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Buongiorno!! 

Mamma mia! Na al die onzekerheid kunnen we eindelijk zeggen dat 

het hoogtepunt van het jaar niet aan onze neus zal voorbijschieten, 

we gaan op kamp! Hoe super is dat! Houd je klaar voor een 

onvergetelijk scoutskamp vol actie, plezier en overheerlijk eten 

(wees daar maar zeker van).  

Van 21 tot 28 juli gaan we ons uitleven in 

Macon. Dat is een dorpje pal op de grens 

met Frankrijk. De achterkant van ons 

grote kampterrein is de grens zelf! Nu 

dus het moment om met je lichaam in 2 

verschillende landen tegelijkertijd te 

gaan staan, dan heb je dat toch al van uw 

bucketlist geschrapt. Wij doen er echter 

nog een stapje bij en wij gaan naar drie 

landen tegelijkertijd! Ver weg van onze 

zorgen is dit ook het ideale moment om 

de Italiaan in onszelf naar boven te halen. 

Want raad het of niet, dit zomerkamp zal in 

teken staan van la bella Italia!   



 3 

VIVA L’ITALIA  

Verona, corona?!   
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Jullie hebben het goed gelezen. Dit jaar zal het kamp in teken staan van 

Italië. Dit land is de laatste maanden voor wat minder leuke dingen veel 

in het nieuws gekomen, maar wij zoeken de leuke aspecten op van 

Italië, waarom Italië nu eigenlijk een van de beste landen in Europa is.  

 

Jullie zullen merken dat jullie in verschillende steden (patrouilles) 

zullen verdeeld worden die doorheen het kamp zullen gebruikt 

worden in heel wat spelletjes. Dit zijn namelijk Rome, Pisa en Milaan! 

Het is de bedoeling om op het einde van het kamp duidelijk te maken 

aan het kleine, pietluttige België welke stad in Italië nu echt overwint 

en waar iedereen op vakantie zou moeten gaan!!  

 

Denk dus zeker maar eens na hoe jij je het best kan verkleden in jouw 

stad (land) om duidelijk te maken aan ons Belgen (de leiding) wat de 

echte authentieke parels van Italië zijn. Blaas ons zeker omver! Een 

aantal ideeën:  
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Patrouilles 

Rome (hoofdstad Italië waar de Romeinen 

eeuwenlang hebben geleefd) 

 Gouverneur (patrouilleleider): Flore  

 Burgemeester: Josephine 

 Schepene: Charlotte 

 Gemeenteraadslid (2) : Nora en Emilie 

 

Pisa (zeer bekende scheve toren!) 

 Gouverneur (patrouilleleider): Sydney 

 Burgemeester: Noortje 

 Schepene: Fran 

 Gemeenteraadslid: Lize 

 

Milaan (de modehoofdstad bij uitstek!) 

 Gouverneur (patrouilleleider): Ayla 

 Burgemeester: Astrid 

 Schepene: Marjolein 

 Gemeenteraadslid (2): Fleur en Jasmien 
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Wat neem ik mee? 

 Zonnecrème 

 After sun 

 Muggenwerende 

middelen 

 Biologisch afbreekbare 

shampoo en douchegel  

 Tandenborstel en 

tandpasta 

Eetgerief: 

 Gamel en bestek 

(grondig en waterproof 

markeren voor vertrek, 

verplicht) 

 Drinkbeker (!) 

 Drinkbus 

 Keukenhanddoek 

(afgeven bij aankomst) 

Allerlei: 

 Verkleedkledij in thema 

 Klein rugzakje voor 

dagtocht 

 Briefpapier, postzegels, 

enveloppen, pen (niet 

verplicht) 

 Identiteitskaart (afgeven 

bij aankomst) 

 Zaklamp 

 Stoffen zakdoeken 

 Keukenhanddoek  

Kledij: 

 Scoutsuniform 

 Veel T-shirts 

 Shorts/rokjes 

 Lange broek 

 Paar kousen 

 Ondergoed 

 Regenjas 

 Warme truien 

 Stevige (stap)schoenen 

 Eventueel laarzen en/of 

waterschoenen 

 Zwemkledij! 

 Hoofddeksel 

 Zonnebril 

Slaapgerief: 

 Slaapzak 

 Slaapmatje/luchtmatras 

 Hoofdkussen 

 Pyjama (‘s) 

 Je liefste teddybeer 

Toiletgerief: 

 Washandjes 

 Handdoek 

 Zeep 

 Tandenborstel 

 Tandpasta 

Kam/haarborstel 
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 Linnenzak (vuile was) 

 Eventueel strips, roddelbladen, een pak kaarten, enz. 

