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Vertrek
Wij vertrekken op zondag 16 juli in piekfijn uniform aan het station van Halle. Afspraak om 8 uur 
stipt! De trein wacht niet! (tenzij hij staakt, dan rijdt hij niet) 

Gelieve u ook te voorzien van een stevig lunchpakket! Zonder tenten en materiaal gaan we daar in 

Chiny wel niet heel veel kunnen doen, daarom moet ook eerst de camion geladen worden! Het is 
ook de bedoeling dat jullie de bagage dan binnenbrengen. Indien dit niet lukt gelieve de leiding 
te verwittigen! Dit gebeurt woensdag 12 juli. (van 8u tot 12u) 

Een helpende hand wordt zeker geapprecieerd, van de (jong)verkenners en jins wordt ook 
verwacht dat ze de leiding komen helpen! Wanneer? Woensdag 13 juli tussen 9u en 13u!

Bezoekdag
Jullie zijn allen welkom om ons kamp te bezoeken op zondag 23 juli tussen 13u en 18u om iets 
lekker te eten of te drinken! 

Voor de kapoenen en welpen is dit ook de dag dat ze voor de laatste keer kunnen genieten van 
het zalige kamp en afscheid kunnen nemen van de rest van de bende!

terugkomst (jong)verkenners
Na 10 dagen is uw zoontje alweer terug met een ervaring rijker! Jullie mogen hem dan ook 
oppikken op woensdag 26 juli rond 17u aan de scouts. 

We laten ook wel altijd iets weten moesten we vertraging hebben. Het meehelpen bij het uitladen 
van de camion is ook uiterst welkom!

Adres briefwisseling
Omdat zeven dagen toch lang zijn om uw teergeliefde koter te missen, kan u hem een briefje 
sturen op onderstaand adres: 

Naam + voornaam zoon 
Scouts Gooik 
Ferme du Charmois
6810 Chiny
België 

TIP: Uw welp of kapoen geeft u best voorgeschreven enveloppes mee extra! Postzegels en 
kaartjes worden ter plaatse geregeld
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Routebeschrijving
Kampadres: Ferme du Charmois, 6810 Chiny
Vandaar zal de route door ons verder gemarkeerd zijn met pijlen.

Wat kost dat?
Voor welpen en kapoenen: €100 
Voor jongverkenners en verkenners: €130 

Gelieve dit voor 10 juli (met vermelding naam zoon + kamp Jalhay) te storten op het 
rekeningsnummer: BE98 7341 2219 9393 

1e kind: volle pot 
2e kind: €15 korting 
3e kind: €25 korting

Tijdlijn
Laatste week juni / eerste week juli: Leiding zal langskomen om kamp te bespreken!

Woensdag 12 juli: Kom de bagage droppen aan de scoutslokalen. (van 8u tot 12u)

Zondag 16 juli: Afspraak om 8u STIPT aan station te Halle. 

Zondag 23 juli: Bezoekdag + vertrek welpen en kapoenen (ouders halen ze op).

Woensdag 26 juli: (jong)verkenners komen rond 17u aan aan de scoutslokelen. + camion    
            uitladen.
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Medische fiche
Deze medische fiche moet door de ouders en/of arts ingevuld worden. 

Op deze manier beschikken de begeleiders over de nodige informatie om uw kind een 
onvergetelijk kamp te bezorgen. 

Gelieve deze bij het vertrek aan de leiding te overhandingen! 

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt enkel verspreid bij de leiding van uw kind. 

Naam: ……………………………… Voornaam: …………………………….. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………. 
Geboortedatum: ………………………. 
Geslacht: M/V 
Wie kan er gecontacteerd worden tijdens het kamp? 

Naam: …………………………………………………… Telefoonnummer: ………………………. 
Naam: …………………………………………………… Telefoonnummer: ………………………. 
Naam: …………………………………………………… Telefoonnummer: ………………………. 
Naam: …………………………………………………… Telefoonnummer: ……………………….

Contactgegevens van uw huisarts: 
Naam: ……………………………………………………Telefoonnummer: ……………………….

Kan uw kind deelnemen aan alle activiteiten, aangepast aan de leeftijd? 
Sport: ja / neen 
Spel: ja / neen 
Staptochten: ja / neen 
Zwemmen: ja / neen 
Andere: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………… 

Heeft uw kind bepaalde ziektes gehad of heelkundige ingrepen waarvan de leiding op de hoogte 
moet zijn? ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..................……

Heeft uw kind een ziekte of handicap (suikerziekte, astma, huidaandoeningen, epilepsie,…) ……
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen? …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, bepaalde allergieën)? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......…………

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden (vlug moe, bedwateren, 
slaapwandelen,…?) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Is uw kind gevaccineerd voor tetanus? Ja / neen. 
In welk jaar? ……………………………… 

Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen? Welke, hoe dikwijls, hoeveel? 
(naam geneesmiddel, wanneer, X/dag, hoeveelheid?) …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wilt meedelen? ………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Ik, ……………………………… vader / moeder / voogd van ……………………………… geef mijn 
zoon de toelating om mee te gaan op kamp van 16/07/2016 tot 26/07/2016 georganiseerd door 
scouts Gooik ST-Niklaasgroep. 

