
Scouts OLV de Vrede  presenteert 
Zomerkamp 2017 

Odeigne 

 

in de ruimte 



VOORWOORD  

Het is weer bijna zover, het hoogtepunt van het jaar .. ONS 
SCOUTSKAMP! Jullie leiding heeft er alvast heel veel zin in 
en kijkt er naar uit om onvergetelijke avonturen samen te 
beleven in de Ardennen. In dit boekje vinden jullie alle 
informatie. Moest er iets niet duidelijk zijn of indien jullie nog 
met vragen zitten, aarzel dan zeker niet om de takleiding of de 
groepsleiding te contacteren.  

INSCHRIJVINGEN  

De prijs voor het kamp bedraagt €80 voor kapoenen en 
kabouters. Aan de jonggidsen, gidsen en jin vragen we €140. 
Gelieve dit bedrag voor 19 juni te storten op het 
rekeningnummer BE60 4533 5097 3170, met vermelding van 
naam en tak van jullie dochter(s).  

 

 

 



AANKOMST EN VERTREK  

De jonggidsen, gidsen en jin worden dinsdag 18 juli in perfect 
uniform verwacht aan de KINDERBOERDERIJ om 8.00. 
Opgelet! Niet aan het lokaal!  

We vertrekken samen met de bus naar het kampterrein. Bezorg 
onmiddellijk op het kampterrein je medische fiche, 
identiteitskaart en eventuele medicatie aan de takleiding. Vergeet 
geen lunchpakket en drankje mee te nemen voor ‘s middags.  

De kapoenen en kabouters komen in perfect uniform aan op de 
bezoekdag, zondag 23 juli. Zij zijn samen met hun mama, papa, 
broers, zussen ... welkom vanaf 12.00 op ons kampterrein. Meer 
info over de bezoekdag vinden jullie verder in het boekje.  

Het kamp eindigt op vrijdag 28 juli. De bus wordt rond 18.00 
verwacht aan de kinderboerderij. De jin mogen nog een dagje 
langer blijven en komen zaterdag 29 juli samen met de leiding 
naar huis.  

 



KAMPADRES  

Krijgen jullie ook zo graag post op kamp? Geef dan dit adres 
door aan je familie, vriendjes en vriendinnetjes!  

Naam + Voornaam + Tak Gidsengroep OLV De Vrede  

Rue de la jonction 7,  

6960 Odeigne  

WEGBESCHRIJVING  

De wegbeschrijving zal later op onze website 
www.gidsendevrede.be verschijnen.  

 



BAGAGE  

De bagage van de jonggidsen, 
gidsen en jin wordt 
meegenomen met de bus op 
dinsdag 18 juli.  

Let op! Jullie moeten de 
bagage dus niet meegeven met 
de vrachtwagens voor vertrek! 
De kapoenen en kabouters brengen hun bagage mee op de 
bezoekdag.  

We willen jullie vriendelijk vragen alles in één sporttas of 
rugzak te steken. Een handige tip: Stop al jullie bagage in een 
grote vuilniszak voordat jullie die in jullie tas of rugzak steken 
zodat jullie bagage zeker niet nat kan worden, moesten we wat 
minder geluk hebben met het weer.  

VERLOREN VOORWERPEN  

Deze kunnen jullie komen halen op zaterdag 29 juli tussen 15.00 
en 16.00. De verloren voorwerpen die dan niet worden 
opgehaald, worden uitgestald op de opening.  

 
 
 
 
 
 
 

	  



BEZOEKDAG  

Onze bezoekdag gaat dit jaar door op zondag 23 juli. Mama’s, 
papa’s, broers, zussen, oma’s, opa’s, vriendjes, vriendinnetjes ... 
zijn allemaal welkom vanaf 12.00 (zeker niet vroeger) op ons 
kampterrein.  

Zoals elk jaar zal het oudercomité weer een heerlijke BBQ 
voorzien. Jullie kunnen kiezen tussen een kleine (€11) en een 
grote (€13) portie. Gelieve dit bedrag voor 1 juli te storten op 
rekeningnummer BE09 7350 2404 3557 met als mededeling:  
 

 

...xKL+...xGR+NAAM FAMILIE  

 

 

LET OP! Leden die ingeschreven 
zijn voor het kamp, moeten niet extra betalen voor de BBQ op 
bezoekdag. Dit is in de kampprijs inbegrepen.  
 

Na de BBQ is er koffie en taart voorzien. De bezoekdag eindigt 
om 17.00 met onze formatie waarbij alle leden in perfect 
uniform moeten zijn. We verwachten dat iedereen na de formatie 
afscheid neemt van zijn dochter(s) en naar huis keert, zodat er 
nog een activiteit kan plaatsvinden voor de leden.  
 

