 

kunnen jullie door ons laten ondertekenen als jullie de bagage komen 

halen.  

 

Op de site, onder het tabblad kamp 2018, vinden jullie ook het fiscaal 

attest van de gemeente terug. Hiermee kunnen jullie het zomerkamp 

inbrengen bij de belastingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De praktische informatie 



✓ Informatie jongverkenner leiding: 

Aarzel zeker niet ons te contacteren indien er nog vragen zijn. 

 
ZEEHOND Beermarter         Zwaluw 

Jonas Schalbroeck  Matts Vandermaelen         Frits Thijssen 
Rood Kloosterlaan 41 
Kampenhout 1910 
04/72 02 48 76 

Haachtsesteenweg 11  
Steenokkerzeel 1820  
04/85 15 18 57 

Lt Philippartstraat 9 
Melsbroek 1820 
04/77 64 68 03 
 
 

 

✓ Medische fiche/Individuele steekkaart 
 

Alles gebeurd online zie sectie individuele steekkaart. Identiteitskaart 

af te geven bij vertrek aan de leiding. 
 
 

 

Gegevens van de kampverantwoordelijke : 

 
Sero (Niels Van Peteghem)  

0497 20 95 39  

Deze nummer zal 24u beschikbaar zijn! Voor dringende zaken mag je  
hem steeds contacteren.  

Uiteraard kunnen jullie voor kampvragen bij de takleiding terecht. 

 
 

 

Op kamp gaan zorgt al gauw voor veel bagage, bij deze krijgen jullie een 

geheugensteuntje van ons zodat jullie zeker niets vergeten. 

 

✓ Veldbed 

✓ Slaapzak 

✓ Slaapmatje voor op 2-daagse 

✓ Slaapkussen 

✓ Knuffelbeer 

✓ Pyama 

✓ 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 

Ik ga op kamp en ik neem mee 

Gegevens groepsleiding 



✓ Korte broeken 

✓ Lange broeken 

✓ Sportschoenen 

✓ Stapschoenen 

✓ Sandalen 

✓ Regenkledij 

✓ Uniform  

✓ Scoutsdas 

✓ Verkleedkleren leger 

✓ Briefpapier, enveloppen (met adressen erop) en postzegels 

✓ Identiteitskaart 

✓ Rugzak voor op 2-daagse 

✓ Gamel en bestek 

✓ Vieruurtje voor ongeveer 12 personen 

✓ Een centje (dit mag wat meer zijn als bij de welpen) 

✓ Zakmes is toegestaan mits het lemmet kleiner is dan de breedte van de 

handpalm van de persoon die het zakmes zal gebruiken. 

✓ Buzzypas indien jullie dit hebben 

Neem ik zeker niet mee: 

× GSM 

× Tablet 

× Andere elektronische spullen



 

 
 

Schrijf jullie dus maar snel in voor een geweldig kamp! 

Wij kijken er alvast enorm naar uit, en zien jullie op  16  juli 

!!! 

Zeehond, Zwaluw & Beermarter 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

Aangezien er dit jaar enkele eerste jaars jongverkenners zijn bij gekomen en 

sommige misschien nog niet goed weten wat een 2-daagse is vermelden we 

graag even eens wat dit inhoud. Vanaf de jongverkenner tak gaan de leden op 

een 2 daagse staptocht. Deze zal beginnen de dag na de bezoekdag. Doorheen 

de staptocht worden de leden begeleid door de leiding. De leden moeten ook 

een slaapplek zoeken om eenmalig te overnachten. Liften is ten strengste 

verboden en overbodig. De leden stappen gemiddeld een 10 à 15 kilometer per 

dag. Voor deze tocht nemen de leden best een slaapmatje mee. 

 
 

 

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 gebeurd. Als dit je enige 

optie is, geen probleem! 

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 was kunnen wij verder ook niet meer regelen, dus denk er maar eens 

over na. 

Om een verzekering aan te vragen moet je 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-daagse 

Verzekeringen 



2) Klik op “alle verzekeringen”: 3) Klik op “Materiaal verzekeren” 

 

4) Log in (Als dit niet lukt ligt dat aan ons, stuur ons dan een mailtje) 

5) Vul alles in: 

a. Vink bij verzekeringstype ‘materiaalverzekering’ aan 

b. Datum vanaf bagage 12/07 tot bagage 30/07 

c. Druk op volgende 

 

 
6) Vul alles verder in: 

a. Aard van de activiteit: Gebruik van fiets op kamp voor verplaatsingen 

(Verkenners geven ook aan dat ze naar het kamp fietsen) 

b. Binnenland: Momignies 6590 

c. Klik op ‘fiets toevoegen’ 



7) Vul het pop-up formulier correct en volledig in: 

8) Klik op volgende 

9) 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 doorrekenen. 

Hoewel we aanraden GSM en dergelijke zaken thuis te laten (alleen in uitzonderlijke gevallen mogen 

de JVK een gsm meenemen, mits de leiding hiervan op de hoogte is) kan ook hiervoor een 

verzekering worden aangevraagd. Hiervoor geldt hetzelfde proces, maar in de plaats van bij stap 6 op 

‘fiets toevoegen’ te klikken, klik je nu op ‘persoonlijk materiaal toevoegen’ en vul je alles in. 

Is dit alles iets te onduidelijk kan je ook gewoon een mailtje naar ons sturen met alle gegevens zoals 

je ze ziet bij stap 7. Dan regelen wij alles voor u! 
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