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SCOUTS
GOOIK

Sinds 1944

Paliseul

Kampboekje

22 juli - 1 augustus 2018

Kampthema:

Middeleeuwen
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Vertrek
Wij vertrekken op zondag 22 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 Opont 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 zondag 15 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? Zondag 15 juli tussen 9u en 13u!

Bezoekdag
Jullie zijn allen welkom om ons kamp te bezoeken op zondag 29 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 1 augustus 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 
Rue du centre 4
6852 Opont
België 

TIP: Uw welp of kapoen geeft u best voorgeschreven enveloppes mee extra! Postzegels en 
kaartjes worden ter plaatse geregeld



3

Routebeschrijving
Kampadres: Rue du centre 4, 6852 Opont
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 Paliseul) 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!

Zondag 15 juli: Kom de bagage droppen aan de scoutslokalen. (van 8u tot 12u)

Zondag 22 juli: Afspraak om 8u STIPT aan station te Halle. 

Zondag 29 juli: Bezoekdag + vertrek welpen en kapoenen (ouders halen ze op).

Woensdag 1 augustus: (jong)verkenners komen rond 17u aan aan de scoutslokalen. + camion  
              uitladen.
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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: “Middeleeuwen” bijvoorbeeld: ridder, koning, nar, boogschutter, 
kruisvaarder, monnik,...) 
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- Identiteitskaart 
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.



H
allo kapoen aspirant ridders! 

Zondag 22 juli is het weer zover! We gaan op kamp!
En niet zomaar een kamp… Dit kamp keren we terug naar de 
middeleeuwen! 

We gaan op kamp in Paliseul en daar is de tijd letterlijk blijven 
stilstaan en gaan we dus terug naar de middeleeuwen. 

Nu hebben wij gehoord dat er een koning, genaamd Willem, opzoek is naar een gouden ei. Nu denk 
je, “wat is dat gouden ei?” Wel kapoen-aspirant-ridders, dat gouden ei is een gouden draken-ei. Dat 
gouden ei had de koning bemachtigd door zijn sterkste en dapperste ridders op pad te sturen naar 
Paliseul. Ze hebben daar een machtig gevaarlijke draak genaamd Magnus moeten 
verslagen om zo één van zijn eieren mee naar de koning te kunnen nemen. 
Maar onderweg terug naar het kasteel van de koning, zijn ze overvallen door 
een listige struikroversbende genaamd de Tongsnijders (maar dan in’t frans). 
Die hebben al de dappere ridders gedood door middel van verrassing en pijlen 
besmeurt met vergif…

Nu heeft de koning een groot probleem. Want hij wou dat ei niet gewoon uit hebzucht. 
Hij moest het ei hebben om te kunnen trouwen met de mooiste prinses van heel het 
Bourgondische koninkrijk…

Omdat de koning al zijn moedigste ridders zijn uitgeschakeld heeft hij nu een oproep 
gedaan aan zijn dapperste leenmannen, de scouts van Gooik! Omdat wij gewoon zijn 
om te overleven in dicht beboste gebieden, heeft hij ons verzocht om naar Paliseul te 
trekken en daar komaf te maken met de Tongsnijders en hun leider, ‘Sherekhan’ en 
om dan het gouden ei terug aan hem te bezorgen. Als beloning heeft hij ons allemaal 
het ridderschap belooft, geld voor een burcht en het graafschap: Het Pajottenland. 

Haal jullie kruisbogen, zwaarden, maliënkolders, schilden en speren dus maar al uit de 
kast want we zullen ze is eens een lesje gaan leren! Tot dan!

Jullie leiding,
Argali, Arend & Eigenzinnige Otter
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Beste welpen,

Toen wij eens op een vrijdag druk aan het  vergaderen waren, kwam er hier 

plots ne vreemde kerel af. Diene jongen had een maliënkolder aan en had 
een zwaard vast. Hij kwam van beneden uit de wei naar ons toe gelopen, 
zijn gezicht lijkbleek. We stelden hem voor om even op adem te komen (want 
ja, da’s nogal nen berg eh, ge moet da maar es probere me zo ne zware 
vest aan), maar hij zei dat daar geen tijd voor was. Hij werd namelijk 
achtervolgd door enkele troepen van ene boze tovenaar (Kraster of zoiets), 
hij wist maar net te ontkomen.

Nadat de ridder werd onderbroken door een domme opmerking van leider Dennis, ging hij verder met 
zijn verhaal. Hij vertelde dat hij Lancelot heette en uit Paliseul komt, een klein koninkrijk in de Walen, 
waar koning Artur regeert, tenminste nu nog. Kraster heeft namelijk tijdens een bijeenkomst van de 
ridders van de ronde tafel een aanslag gepleegd waarbij velen om het leven kwamen. Paliseul is nu zeer 
kwetsbaar en koning Artur weet niet hoe lang hij nog stand kan houden tegen het monsterleger van de 
boze tovenaar. Daarom stuurde hij Lancelot erop uit om nieuwe helden te zoeken. Hij had gehoord dat 
er in Gooik wel een aantal dappere krijgers zitten, en waar anders dan bij de scouts? 

Wij voelden ons direct aangesproken en waren bereid te helpen, maar blijkbaar waren wij niet degenen 
die Lancelot zocht. Hij zocht krijgers die wel nog iets van conditie hadden: de welpen! Lancelot vroeg 
ons toen zeer lief om jullie deze boodschap te bezorgen, wat hierbij dus ook gebeurd is.

Dus beste welpen, zijn jullie bereid om Paliseul te redden? Natuurlijk wel!  De dapperen onder jullie 
verwachten we dus 22 juli om 8u aan het station in Halle. Pak ook zeker  jullie harnas en wapens mee, 
want er staan heel wat gevaren te wachten!

