
 

LEEUWKENSKRANTJE  

KAMP 2022 

Aywaille 



 

ONZE LEIDERSPLOEG 
 
 
 
 

Eenheidsleiding el@leeuwkenslinden.be    

EL Vansteenkiste Pieter Kiang 0497 81 16 45 
AEL Reynders Raf Streepmuis 0470 52 58 22 
AEL Lorent Leon Newfoundlander 0493 54 08 95 
AEL Van Bel Savannah Majava 0474 13 21 64 
AEL Vanderperren Stan Buizerd 0477 75 11 43 

Bevers bevers@leeuwkenslinden.be 
  

TL Bas Sigrid Nisus 0471 26 18 72 
ATL Vansteenkiste Pieter Kiang  

ATL Coremans Sam Tapeti  

ATL Zegers Jarne    Arassari  

ATL Degreef Annelies   

Welpen welpen@leeuwkenslinden.be   

TL Leën Dries    Gems 0478 02 40 08 
ATL Vanderperren Stan Buizerd  

ATL Van Rillaer Thomas Spoorkoekoek  

ATL Withofs Celeste   

ATL Pauwels Vibeke   

 
Wolven 

 
wolven@leeuwkenslinden.be 

  

TL Penninck Eva Danta 0473 59 77 65 
ATL Reynders Raf Streepmuis  

ATL Van Bel Savannah Majava  

ATL Van Brussel Helena   

Jong-givers jong-givers@Leeuwkenslinden.be   

TL Van Bel Kiefer Merlin 0471 72 03 21 
ATL Ix Mattias Walrus  

ATL Dahlem Ayco   

ATL Degreef Aurélie   

Givers givers@leeuwkenslinden.be 
   

TL Jacobs Maurits Olifant 0472 09 56 44 
ATL Vounckx Kilian Python 
ATL Leemans Alexander Canem  

ATL Schildermans Boon Mo Koala  

Seniors seniors@leeuwkenslinden.be 
  

HM Hubin Laurens Calumma 0497 73 69 62 
M Lorent León Newfoundlander  

M Pauwels Maarten Beermarter  

Stam stam@leeuwkenslinden.be    

SH Asvestas Sanne Vink 0474 57 95 38 
SH Rongé Paulien Beo  
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Inschrijving 
 

De inschrijving gebeurt via de website (www.leeuwkenslinden.be), 
vul zeker ook de medische fiche en dergelijke zo uitgebreid mogelijk 
in. Mocht je na de inschrijving toch nog wat extra info of dergelijke 
willen doorgeven, kan je natuurlijk steeds terecht bij de takleiding. 

 

Prijs 

Bevers: 110 euro 

Welpen, wolven, jong-givers, givers en seniors: 145 euro 

Leiding en stam: 100 euro                  

 

KAMPTHEMA 
 

Het kampthema van dit jaar is: Beroepen 

 
Op themadag verkleden we ons allemaal in thema, dit jaar is er ook een verschillende categorie per 
tak: 
 
 

• Bevers: brandweer en politie 
 

• Welpen: medische wereld  
 

• Wolven: religie 
 

• Jong-givers: stielmannen 
 

• Givers: ruimte-, zee- en luchtvaart 
 

• Seniors: boeren 
 

• Stam: horeca 
 
 

http://www.leeuwkenslinden.be/


 

TERUGBETALING KAMPGELD 

€145 voor tien dagen kamp is in vergelijking met andere sport of jeugdkampen niet zo veel, maar 

toch willen we het kamp zo toegankelijk mogelijk maken en beseffen we dat 

€145 voor velen niet niets is. Zeker niet als je twee of drie kinderen op kamp stuurt. Daarom 

informeren we jullie graag over terugbetalingsmogelijkheden en FOS SOM. Je weet het of je 

weet het niet, maar via de mutualiteiten kan je een groot deel van het kampgeld terugkrijgen. 