 

	  



Als milieubewuste scoutsgroep stellen we voor dat u uw eigen 
bord, bestek en tas meebrengt, of als u wegwerpmateriaal 
gebruikt, een plastic zakje voorziet, zodat u uw eigen afval terug 
meeneemt. Op die manier is onze afvalberg minder groot en 
moet onze scouts bijgevolg ook minder afvalkosten betalen. 
Breng ook uw eigen tafel en stoelen mee zodat u comfortabel 
van onze BBQ kan genieten. 

Voor extra informatie of vragen ivm de BBQ kunnen jullie 
terecht op het volgende email adres: ocdevrede@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IK GA OP KAMP EN IK NEEM 

MEE ...  

ZORG DAT JE ALLES VAN JE NAAM VOORZIET!  

Kleding  

•  Perfect uniform   

•  Waterdichte regenjas   

•  Rubberen laarzen   

•  Stevige stapschoenen   

•  Gewone schoenen   

•  Sportkledij   

•  Warme truien   

•  Lange broeken   

•  Zomertopjes   

•  Shorts/rokjes   

•  Kledij die héél vuil mag worden   

•  Zwemgerei en badmuts   

•  Kousen (minstens 3 paar groene)   

•  Petje/hoedje voor de zon   

•  Ondergoed (voor de kapoenen en 
kabouters voor elke dag een 
zakje met ondergoed)  

•   Verkleedkledij in thema  

Toiletgerei  

•   Handdoeken en washandjes  

•   Opplooibaar wasbakje  	 

•   Zeep en shampoo  	 

•   Zonnecrème   

•   Tandenborstel en tandpasta  

•   Nagelborsteltje/nagelknipper  

•   Kam en/of borstel  	 

•   Maandverband/tampons  	 

•   Eventuele medicatie  

 



Slaapgerei   

•  Kapoenen en kabouters: veldbedje   

•  Jonggidsen, gidsen en jin: matje of 
luchtmatras (geen veldbedje)  

•  Slaapzak  

•  Slaapkleedje en/of pyjama  

•  Extra deken en knuffel   

•  Kussen(tje)  

  

 

 

 

 

Allerlei   

•  Linnenzak   

•  Verkleedkledij   

•  Zaklamp   

•  Drinkbus   

•  Naaigerei   

•  Kleurtjes, stiften, schaar, lijm...   

•  Schrijfgerei, adressenlijstje, 
postzegels  

•  Oud laken   

•  Grote vuilniszak   

•  Kapstok   

•  Reflector voor rond de arm   

•  Kapoenen en kabouters: 3 
handdoeken  

•  Jonggidsen, gidsen en jin: 5 
handdoeken  

•  De Vrede-zangboekje 

•  Identiteitskaart   

•  Medische fiche (achteraan 
kampboekje)  



Voor jonggidsen, 
gidsen en jin   

•  Bol sjortouw (voldoende dik: 3 
gevlochten touwtjes)  

•  Zakmes  

•  Werkhandschoenen   

•  Gamel, beker en bestek met naam 
erop  

•  Trekrugzak voor op twee- of 
driedaagse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFECT UNIFORM 
Basisuniform   

Dit is voor kapoenen, kabouters, jonggidsen, gidsen, jin en 
leiding hetzelfde.  

•  Groeps-T-shirt (enkel bij ons verkrijgbaar)   

•  Beige scoutshemd met de juiste kentekens   

•  Groene trui of nieuwe bruine scoutspull   

•  Groene rok, lange broek of korte broek   

•  Das met reflecterend lint   

•  Dasknoop, zowel houten als gekleurde zijn toegelaten   

•  Groene kousen   

•  Schoenen: geen felle of opvallende kleuren  



Overzicht kentekens  

.  1. Groepslintje OLV De Vrede     

.  2. Takkenteken     

.  3. Jaarkenteken     

.  4. Lintje België/Europa     

. 5. Paarse lelie  	 

. 6. Belofteteken   	 

. 7. Limburgse Leeuw    
   

 
 
 



IK GA OP KAMP EN IK NEEM 

NIET MEE ...  

