
 

  Beste verkenners en 
ouders 

De komst van de zomer betekent ieder jaar ook de komst van het scoutskamp. 
Beginnende met een gezellige, doch intense, fietstocht naar het knappe Sprimont 
(Nabij Luik) gaan we daar 12 dagen ons koste wat kost gigantisch hard proberen 
te amuseren. Ook al hebben we een klein groepje, de gemaakte kampplanning 
belooft geweldige activiteiten en veel leute in het algemeen. Voor sommige VK’s 
is het hun eerst kamp als echte verkenner en sommige VK’s krijgen dit kamp ook 
nog hun totemdier, één ding staat zeker vast: we maken er een periode van 
genieten van. 

 
 

 

 
 
 
Kamp Waes aan de Maes? Euhm nee, Kamp Waes aan de Ourthe. Wij zullen jullie Scouts- en 
tactische vaardigheden deze 12 dagen eens goed uittesten en zien dat jullie goed in groep 
kunnen samen werken. Maak alvast jullie borst maar nat voor de onvergetelijke en toffe 
momenten die we samen met z’n allen gaan beleven!  

 
 
 

 

 
 
 

Op onze site (http://scoutssteenokkerzeel.be/) vind je een tabblad ‘Kamp 2020 
terug. Hierop staat al het nodige grondig uitgelegd. Concreet komt het erop neer 
dat je het formulier ‘Inschrijving scoutskamp 2020’ invult. Zo weten wij met 
zekerheid wie meegaat. 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. 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. Indien later geef ons een seintje. 

 

Het thema: KAMP WAES 



 
 

 Kampadres/Postadres
Rue Rodolphe Bernard 20B, 4140 Sprimont/Chanxhe 
(Verkenners + Naam te vermelden op enveloppe). 

 
 Vertrek

Maandag 20 juli om 07:00 op Scouts terrein met fiets. 
 

 Terugkomst
Zaterdag 1 augustus om 15:30 in Leuven (trein)station 

 
 Bezoekdag

Op de bezoekdag zijn jullie allemaal uitgenodigd voor een 
geweldige BBQ. Deze zal doorgaan zondag 26 juli van 14:00 
tot 18:00 (in Chanxhe) 

 
 

 BAGAGE brengen
Woensdag 15 juli van 18:00 tot 20:00 op het scoutsterrein. Hierbij 
mag een vieruurtje voor 7 personen bijgestoken worden. 

 
 Bagage ophalen

Zondag 2 augustus van 16:00 tot 18:00 op het scoutsterrein + 
eventueel (reeds ingevuld) ziekenfonds 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 150 euro mogen de verkenners 12 nachten 
doorbrengen in een luxetent. Dit bedrag mag overgeschreven worden 
op het rekeningnummer: BE 51 4381 0814 0162 
Met als vermelding: verkenners + naam van de verkenner Ten 
laatste 4 juli overschrijven. Inden later gelieve ons dan te  
verwittigen. 

 
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. 

 
 Informatie verkenner leiding:

Aarzel zeker niet ons te contacteren indien er nog vragen zijn. 
 
 
Beermarter Zwaluw Jarno 
Matts Vandermaelen Frits Thijssen Jarno Rennen 
04/85 15 18 57 04/77 64 68 03 04/75 48 28 80 



 Medische fiche/identiteitskaart
 

Alles gebeurt online zie sectie individuele steekkaart. Identiteitskaart 
af te geven bij vertrek aan de leiding. 

 

 
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
 Trekrugzak 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
 Korte broeken
 Lange broeken
 Sportschoenen
 Stapschoenen
 Regenkledij
 Uniform
 Scoutsdas
 Briefpapier, enveloppen (met adressen erop) en postzegels
 Identiteitskaart!!!
 Gamel en bestek
 Vieruurtje voor ongeveer 7 personen
 Een centje (dit mag wat meer zijn als bij de jvk)
 Zakmes is toegestaan mits het lemmet kleiner is dan de breedte van de 

handpalm van de persoon die het zakmes zal gebruiken.
 Buzzypas
 Fietsbroekje en sportieve kledij voorzien voor de stevige fietstocht! 
Neem ik zeker niet mee: 
× Tablet 

× Andere elektronische spullen 
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Schrijf jullie dus maar snel in voor een geweldig kamp! 

Wij kijken er alvast enorm naar uit, en zien jullie op 18 juli !!! 

Zwaluw, Beermarter en Jarno 



 

 
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 je 
enige optie is, geenprobleem! 

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 je lidkaart of kan je vragen aan de groepsleiding. Stuur ons 

gerust een mailtje op scouts.steenokkerzeel@hotmail.com. Als je account is aangemaakt kan je de 

onderstaande stappen volgen. 

1) Klik op tabblad verzekeringen (rode pijl): 
 



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 16/07 tot bagage 2/08 
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: Sprimont 4140 
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 door rekenen. 

Hoewel we aanraden GSM en dergelijke zaken thuis te laten , kan ook hiervoor een verzekering 

worden aangevraagd. Hier voor 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. 

 
 

 
Gegevens van de kampverantwoordelijke : 

 
Agame Nijlpaard 
Robin Charels Jérémie Millet 
0490 39 71 62 0473 27 38 46 

 
 

De kampverantwoordelijke zal gedurende het hele kamp bereikbaar zijn. Gebruik 

deze nummers slechts in hoge nood. Voor gewone vragen contacteert u de 

leiding.



 


