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VOORWOORD 

 

 
Hotton, een stad gekend voor zijn criminaliteit, de situatie is momenteel zo chaotisch dat 

zelfs het leger machteloos blijkt. Een paar dagen geleden sloeg er plots een komeet in 

waardoor de hele omgeving radioactief werd. De eerste ter plaatse was The 

Magnificent Gillipolas (Nummer 1 vijand van de staat) Toevallig was leider Christophe in 

de buurt aan het vissen tijdens zijn vakantie en zag hij de komeet inslaan, zoals jullie 

weten zit leider Christophe In de FBI (alleen ‘t scouts weet dit). Toen hij ter plaatse kwam 

zag hij hoe Gillipolas door de straling van de komeet langzaam veranderde in een 

afschuwelijk monster. Volledig in paniek belde hij naar leider Kiki om de situatie uit te 

leggen. Kiki verzamelde de leidingsploeg en samen vertrokken we naar Hotton om de 

situatie te analyseren. Eenmaal aangekomen wouden we de komeet onmiddellijk gaan 

bezichtigen maar dolle leider Gunnar was iets te enthousiast, hij struikelde over zijn eigen 

voeten met zijn hoofd op de komeet. Deze brak in twee en de straling werd verspreid In 

de omgeving en hierdoor werden ook wij getroffen met superkrachten. Na een eerste 

confrontatie met The Magnificent Gillipolas werd al snel duidelijk dat onze krachten niet 

genoeg zijn. Nu zijn we op zoek naar een groep dappere helden om ons te helpen In de 

strijd.  
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VERTREK 

Dit jaar gaan we opnieuw met de trein, dit zorgt voor nog meer avontuur. We spreken 

af op 17 juli aan het station van Halle om 7u45 stipt. Daar zullen  de superhelden ons 

staan op te wachten. Opgelet! Kom op tijd (de trein wacht niet). 

 

WAAR ISDA?!?! 

Coordinaten Google maps: 50.2882943, 5.4320754 

Adres: Rue du Ban 1, 6990 Hotton 

 

TERUGKOMST (JONG)VERKENNERS, (JONG) GIDSEN EN JINS 

Verkenners en jins komen terug op 27 juli. De jins, VKS en JVKS gaan mee terug naar 

huis met de leiding. Uur van aankomst komt de dag zelf op Facebook. (Dat is meestal 

rond 16u). Hierna wordt nog wel de camion uitgeladen, hierbij is alle hulp uiteraard 

welkom. 

 

CAMION 

De valiezen en fietsen kan je woensdag 13 juli tussen 8u en 10u komen brengen naar 

de scouts zodat deze mee kunnen genomen worden met de camion. Als dit niet gaat 

kan dit ook de avond voordien. De jins mogen met de leiding mee op voorkamp ( dit 

is niet verplicht maar het zou wel leuk zijn moesten jullie er allemaal bij zijn, zo zien jullie 

ook al eens hoe een voorkamp in zijn werk gaat). Bij het inladen van de camion 

kunnen we alle hulp gebruiken, hiervoor spreken we af op 13 juli om 7u aan de lokalen. 

 

BEZOEKDAG 

De bezoekdag is dit jaar op zondag 24juli. Kom lekker genieten van een streekbiertje 

en een hapje om te eten (vers vlees van bij de boer). Het zal dan mogelijk zijn deel te 

nemen aan een wandeltocht door het mooie Hotton en er zullen ook verschillende 

andere rand-activiteiten voorzien zijn. Dit is het einde van het kamp voor de welpen en 

kapoenen, op het einde van de dag mag u uw kleine pagadder al terug meer naar 

huis nemen.(De oudste moet je nog 3 dagen langer missen). De bezoekdag vindt 

plaats van 12u tot 17u. 

KAMPBEZOEKEN 

Dit jaar zullen we voornamelijk bij de nieuwe leden op kampbezoek komen. Dit om al 

jullie vragen over het kamp te kunnen beantwoorden of om jullie zoon of dochter 

alsnog te overtuigen om mee op kamp te komen. Deze bezoeken zullen telkens  

’s avonds plaatsvinden in de week van 27/06 en 03/07. Je mag ons zeker en vast  

’s avonds eens verwachten. Bij de kapoenen komen we sowieso langs ook als het niet 

meer de eerste keer is. 