Tot dan, jullie leiding

Afwachtende Addax, Behulpzame Slaapmuis, Brulaap, en Jeroenige 
Jeroen

Welpen
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Jong-Verkenners

500 jaar geleden, was het kleine dorpje dat wij nu kennen als Paliseul, een ongelooflijk machtige stad. 
Volgens legende hadden ze daar vaten bier die nooit leeg raakten, leefden er tovenaars, hadden ze draken 
als huisdieren en een ridderleger van meer als 10 000 man. Aan het hoofd van deze stad stond de 
prachtige princes Denise.

De grootse vijand van princes was princes Tibbetina, zij was de leidster van de Opont. Dit was de grootse 
rivaal van Paliseul en de meest technologisch ontwikkelde stad in de omgeving. Naartschijnt hadden ze daar 
al robots maar daar zijn de wetenschappers van nu het nog altijd niet eens over. 
Waarom deze twee steden niet overeenkwamen, dat snapt niemand. Wat we wel weten is dat alle twee de 
steden plots van de kaart verdwenen. We hebben echter geen idee hoe dit komt....

TOT NU! Naartschijnt heeft een van de van de twee de ander compleet van de kaart geveegd door gebruik 
te maken van een onbekende bom. Of het nu Princes Denise was met haar tovenaars, of Princes Tibbetina 
met gebruik van een atoombom ofzo, niemand dat het weet. De overlevende stad is 200 jaar later ten 
ondergegaan. Hoe? dat weet echt niemand... sorry boys...

Het punt is, ik ben op een van mijn wandeltochtjes door de pietepeuterige dorpjes die ze vandaag de dag 
zijn verloren gelopen. Maar wie kom ik dan tegen in het bos, inderdaad, een super knap meke. Ik werd hier 
al enthousiast maar ik werd door haar direct in de friendzone gezet. Jammer, misschien maakt iemand van 
jullie meer kans. Ze zei mij dat ze al een week verloren was in het bos en wist niet meer hoe, wat of waar 
ze was na een of andere luide knal. 

Ze had ook al embrass gemaakt met een ander verloren mieke in het bos, zij was ook al verdwaald voor 
enkele dagen.

Ik knoopte de eindjes aan elkaar en dacht, dit kunnen die princessen van de legende wel zijn. De een wou 
me overtuigen om haar te helpen, maar de andere drong ook echt aan. Ik dacht, ‘weette wat, ik ga met mat 
mannen van ‘t Scouts naar daar gaan, dan zien we daar wel wie we helpen.’ 
Dus, dat is het plan, op 22 Juli vertrekken we om 8u ‘s ochtens in Halle om wat princessen te gaan helpen. 
Welke van de twee we helpen zien we daar wel, waarschijnlijk de knapste.

Jullie leiding, 

Kleurrijke Salangaan, Amicale Sneeuwuil, Spotlijster 

Jongverkenners
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Beste verkenners, het is weer zo ver! Bambata was een succes, de nieuwe 
tenten en balken zijn gearriveerd, de examens zijn gedaan en we liggen 
weer elke nacht te baden in ons eigen zweet. Jullie weten net zo goed als 
ons welke tijd van het jaar het dan is.

“Summer is coming!” en natuurlijk gaan we dit jaar weer op kamp. Want 
wat zou de zomervakantie zijn zonder een onvergetelijke tien dagen in de 
meest fantastische streek van België? Wat zeg ik, van de wereld! Inderdaad, 
het fantastische en magische walenland. Daar heb je bomen, koeien, 
marginalen, rivieren, zotte chauffeurs, rotsen, heuvels en nog eens bomen. Zeg nu zelf, wat heeft een scout 
meer nodig om zich te amuseren? (Koord en balken hoor ik jullie denken, correct!)

Net als alle jaren gaan we natuurlijk weer in thema want een kamp zonder thema is zoals een 
examenperiode zonder buizen, veel Kleenex en boze ouders, ondenkbaar! Neem jullie maliënkolders maar al 
uit de kast, scherp jullie zwaarden, smeed jullie schilden, maak jullie pijlen en bereid jullie maar al voor om 
wat jonkvrouwen het hof te maken. Want dit jaar is het thema “Middeleeuwen”.

We hebben de opdracht gekregen van onze leenheer, de graaf van Vlaanderen, om naar Paliseul te trekken 
en daar in het midden van een prachtig veld een nieuwe burcht op te trekken. Dit alles om taxen te 
kunnen heffen over het lokale plebs en dan zeer rijkelijk te leven. Met 
veel toernooien, jachten en feesten natuurlijk. Sounds Good? Vergeet 
dan zeker jullie wapenuitrusting niet want er zullen wel een aantal 
opstandjes zijn om te onderdrukken en draken om te verslaan!

Ziet maar dat ge allemaal verkleed zijn want alle ridders zonder 
uitrusting zullen verkleed worden in rondborstige jonkvrouwen of ne 
lelijken draak. Jullie zijn gewaarschuwd! 

Genoeg gezeverd, lees het kampboekje maar eens helemaal goed door 
zodat jullie alle technische details weten. (wanneer de valies af te 
zetten, wanneer we vertrekken…)

Dan verwachten we jullie allemaal zondag 22 juli in piekfijn uniform  
en met veel goede moed aan het station van Halle om te vertrekken op 
kamp! Wij kijken er alvast naar uit! Tot Dan!

Jullie leiding,
Gemoedelijke Olifant & Barmhartige Banteng  

Verkenners 



10

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 22/07/2018 tot 01/08/2018 georganiseerd door 
scouts Gooik ST-Niklaasgroep. 

Datum + Handtekening:
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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
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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 onvergete-
lijk 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,…) ……
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