Datum + Handtekening:
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Wat nemen we mee?
We zijn op skoetekamp: dat wil zeggen dat we geen défiléekes lopen en vrouwen zijn er al 
helemaal niet! 

Laat je communiepakje dus thuis! Daarnaast vragen we om alle kledingstukken en persoonlijk 
gerief duidelijk te naamtekenen zodat we niet met bergen anonieme was zitten! 

Slaapgerief: 
- Veldbedje of luchtmatras 
- Slaapzak 
- Pyjama 
- Lievelings ‘troeteltroostknuffeldiertje’

Toiletgerief: 
- Washandjes + handdoeken 
- Tandenborstel, tandpasta, bekertje 
- Zeep - kam Zwemgerief: (in zwemzak) 
- Zwembroek + badmuts 
- Badhanddoek

Schoeisel: 
- Sportschoenen / gemakkelijke schoenen (bv met plakkers ipv veters, voor welpen en kapoenen) 
- Stevige stapschoenen 
- (Laarzen) 

Kleding: 
- Ondergoed 
- Kousen 
- T-shirts 
- Shorts 
- Warme pull 
- Lange broek 
- Regenjas

Varia: 
- Bestek en bord / soepkommetje / beker 
- Grote plastiek zak 
- Zonnecrème 
- Veldfles (drinkbus) 
- Klein rugzakje voor op de tocht 
- Wasspelden om natte was te drogen te hangen 
- Zaklamp (+eventueel nieuwe batterijen) 
- Zakken voor vuile kledij in op te bergen 
- Verkleed gerief (thema: Cowboy en Indiaan) 
- Identiteitskaart 
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Geld: 
- Voor kapoenen en welpen: maximaal €5.., dit kan je bij de leiding in bewaring geven. 
- Voor jongverkenners en verkenners: niet te veel, er is eten en drank genoeg op het kampterrein 
maar denk aan een ijsje of een extra drankje dat je wenst te kopen op dagtocht, (ook dit kan bij de 
leiding in bewaring gegeven worden) 

Wat laten we thuis? 
- Bergen snoep en koeken, niet meer dan 150 gram (wordt door de leiding in beslag genomen) ze 
krijgen op kamp ook af en toe een snoepje. 
- Veel te veel zakgeld 
- GSM’s, i-Pod, PS4 
- Zakmessen enkel (jong)verkenners mogen dit meenemen 
- Een overbezorgde moeder of vader (behalve met de bezoekdag)

Opgelet!
- We vragen ook om een lunchpakket voor de middag van de dag van het vertrek mee te nemen. 
- Niet te veel meenemen, we zijn amper 7/10 dagen weg en denk er aan dat je zoon niet wordt 
overladen als een muilezeltje(!) 

Indien uw zoon medicijnen neemt, gelieve dit spontaan te melden aan zijn leiding.
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Leiding Welpen

Beste Ninja’s! 

Ein-de-lijk is het zover, wij gaan op kamp! Hier hebben wij zo lang naar uitgekeken. Voor 
sommigen zal dit het eerste kamp zijn, voor andere hun tweede kamp. Maar we kunnen 
jullie verzekeren dat het supertofdemax wordt en dat jullie vanaf nu elke keer meewillen. Het 
kampthema is Ninja’s, dus trek je stoere ninja-pak aan en laat ons samen op ninja-fanastisch-
geweldig avontuur gaan!

(Meer op pagina 11) 

Leiding Kapoenen

Jodie De Greef
0472 52 24 78

Robbe VervaetDennis Garré

Kapoenen & welpen

Tibbe Jacobs Michiel Vervaet
0478 57 93 40
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Iedereen kent ze wel... De ninja’s. Ze kunnen geweldig goed vechten, hebben veel wapens en zijn 
onwaarschijnlijk goed in spioneren. 

Maar nu komt het grote probleem... Er zijn twee slechte ninja’s, genaamd Shimoflip en Rinkislechto 
die ons al een hele tijd bespioneerd hebben rond onze lokalen in Gooik. Deze twee slechterikken 
zijn dus teweten gekomen dat wij op kamp gaan in Chiny. En ze weten ook wanneer. 

De leiding is ten einde raad. Want veel goeds hebben wij nog niet gehoord over deze twee. 
Eigenlijk nog niets goed! Dus de leiding heeft de hulp ingeroepen van drie super-ninja’s genaamd, 
Tekufito, Takospeksi en Zumomeisi. Zij hebben al heel wat slechte ninja’s kunnen opsporen en 
verslaan. Maar deze twee slechterikken hebben ze nog steeds niet gevonden. 
De twee slechterikken zijn ze steeds te slim af. 