(niet verplicht) 

 Sjorkoord/bottenkoord 

 WC Rol 

Extra hygiëne voor corona: 

 Flesje alcoholgel (groot en een kleintje om altijd op zak 

te hebben) 

 Genoeg papieren zakdoekjes 

 Mondmasker (herbruikbaar) 

 Extra keukenhanddoeken (goed markeren) aangezien 

er geen uitwisseling kan gebeuren van handdoeken 

tussen de bubbels 

Niet meenemen: 

 Snoep, koeken, snacks: op eigen risico (traditiegetrouw: 

wat de leiding vindt, is wat de leiding smult) 

 Een slecht humeur 

 Elektronische speeltjes, die kan je toch niet opladen 

 Dure dingen die alleen maar verloren kunnen gaan 

 Medicijnen, tenzij op voorhand gemeld aan de leiding 

 Een grote kartonnen doos om je ouders in te verstoppen 

 Paraplu, we zijn er 100% zeker van dat de zon elke dag 

zal stralen 
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Praktische info 

Voor wie het kampgeld nog niet betaald heeft, gelieve €145 te storten 

op het rekeningnummer BE20 7343 5702 2956 met vermelding: 

Kabouters + Naam. Het kamp gaat door van 21 juli tot 28 juli te  

Route De Baives, 3  

6591 Macon (Momignies) 

De kids worden op 21 juli verwacht om 14.00u en mogen worden 

opgehaald op 28 juli om 12.00. Het postadres is hetzelfde dit jaar als 

bovenstaand adres, vermeld zeker Scouts Linden, naam + tak. 

Coronamaatregelen? 

Jammer genoeg is covid-19 nog steeds in het land, waardoor Scouts en 

Gidsen Vlaanderen duidelijke richtlijnen heeft opgesteld die gevolgd 

moeten worden. Hierbij rekenen wij ook op de 

verantwoordelijkheidszin van jullie, de ouders. We sommen een aantal 

belangrijke regels nog eens op waarmee rekening moet gehouden 

worden: 

- Ouders zijn verplicht een mondmasker te dragen bij het 

afzetten en ophalen van jouw kind. Er wordt een nieuwe bubbel 

gecreëerd voor de leden waar de huisgenoten niet meer in thuis 

horen? Daarom houden de ouders best wat afstand.  Het is 

daarom ook handiger als uw kind zelf haar bagage draagt naar 

de plek waar wij zullen wachten (het terrein ligt op het einde van 

een padje) 

- Indien uw kind ten laatste 5 dagen voor het kamp een 

ziektesymptoon verkrijgt, mag zij NIET meer mee op kamp. 

Indien u toch twijfelt (als u bijvoorbeeld denkt dat het een reactie 

was op pollen), dan raden wij aan uw huisdokter te raadplegen 

die dan beoordeelt of jouw dochter mee kan op kamp op 

zijn/haar verantwoordelijkheid.  

- Indien uw kind ziek wordt op kamp, moet deze zo snel mogelijk 

worden opgehaald. Er moet dan direct een coronatest gebeuren, 

indien positief wordt het hele kampterrein ontruimd en moet 

iedereen naar huis.  
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- Men mag niet carpoolen om uw kind te brengen/halen naar/van 

het kampterrein! 

- Indien uw dochter een broer/zus heeft bij de jonggivers, moeten 

deze zich ook gedragen alsof ze in aparte bubbels zitten en 

moeten zij verplicht op verschillende tijdstippen worden afgezet 

om de vermenging en het contact tussen de twee bubbels zoveel 

mogelijk te vermijden  

 

Gelukkig zijn wij, de leiding en de leden, nog  allemaal jong en gezond, 

dus maken we er een supergezellig kamp van. Aangezien de kabouters 

onderling niet aan social distancing moeten doen, kunnen we nog 

steeds een hechte groep vormen en leven we voluit van ’s morgens tot 

’s avonds. We blijven altijd in de buurt van het kampterrein en 

ontvangen zo weinig mogelijk externe personen op het terrein. Zo blijft 

het contact beperkt tot de personen in onze ‘bubbel’. 

Meer maatregelen die we tijdens het kamp zelf zullen toepassen, zijn 

te vinden op onze website. 

Contact  

Indien er nog vragen zijn (kamp of corona), kan je ons altijd 

contacteren op kabouterleiding@st-kwinten.be of via whatsapp! We 

begrijpen dat het met corona opeens een hele brok aan richtlijnen zijn 

om op te volgen, dus aarzel niet om ons te contacteren als er vragen of 

onduidelijkheden zijn! 

  

https://www.scoutslinden.be/
mailto:kabouterleiding@st-kwinten.be
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Tot 21 juli!! 
Een stevige linker en tot snel 

 

Katelijn,  
 

 

 

Sander 

EN 


