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    KAMPBIJBEL 

SCOUTSKAMP Commanster 2022 
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Scoutskamp 2022  

Over enkele weken staan we op het kampterrein van Commanster te blinken  
met volle portie goesting en een koffer vol kleren die lekker vuil gaan  
worden. Het is weer bijna zo ver! Donderdag 21 juli vertrekken we met de hele  
scouts op kamp.  

Veel van onze scouten kijken vanaf september al uit naar deze onver getelijke 
vijf of tien dagen in de zomervakantie. Met elk jaar nóg meer zin om  eens 
goed te ravotten. Voor sommigen is het de eerste keer, of altijd nog een  
beetje spannend. Dat je dit boekje leest, betekent dat je het aandurft om  mee 
naar Commanster te trekken. Of misschien twijfel je nog? In deze echte  
kampbijbel vind je alvast wat meer informatie over wat je te wachten staat.   

Hoe gaat de kampplaats eruitzien? Naast wie ga ik slapen in de tent? Hoe  
werkt zo’n HUDO eigenlijk? Voor je op kamp vertrekt, heb je vast veel vragen.  
Veel van onze leiders en leidsters kunnen al niet meer op twee handen tellen  
hoe vaak ze mee op kamp geweest zijn, dus als je experts nodig hebt: je hebt  
ze gevonden! Of ook onze ervaren welpen, jonggivers, givers en jins hebben  
ondertussen een hele hoop straffe kampverhalen. Dus met je vragen, kan je  
sowieso ergens terecht.   

In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om op kamp te kunnen  
vertrekken. De belangrijkste data en uren, een handig lijstje zodat je niets  
vergeet, het adres zodat het thuisfront een briefje kan sturen... Een  
voorbereid scout is er twee waard!   

Wij kijken er alvast naar uit om er een bangelijk/graaf/onvergetelijk kamp  
van te maken. We hopen dat al onze tenten weer goed gevuld gaan zijn met  
de stoerste kapoenen, welpen, jonggivers, givers en jins. We maken er weer  
een topkamp van!   

Een stevige linker, De leidingsploeg 
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Jaarthema  
Dit jaar varen we mee op een 
fantastisch inlevingsschip, op zoek 
naar ons eigen dromenland. 
Zorgeloos op verkenning naar het 
magische gouden randje van 
scouting. 
 
Scouts en gidsen. Speelse durvers en 
dappere dromers. Samen brengen 
we onze fantasie tot leven en worden 
grootse dromen plots onvergetelijke 
verhalen. Voor iedereen anders, 
maar nooit ver weg. Zo roepen we 
samen of alleen: dromenland in 
zicht! 

Ongeremd knoeien groeien. Lerend 
en fantaserend onze talenten 
ontdekken. Maar ook grandioos 
verliezen en nieuwe vriendschappen 
verkennen. Zo wordt spel meer dan 
spelen alleen. Stap uit je comfortzone en tuimel de fantasiewereld in. 
Daar wachten onverwacht wonderlijke avonturen. Al spelend verliezen 
kinderen en jongeren zichzelf in een zorgeloze droomwereld. 

Verhalen brengen onze eigen ideeën tot leven. Ze rollen de rode loper 
uit naar een onbegrensde droom- of fantasiewereld. We vergroten de 
inleving nog meer als we samen met de leden nieuwe verhalen 
bedenken. En verder dan dat! We vertellen niet enkel verhalen, we 
creëren ze! 

Scouts en gidsen, blikken vooruit: er is Dromenland in zicht! 
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Kampplaats  

Brieven kunnen gestuurd worden naar dit adres:  

T.a.v. Scouts Sint Franciscus  
Naam + tak   
Commanster 36, 6690 Vielsalm 

Infovergadering kamp  

Elke tak organiseert voor het kamp een infovergadering waarbij  
ouders en leden extra uitleg krijgen. De exacte momenten van deze 
vergaderingen worden door elke tak apart gecommuniceerd.  

Bagage  

Aangezien de leiding al enkele dagen vroeger vertrekt om wat tenten  
recht te zetten en een paar mooie sjorconstructies te maken, moet de  
bagage al enkele dagen op voorhand verzameld worden om met de  
camion op de kampplaats te geraken.  

Zaterdag 16 juli verzamelen we alle bagage van de leden aan de  
scoutslokalen. Graag hadden we gehad dat alle bagage zoveel  
mogelijk in één rugzak gestoken wordt. Probeer ook niets aan de  
buitenkant van de rugzak te hangen, zo kan er niets verloren gaan bij  
het inladen. Het gemakkelijkste is ook geen harde koffers of trolleys.  