 

Is jouw zoon of dochter geen nieuw lid, en wens je toch dat we langskomen op 

kampbezoek? Geen enkel probleem, laat ons dat gerust maar weten! 

VERTREK EN TERUGKOMST 
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TAKVERANTWOORDELIJKEN 

KAPOENEN: 

scoutsgooik@gmail.com 

Contactpersoon: Stan Notaert 0497/92/08/02 

 

WELPEN: 

scoutsgooik@gmail.com 

Contactpersoon: Robbert Van Lathem 0496/31/65/40 

 

JONGVERKENNERS & JONGGIDSEN: 

scoutsgooik@gmail.com 

Contactpersoon: Sander Baes 0496/46/01/44 

 

VERKENNERS & GIDSEN: 

scoutsgooik@gmail.com 

Contactpersoon: Tibbe Jacobs 0491/63/29/45 

 

JINS: 

scoutsgooik@gmail.com 

Contactpersoon: Tibbe Jacobs 0491/63/29/45 

 
HOOFDLEIDING: 

Stan Notaert  

Stan.notaert@outlook.be  

0497/92/08/02  

 

BRIEFWISSELING 

Gelieve voor de welpen & kapoenen al geschreven enveloppen mee te geven, 

indien mogelijk. Voor kaartjes volstaat een lijst met namen en adressen. 

 

Brieven versturen doen jullie naar volgend adres: 

 

Naam lid (dus de naam van jouw zoon/dochter) 

SCOUTS GOOIK 

Rue du Ban 1,  

6990 Hotton 

 
 

CONTACT 

mailto:scoutsgooik@gmail.com
mailto:scoutsgooik@gmail.com
mailto:scoutsgooik@gmail.com
mailto:scoutsgooik@gmail.com
mailto:scoutsgooik@gmail.com
mailto:Stan.notaert@outlook.be
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€130 voor kapoenen & welpen 

€150 voor jvks, vks & jins 

 

Voor tweede kind: 15 euro korting 

Voor derde kind: 25 euro korting 

 

Gelieve dit voor 10 juli (met vermelding 

naam zoon/dochter + kamp Hotton) te 

storten op het rekeningnummer: 

BE98 7341 2219 9393 
 

 

 

Via volgende link kan u het officiële inschrijvingsformulier/medische fiche voor het 

Scouts Gooik - scoutskamp 2022 terugvinden. Vul dit formulier dus enkel in als uw kind 

effectief mee zal gaan op scoutskamp:  

https://docs.google.com/forms/d/1NDAIqFzQodAFQfmxIsDaGtyKHDMhvTlauiX1CQEz

jOk/viewform?edit_requested=true  

Deadline: 26 juni 2022. 

WA KOST DA? 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE EN MEDISCHE ZAKEN 

https://docs.google.com/forms/d/1NDAIqFzQodAFQfmxIsDaGtyKHDMhvTlauiX1CQEzjOk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1NDAIqFzQodAFQfmxIsDaGtyKHDMhvTlauiX1CQEzjOk/viewform?edit_requested=true
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We zijn op skoetekamp: dat wil zeggen dat we geen défiléekes gaan lopen. Laat je 

communiepakje dus thuis! 

 

Daarnaast vragen we om alle kledingstukken en persoonlijk gerief duidelijk te voorzien 

van een naamtekenen zodat we niet met bergen anonieme was zitten! 

 

TIP aan de mama’s en papa’s: Wanneer jullie de valies maken, doe het samen met 

jullie kapoen/welp. Zodat zij ook weten waar wat zit en op kamp dus goed weten wat 

ze wel en niet mee hebben en waar alles zit. 

 

Ga op het einde samen het lijstje nog eens af. We hebben gemerkt dat 

kapoenen/welpen die meehelpen met het maken van de valies, beter hun spullen 

terugvinden. 