Voor de CM en OZ komt dit bijvoorbeeld neer op een terugbetaling van €5 per dag. Meestal 

dien je hiervoor een formulier van de mutualiteit  in te vullen en door ons te laten 

ondertekenen. Vraag dit zeker eens na bij jouw mutualiteit. Voor CM vind je alle info via 

volgende link: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vrije-

tijd/jeugdvereniging 

 

Je kan voor kinderen onder de 12 jaar ook een fiscaal attest aanvragen, zo’n attest 

dient door ons ingevuld te worden, je mag ons daar dus steeds voor contacteren. 

 
Is het kampgeld ook met deze tussenkomst een drempel? Meld het dan zeker aan de 

eenheidsleiding en dan zoeken we samen naar een oplossing, zo kunnen we bijvoorbeeld 

beroep doen op FOS SOM of een andere oplossing voorstellen. We willen immer  zo veel 

mogelijk Leeuwkens mee op kamp! https://fosopenscouting.be/nl/som 

 

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vrije-tijd/jeugdvereniging
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vrije-tijd/jeugdvereniging


 

UREN VAN VERTREK 

 
Dit jaar gaan we met de trein op kamp, de bagage hoeven we niet mee te sleuren op de 

trein, die brengen we apart en mag voor we afspreken aan het station op de scouts afgezet 

worden. We zullen op tijd op het kampterrein zijn voor het middageten, een echt 

lunchpakket hoef je dus niet te maken. Een stevig ontbijt en een drinkbus voor onderweg zijn 

zeker voldoende! 

 
Leiding, stam en seniors 

• Zondag 17 juli om 8u00 aan de lokalen. 

• Lunchpakket en water niet vergeten. 

 
Welpen, Wolven, Jong-givers en Givers: 20 juli 

Bagage afzetten aan de lokalen vanaf 8u00,  

afspraak rond 9u00 aan het station van Leuven  

(voorkant, Martelarenplein) 

 

Bevers: 24 juli 

Bagage afzetten aan de lokalen vanaf 8u00,  

afspraak rond 9u00 aan het station van Leuven  

(voorkant, Martelarenplein) 

 

 
Einde KAMP (30 Juli) 
 
Na twee ‘corona’kampen kunnen we dit jaar naar goede gewoonte weer afsluiten met een volwaardige 
bezoekdag. Vanaf 12u zijn jullie allemaal welkom op het kampterrein om de spullen al in te laden of iets te 
eten en drinken. Rond 13u zullen alle takken hun voorbereide kampsketches nog opvoeren en om 15u 
sluiten we af met de eindvlaggengroet. Daarna mag iedereen vertrekken, al zijn enkele helpen handen om 
al wat tenten af te breken zeker welkom! 

 
 



 

BAGAGE 
De bevers, welpen, wolven, jong-givers, givers, seniors, leiding en stam brengen hun 

slaapzakken en veldbedden op 9 of 10 juli tussen 10u en 17u binnen aan de scoutslokalen 

zodat deze mee op de containers kunnen, zo hebben we op de dag van vertrek zeker 

genoeg plaats voor alle valiezen etc. 

Gelieve de naam van het kind + tak overal duidelijk op te vermelden. 

Wij willen er op drukken dat elk kledingstuk (scoutsdas, dasknoop, laarzen, …) moet voorzien 

zijn van de initialen of de volledige naam van uw kind. Zo kunnen wij bij gevonden 

voorwerpen de eigenaar snel achterhalen. Gelieve dit te doen, want verloren voorwerpen 

worden nauwelijks herkend door de kinderen (ook de oudere) en de ouders. 
 

 

Elektrische apparaten zoals haardrogers, ipods… zijn overbodig op een 

scoutskamp. Gelieve deze apparaten dan ook NIET mee te brengen. 

Er worden GEEN GSM's/SMARTPHONES meegenomen door de kinderen.  Zij zijn 

altijd bereikbaar via de noodnummers. Indien uw kind hem toch meeneemt, 

wordt deze afgenomen en pas op het einde van het kamp teruggegeven. 