De jonggivers en de givers krijgen een eigen tijdstip toegekend, om  
maximaal afstand te kunnen bewaren. Breng je bagage voor meerdere  
kinderen, kies dan één tijdstip. We willen ook opnieuw vragen om  
zoveel mogelijk alleen te komen dit jaar.  

� Jonggivers: 16u tot 16u30, Givers: 16u45 tot 17u15 
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Voorzie alle kledij, spelletjes… van NAAM! Ook zodat de leden dan zélf  
hun eigen materiaal kunnen onderscheiden van dat van de anderen.  
Zeker jonge leden herkennen hun eigen materiaal niet, en dit blijft  
steeds achter bij verloren voorwerpen!   

Wat nemen we mee in onze rugzak?  

●  Warme truien  
●  Kledij voor 5 of 10 dagen  
●  Slechte kledij (verfplekken, moddervlekken, …)  
●  Stevige schoenen  
●  Sandalen  
●  Voldoende ondergoed  
●  Slaapkledij  
●  Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, washandjes, 

haddoeken, …)  
●  Zwemgerief  
●  Zakdoeken  
●  Regenjas  
●  Zonnebril, petje, zonnecrème  
●  Schrijfgerief, briefpapier, enveloppen met adres en 

postzegels  Gezelschapsspelletjes, stripboeken (voor tijdens 
platte rust)  Warme slaapzak  

●  Luchtmatras en pomp  
●  Eetgerief (gamel of (herbruikbaar!) plastieken bord, bestek,  

plastieken beker samen in zakje)  
●  Keukenhanddoeken  
●  Knuffel  
●  Zaklamp  
●  Drinkbus  
●  Mondmasker voor jonggivers, givers 
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Vertrek  

Dit jaar vertrekt iedereen met de bus op kamp! We spreken dus zoals 
gewoonlijk af aan de kerk. Om zeker op tijd te kunnen vertrekken, 
spreken we af om 7.30u. Het is dit jaar zeer belangrijk om op tijd te 
komen aangezien de buschauffeurs met een strak uurrooster werken. 
De bus zal vertrekken om 8.00u.  

Wat doe je als je aankomt?  

Je geeft je paspoort, medische fiche en eventuele medicatie af aan 
jouw leiding. Je kan mama en papa nog een kus geven en mag dan 
bij je leiding gaan staan die na zal kijken of iedereen aanwezig is. Als 
iedereen aanwezig is stappen we tak per tak op de bus.  

Wat neem je nog mee?  

Iedereen neemt een klein rugzakje mee met een lunchpakket (eten, 
drinken en eventueel een tussendoortje). Enkel de givers nemen dit 
jaar een fiets mee. Zij zorgen er voor dat hun fiets volledig in orde is, 
dus ga eventueel voor vertrek nog eens langs de fietsenmaker. Bij 
aankomst aan de kerk worden de fietsen in een aanhangwagen aan 
de bus gezet. 
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Einde kamp  

Einde kamp kapoenen  

Jullie mogen je kapoentjes (en hun bagage) in Commanster komen  
ophalen op dinsdag 26 juli om 16u. Omdat het een verre rit is, 
moedigen we carpoolen zeker aan. Probeer dit onderling een beetje te 
regelen en vraag eventueel hulp aan de leiding.  

Gelieve niet met de auto op het kampterrein te rijden. Graag ook  
aandacht om niet voor het afgesproken uur op het terrein te komen,  
dit omdat we met de leden nog graag samen hun kamp afronden.  

Einde kamp welpen, jonggivers en givers 

We vertrekken zondag 31 juli om 11.00u terug huiswaarts met de 
bus. Voor het uur van aankomst houden we jullie op de hoogte, maar 
dat zal rond 15.00u zijn.  

De bagage wordt meegegeven met de camion en kan op dezelfde dag 
opgehaald worden.  
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Inschrijven  

Stap 1: Mail sturen  

Stuur de takleiding een mail (tak@scoutsschorvoort.be) om te  
bevestigen dat je graag mee op kamp gaat.  

Stap 2: Kampgeld  
• €60 voor Kapoenen  
• €120 voor welpen, jonggivers en givers  

Over te schrijven op de juiste takrekening met als mededeling: “kamp  
2022 - naam lid.  

- Kapoenen: BE53 7360 7324 3653  
- Welpen: BE69 7506 9686 9178 
- Jong-givers: BE19 0636 9238 3712 
- Givers: BE50 7340 5357 4018 
- Jins: BE58 7340 5960 3879 

  
Voor ouders die het financieel wat moeilijker hebben kunnen we, in  
alle discretie, naar oplossingen zoeken. Verder betalen leden met een  
UitPas met kansenstatuut slechts de helft van de prijs.  