 
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) (Liefst meer dan één paar als het andere paar al versleten is) 
● Stevige stapschoenen 

● (Laarzen) 

● Waterschoenen! (voor in de rivier!) 

 

Kleding: 

● Ondergoed 

● Kousen 

● T-shirts 

● Shorts 

● Warme pull 

● Lange broek 

● Regenjas 

● Pet!!!! 

WAT NEMEN WE MEE? 
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Varia: 

● Bestek en bord / soepkommetje / beker (NAAM DUIDELIJK OPSCHRIJVEN!) 

● 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 

● Verkleedgerief (thema: “Superhelden ”) 

● 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) 
 
 

 

 

● Gsm’s 

● Tablet / iPad 

● Slecht humeur 

● 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 

● Zakmessen enkel (jong)verkenners mogen dit meenemen 

● Een overbezorgde moeder of vader 

 

Niet te veel meenemen, we zijn amper 7/10 dagen weg en denk eraan dat je 

zoon/dochter niet wordt overladen als een muilezeltje(!) 

 

Indien uw zoon/dochter medicijnen neemt, gelieve dit spontaan te melden aan 

zijn/haar leiding. (liefst op voorhand) 

WAT NEMEN WE NIET MEE? 
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Jongverkenners, jonggidsen, verkenners, gidsen en jins nemen de fiets wel mee op 

kamp. 

 

(!) De fiets moet woensdagochtend 13 juli, bij het inladen van de vrachtwagen, 

tegen ten laatste 9u naar ‘t scouts worden gebracht. 

 

(!!) Bij het terugkomen met de camion kunnen de fietsen op woensdagnamiddag 27 

juli afgehaald worden (het concrete uur zal nog meegedeeld worden op 

Facebook). 

 

FIETSHELMEN EN FLUOVESTJES 

 

Wij hechten bijzonder veel aandacht aan de veiligheid van onze leden op tocht, 

zowel te voet als met de fiets. U mag dus zeker uw eigen fietshelm meenemen, maar 

zorg dan wel dat de naam er duidelijk opgeschreven staat. We zorgen ook steeds 

voor fluovestjes wanneer we op tocht gaan. Deze fluovestjes zijn voor het kamp 

allemaal gewassen en worden zo veel mogelijk door hetzelfde kind gedragen. 

 

Neemt u liever zelf een fluovest mee? Vergeet dit dan zeker niet te labelen met de 

naam en tak van uw kind

FIETS 
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KAPOENEN 

 

Beste kapoenen / ouders 

Jullie hebben het gelezen, met The Magnificant Gillopolas valt niet te sollen. 

De leiding heeft hem reeds proberen te stoppen maar hij is ons telkens te slim af. 

We zaten met het hoofd in onze handen toen leider Stan met de perfecte oplossing 

kwam. 

 

Jullie zijn exact wat we nodig hebben: een 

dappere Daan, een verstandige Billy, een 

sterke Arthur, … Jullie zijn dan ook onze 

laatste hoop om hem eindelijk te stoppen.  

Leider Christophe heeft van de FBI 

duidelijke richtlijnen gekregen: The 

Magnificant Gillopas moet gevangen 

worden, dood of levend. 

 

Leidster Marthe en leider Gunnar hebben met leider Christophe besproken hoe we die 

kwaadaardige crimineel zullen stoppen. Wanneer Christophe hoorde dat wij zo een 

goed team aan kapoenen hadden samengesteld, was hij onmiddellijk heel wat geruster 

in de missie. 

Er is echter een klein probleempje: we hebben jullie nog niet opgeleid om criminelen te 

vangen. 

Dit kamp wordt dus een speedcursus criminelen oppakken, gelukkig heeft jullie leiding al 

jaren ervaring achter de rug. 

De leiding heeft het volste vertrouwen in het slagen van de missie! 

Jullie hopelijk ook? 

Stevige linker 

Enthousiaste Giraf, Merkwaardige Sneeuwstormvogel en leidster Marthe 

THEMA – RODE LEIDRAAD 
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WELPEN 

 
 

Boys en Girlz 

Zoals jullie weten vetrekken we weer bijna op kamp! Dit jaar in thema 

superhelden naar de plaats waar de komeet insloeg. 