Dus de drie super-ninja’s kunnen jullie hulp gebruiken! Zij gaan ons ‘s nachts beschermen. 
Dus er zal ons dan zeker niets overkomen! Maar overdag zouden wij in hun plaats de twee slechte 
ninja’s moeten proberen opsporen...

Jullie hebben dus nog een kleine maand om jullie ninja-vaardigheden te trainen! Dus leer vechten, 
denken en spioneren als de beste ninja! 

Transformeer jullie dus tot MEGA-ninja’s! 

Tot dan!

Jullie leiding,
Afwachtende Addax, Amusante Spotlijster, Geweldige Jodie, Kleurrijke Salangaan & Amicale 
Sneeuwuil
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Beste jong-Japanse krijgers, 

Ons eiland is in groot gevaar. Door het verlies van onze geliefde keizer Jus De Mandarine is het 
land onbeveiligd. 

Er is geen enkele soldaat meer in Japan. En dat weten de Engelsen ook. Ze willen Japan 
aanvallen en alle inwoners als slaven laten werken op de thee plantages.

Wij hebben dus besloten om ten oorlog te gaan! Omdat de Engelsen geweren hebben zal de strijd 
niet gemakkelijk zijn. Onze oudste krijger “the great master” heeft 5 nieuwe wapens uitgevonden 
om het ons gemakkelijker te maken. De eerste minister vraagt dus elke Japanse krijger om te 
komen trainen met deze nieuwe wapens.

Ook zal “the great master” elke krijger leren om kogels te vangen zodat elke krijger een echte 
NINJA kan worden.
De NINJA’S worden opgedeeld in 5 groepen met elk hun specifiek wapen.
Kom en vind de juiste groep waar jij bij past en versla zo de engelsen!
 Zo zal japan terug vredig kunnen bestaan!!! 

Eigenzinnige Otter

Barmhartige Banteng

Jullie leiding,

Eigenwijze Otter en Barmhartige Banteng  

Leiding Jonverkenners
Berend Jacobs Lander Van Eesbeek

0473 22 94 53

Jongverkenners
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Jullie hebben allemaal waarschijnlijk al gehoord van de befaamde Japanse ninja’s die jarenlang 
een verbitterde strijd tegen de autoriteiten hebben uitgevochten. Bewapend met katana’s en 
nunchuks waren ze geduchte strijders en sluipmoordenaars die gevreesd en bewonderd werden 
over heel de wereld door hun geduchte judo, karate, taekwondo, jiujitsu… - skills.

Maar wat jullie waarschijnlijk niet wisten is dat er in het Waalse Florenville ook een plaatselijke 
afdeling van de Ninja’s is. Deze zijn zo onbekend omdat ze nog 1000x verborgener leven dan hun 
Japanse naamgenoten.

Ze hebben natuurlijk wel een probleem. Omdat ze zo onbekend zijn en incest een absolute no 
go is, is hun orde wat aan het inkrimpen. Daardoor hebben ze eens een vlugge google search 
gedaan in het plaatselijke internetcafé (Ja in de Wallonië bestaat dat nog) met de zoekterm “Meest 
badass scouts van België.” Zo kwamen ze natuurlijk bij ons uit en om een lang verhaal kort te 
maken gaan we dus naar Florenville op kamp om jullie op te leiden tot de beste kill bills en karate 
kids. 

Trek jullie zwarte lakens dan al maar aan, slijp jullie zelfgemaakt katana’s en oefen maar alvast op 
jullie nunchuk werp skills wat het gaat weer een onvergetelijk kamp worden!
Tot dan!

Gemoedelijke Olifant & Behulpzame Slaapmuis

Leiding Verkenners (en Jins)
Jelis Pappaert
0475 73 41 31

Nick Van Bellinghen

Verkenners 



14

Takverantwoordelijke:
Kapoenen:
Jodie De Greef
0472 52 24 78
email: jodiedegreef@hotmail.com

Welpen:
Michiel Vervaet
0478 57 93 40
email: michielv39@gmail.com

Jongverkenners:
Lander Van Eesbeek
0473 22 94 53
email: vaneesbeeklander@gmail.com

Verkenners:
Jelis Pappaert (hoofdleider)
0475 73 41 31
email: jelispappaert@gmail.com

Scoutshop
Adres: 

De Vilanderstraat 6A 9300 Aalst
Openingsuren: 

woensdag: 13u30 – 18u 
zaterdag: 10u-12u30 en van 13u30-17u30
vrijdag van 14u tot 18u (enkel van 10 mei tot en met 19 oktober)

Website: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/contact/winkel-aalst

Contactgegevens Scouts Gooik
Website
Hier vind u alles terug over scouts Gooik: Schakel, activiteiten,.. 
Site: www.scoutsgooik.be

Facebook
Scouts Gooik is ook terug te vinden op facebook! 
Site: https://www.facebook.com/scoutsgooik/

Adres
Monseigneur Abbeloosstraat 12, 1755 Gooik

E-mailadres 
scoutsgooik@gmail.com

Nuttige info