Stap 3: Medische fiche  

Dit jaar vragen we om de medische fiche zo laat mogelijk in te vullen,  
zodat de medische gegevens zo recent mogelijk zijn. Stuur deze dus  
een week voor vertek op, of geef het bij de start van het kamp aan de  
leiding. Meer uitleg hierover vind je terug op onze site.  

Belangrijk! Deadline: Gelieve in te schrijven VOOR maandag 27 juni!   
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GROEPSPLOEG 
 

Michiel Pasmans – groepsleiding 
4de jaar leiding 
Fiere Serval 
 
0477 66 38 87  
michiel@scoutsschorvoort.be 

 
 
Bieke Jans - groepsleiding 
4de  jaar leiding 
Zonnige Kariboe 
 
0477 73 00 50 
bieke@scoutsschorvoort.be 
 

 
 

Arthur Jans - geldverantwoordelijke 

3de jaar leiding  
Blijmoedige Meminna  
 
0471 79 33 13  
arthur@scoutsschorvoort.be  
 
  

Jonas Behiels - Secretaris 
 3de  jaar leiding 
 Serene Arassari 
 
 0478 74 14 60  
 jonas@scoutsschorvoort.be 
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KAPOENENLEIDING 
 

Inte Poppeliers - Takverantwoordelijke 

4de jaar leiding  
Gezellige Frankolijn  
 
0479 18 44 24  
inte@scoutsschorvoort.be  
 
 
Eva Hendrickx - geldverantwoordelijke 

5de jaar leiding  
Betrokken Baviaan  
 
0494 48 40 51  
eva@scoutsschorvoort.be  

 
 

Bieke Jans  
    4de jaar leiding  
  Zonnige Kariboe  

 
 0477 73 00 50  
 bieke@scoutsschorvoort.be  
 

 
 
Lara Pluys  
4de jaar leiding  
Lustige Saki  
 
0484 08 86 29  
lara@scoutsschorvoort.be  
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WELPENLEIDING 
 

Elena Bauwens – Takverantwoordelijke 
1e jaar leiding 
Pure Prairiehond 

 
0471 71 21 56 
elena@scoutsschorvoort.be 
 
 

 
Berne Lauwers - geldverantwoordelijke 

4de  jaar leiding  
Bezielde Belouga  

 
0491 24 81 18  
berne@scoutsschorvoort.be  
 
 
 

 Dina Peeters  

  3de  jaar leiding  
Liefdevolle Flamingo  

 
 

0468 24 04 84  
dina@scoutsschorvoort.be  

 
 

Daan Van Den Heuvel 
1e jaar leiding 
Parate Dingo 

 
0489 26 42 50 
daan@scoutsschorvoort.be 
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JONGGIVERLEIDING 
    

      Fien Versmissen – Takverantwoordelijke 
    1e jaar leiding 
    Fonkelend leeuwaapje 
 

0472 01 79 39 
    fien@scoutsschorvoort.be 

 
          
 

Quinten Van Opstal - 
Geldverantwoordelijke 

   3de  jaar leiding  
Aanwezige Khulan  

 
0468 11 24 15  
quinten@scoutsschorvoort.be  

   
 
        
   
   Stef Vansant  
    4de jaar leiding  

Standvastige Snoek  
 

 0483 01 40 54  
stef@scoutsschorvoort.be  

 
     

Tinne Verboven  
   7de jaar leiding  
 Stralende Slingeraap  
  
 0491 06 71 67  
        tinne@scoutsschorvoort.be 
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Michiel Pasmans – groepsleiding 
   4de jaar leiding 

Fiere Serval 
 

0477 66 38 87  
michiel@scoutsschorvoort.be 
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GIVERLEIDING 
 
 

Brent Verstraelen -Takverantwoordelijke 
   3de  jaar leiding  

Verrassende Haai  
 

0468 25 64 02  
brent@scoutsschorvoort.be  

 
 
 

Nieke Braet - Geldverantwoordelijke 

4de jaar leiding  
Vurige Simia  
 
0483 48 43 01  
nieke@scoutsschorvoort.be  
 

 
 

 
Arthur Jans 

   3de jaar leiding  
Blijmoedige Meminna  

 
0471 79 33 13  
arthur@scoutsschorvoort.be  
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JINLEIDING 
 

 
 

Frauke D’Hooge - Takverantwoordelijke 

   5de jaar leiding  
Fraaie Cobaye  

 
0471 21 49 17  
frauke@scoutsschorvoort.be  

 
 

 
 
   Bo Pluys - Geldverantwoordelijke 

5de jaar leiding  
Onbezweken Argali  
 
0484 10 41 36  
bo@scoutsschorvoort.be  

 
 
 

 

Jonas Behiels  

 3de  jaar leiding 
Serene Arassari 
 
0478 74 14 60  
jonas@scoutsschorvoort.be 

 

  