 

Zoals jullie weten zijn we niet 

zomaar op kamp, ons doel is 

Gillipolas verslaan maar 

hiervoor zullen jullie eerst de 

superhelden training moeten 

doorstaan. Eens jullie de 

komeet aanraken kan jullie 

training beginnen om in The 

Wolfcubs te komen en de 

orde in Hotton te herstellen. 

Het grootste doel van ons 

team is om de zwakke plek 

van Gillipolas te ontdekken. 

Uit ons onderzoek is gebleken 

dat Gillipolas de macht over Hotton wilt krijgen door een leger superschurken te 

maken. De leiding heeft jammer genoeg zijn zwakke plek en zelfs zijn ware 

identiteit nog niet kunnen ontrafelen, daarom hebben we jullie hulp dus nodig. 

The Wolfcubs zullen opgeleid worden door de machtige One Punch Rob, de 

mysterieuze Black Terror Tor en de waanzinnige 

One Eyed Kiki. Deze 7 daagse training op de 

plaats van de komeet is niet te onderschatten! 

Vergeet dus zeker jullie kostuum en attributen 

niet om jullie te helpen en jullie ware identiteit 

verborgen te houden. Na deze 7 dagen zijn jullie 

hopelijk klaar om Gillipolas te verslaan samen 

met de andere helden. 

 

Groetjes de leiding 
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JONG-VERKENNERS EN GIDSEN 

 

Beste jvks 

Zoals jullie hebben kunnen lezen wordt 

Hotton geteisterd door The Magnificent 

Gillipolas. We hebben geprobeerd hem te 

stoppen met onze superkrachten maar 

Gillipolas bleek te sterk. Nu heeft leider 

Christophe ons verteld over geheime 

blauwdrukken van een wapen dat wel 

sterk genoeg zou zijn om Gillipolas te 

verslaan. Helaas zijn deze plannen een tijdje geleden gestolen. We hebben jullie 

hulp nodig om deze plannen opnieuw te bemachtigen en het wapen te maken 

zodat we een eind kunnen maken aan het verschrikkelijke terreur van Gillipolas. 

 

Tot snel, 

Blackback Falcon, Human Torch en Crimson Claws 
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VERKENNERS, GIDSEN & JINS 

 

Dit is geen bericht, dit is een OPROEP!!!  
Zoals jullie hiervoor al konden lezen is er enkele weken geleden een komeet 

ingeslagen. De komeet leek op het eerste zicht niet te gevaarlijk. Maar dat is 

alles behalve correct. De komeet geeft kwaadaardige stralingen waar Gillipolas 

is door geraakt en hem helemaal veranderde in een bloeddorstige 

psychopathische beroeps crimineel (of in een deugniet voor degenen die 

anders nachtmerries gaan 

krijgen). De stralingen van 

de komeet zijn al verspreid 

over heel Hotton, en 

stilaan sluipt die 

chemische wolk verder 

over heel Wallonië en 

verder. 

Vandaar deze oproep! 

Onze taak luidt als volgt: 

eerst en vooral hebben 

we een staal nodig van 

de komeet waar we later in ons lab een antigif van gaan maken, om de 

deugniet van die Gillipolas weer de 

ouwe te maken. Daarna gaan we 

de komeet voorzichtig hermetisch 

afsluiten van de buitenlucht. 

Vervolgens vernietigen we de 

komeet zodat er niets, maar dan 

ook helemaal niets meer van 

overblijft. En dat allemaal zonder 

zelf besmet te worden door de 

straling van dat ‘skeftig 

kometeken’ uiteraard, anders 

zitten we nog ‘ni aan de nief patatte’. Dus onthoud goed wat jullie te wachten 

staat, en vergeet ook zeker geen ‘hero suit’ om je te beschermen tegen de 

stralingen van de komeet. 

Want als de komeet ontploft…       vallen uw handen af! 

 

Verkies, tot dan heee!!
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