Zoals elk jaar is snoepen tijdens de kampactiviteiten verboden. 
We willen dus vragen om drank, snoep, koeken ... thuis te laten 
aangezien soberheid een belangrijke waarde is op scoutskamp. 
De jonggidsen, gidsen en jin mogen wel een kleine hoeveelheid 
snoep en koeken meenemen, maar we zorgen er wel voor dat dit 
in de patrouillekoffers per patrouille wordt bewaard. Het is zeker 
niet nodig om jullie dochters op de bezoekdag te bevoorraden 
aangezien de kookleiding hard zal werken om de leden elke 
ochtend, middag en avond te verwennen met een lekkere 
maaltijd. Vervangmaaltijden zoals Aïki noodles, Royco,.. zullen 
dan ook worden afgenomen door de leiding. Er worden ook 
vieruurtjes voorzien en ongetwijfeld zal de takleiding af en toe 
zorgen voor iets lekkers! De jonggidsen, gidsen en jin zullen 
enkele dagen hun eigen eten klaarmaken en er gaat natuurlijk 
niets boven zelfgemaakt eten op een houtvuurtje. Snoep dat toch 
wordt meegebracht, wordt bij de kapoenen en kabouters door de 
leiding afgenomen en op het einde van het kamp verdeeld zodat 
er niet stiekem in bed gesnoept kan worden.  

Verder zijn er ook enkele waardevolle voorwerpen die zeker 
thuis moeten blijven: juwelen, gsm’s, computerspelletjes, 
MP3’s, iPods ... Moest de leiding ontdekken dat deze 
voorwerpen aanwezig zijn op het kampterrein dan zal de leiding 
de voorwerpen afnemen en aan het einde van het kamp 
teruggeven. Het meenemen van een gsm op aanraden van de 
ouders wordt niet gebruikt als geldig excuus: er zijn drie 



noodnummers waarop je steeds iemand kan bereiken. We hopen 
dat deze regels goed nageleefd worden zodat het voor iedereen 
een leuk en aangenaam kamp wordt!  

NOODNUMMERS  

Tijdens het kamp, kan je in noodsituaties altijd terecht 

op de volgende nummers:  

•  Dormans Frédérique: 0474/07.24.16  

•  Bosmans Louise: 0476/05.35.54 

•  Vandewalle Marie: 0476/54.80.26 

 
 



DOE-CHEQUES  

Alle kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar en gedomicilieerd 
in Hasselt, hebben recht op 2 doe-cheques. Een doe-cheque heeft 
een waarde van €1,25 en is te verkrijgen bij de jeugddienst van 
Stad Hasselt. Met deze cheques kan je activiteiten betalen bij 
Hasseltse jeugdorganisaties die een overeenkomst hebben met de 
stad. Wil je doe- cheques aanvragen? Ga eens langs bij de 
Stedelijke Jeugddienst of stuur een e-mail naar 
jeugd@hasselt.be, zij bezorgen je de doe-cheques. Vergeet niet 
de naam en de geboortedatum van je dochter door te geven.  

A.S. ADVENTURE  

Bij de A.S. Adventure krijgt onze scouts een cadeaubon ter 
waarde van 10% van jullie geregistreerde aankopen. Het is dus 
belangrijk dat jullie elke keer de naam van onze groep 
vermelden in de A.S. Adventure zodat wij elk jaar kunnen 
genieten van deze voordelen! Alvast bedankt!  

SCOUTSSHOP  

Vredestraat 6, 3500 Hasselt  

Voor meer info: www.hopper.be  

 



ZANGBOEKJES 	 
Voor de geïnteresseerden: Ook dit jaar zal er weer de 
mogelijkheid zijn om op kamp een ‘De Vrede-zangboekje’ te 
kopen. Dit kost €10.  

ALLE HULP IS WELKOM  

Wij, de leiding en het oudercomité van jullie scouts, zoeken nog 
steeds ouders die eventueel een handje willen toesteken bij het 
in- en uitladen van de vrachtwagens en bij de opbouw en afbraak 
op het kampterrein.  

Wij zijn een groep zeer gemotiveerde meisjes die zich steeds 
100% inzetten voor jullie dochters. Gelukkig kunnen wij altijd 
rekenen op het oudercomité, maar ook zij kunnen extra hulp 
gebruiken. We zouden het daarom enorm op prijs stellen, 
mochten jullie, ouders, tijdens deze activiteiten komen helpen.  

Het inladen van de vrachtwagens gebeurt op vrijdag 14 juli 
vanaf 16.00 en het uitladen zal gebeuren op zaterdag 29 juli rond 
13.00 aan onze lokalen.  

De opbouw van het kampterrein gebeurt dit jaar op zaterdag 15 
juli. De leiding en het oudercomité vertrekken die ochtend om 
8.00 aan de lokalen. We vertrekken dan allemaal samen richting 
Ardennen om de vrachtwagens uit te laden, de tenten op te 
zetten, de HUDO’s te graven ...  

 



De afbraak van het kampterrein gebeurt op zaterdag 29 juli met 
het oudercomité. Aarzel zeker niet om te mailen naar 
ocdevrede@gmail.com als jullie willen komen helpen bij de 
opbouw/afbraak/ bezoekdag/BBQ. Alvast bedankt!  

TOT OP KAMP!!  

 
 

Wij kijken er alvast naar uit!! 

	  