De jong-givers, givers en seniors mogen wel een zakmes meenemen op voorwaarde 

dat er voorzichtig mee wordt omgegaan. 
 

 

 
 
 

Snoep en zakgeld

Snoep 

Elk jaar opnieuw merken we dat er kilo's snoep mee vertrekken op kamp. Aangezien er elke 

dag een vieruurtje en een dessert voorzien wordt, is het echt niet nodig om snoep mee te 

geven/mee te nemen. Daarbij komt nog eens kijken dat het kampterrein op die manier een 

aantrekkelijke plaats wordt voor wespen en mieren. 

 

 
Zakgeld 

Aangezien de kampprijs al de nodige kosten dekt, is het absoluut niet nodig om veel zakgeld 

mee te geven. Enkel voor postzegels en kaartjes kan een zakcentje wel handig zijn. We raden 

dus aan zeker niet meer mee te geven dan 15 euro. 



 

WAT NEEM JE MEE? 

□ 1 warme slaapzak + 1 veldbed 

□ 1 deken 

□ 1 stevige drinkbus 

□ eetgerei (niet voor bevers en welpen) 

1 soepkom (in plastic) en 1 bord (in plastic) 1 drinkbeker (in plastic) 1 x 

bestek 

1 zak om dit allemaal in op te bergen (geen plastic zak) 4 keukenhanddoeken ,  1 gamel 

□ slaapgerief: 1 pyjama of nachtkleed + 1 reserve (zeker voor bevers en welpen) 

□ 6 washandjes 

□ 6 handdoeken 

□ 1 badhanddoek 

□ 1 stuk zeep en shampoo 

□ 1 tandenborstel + beker + tandpasta 

□ 1 kam en/of borstel 

□ maandverband voor jongedames die het nodig hebben 

□ 11 maal ondergoed 

□ 3 dikke pullen 

□ 11 paar kousen (minimum) 

□ 1 regenjas 

□ 1 warme vest 

□ verkleedkledij 

□ kussen 

□ knuffeldier om mee te slapen 

□ 2 paar stevige schoenen 

□ 1 paar rubberen waterdichte laarzen (noodzakelijk) 

□ 1 zwempak/zwembroek + zwemzak + zwemmuts 



 

□ 11 zakdoeken 

□ 1 linnen zak voor vuile kleren 

□ voldoende spelkledij: t-shirts, sweaters, shorten, jogging, lange en korte 

broeken 

□ 1 degelijke zaklamp 

□ 1 goede waterdichte rugzak (enkele voor jong givers, givers en seniors om op 

tweedaagse te gaan) 

□ identiteitskaart 

□ warm dekentje voor ’s avonds aan het kampvuur 

 

    In alle kledij moet de naam van uw kind vermeld staan! 

Speciaal voor de bevers 

Je zal zeker en vast wel weten dat wanneer de kinderen zelf in hun bagage beginnen te 

neuzen, het al vlug een grote puinhoop wordt. Daarom worden de valiezen van de bevers al 

jaren op hoge tafels geplaatst zodat de bevers er zelf niet aankunnen. 

Maar dit betekent voor ons ook organisatie om zoveel mogelijk tijd uit te sparen 's morgens 

bij het klaarleggen van de kleren. Daarom vragen wij om voor elke dag een basispakketje klaar 

te maken. 

Zo een basispakketje bestaat uit een onderbroekje, (hemdje), kousen, t-shirt en een kort 

broekje (dit allemaal in 1 plastic zakje). In een ander zakje steken dan alle lange  broeken, en 

in nog een ander zakje alle truien. Zo kunnen wij 's morgens gewoon een basispakketje uit 

de valies halen en als het koud is kunnen we vlug een lange broek en een trui erbij nemen. 

Dit bespaart ons veel tijd omdat we niet achter elk kledingstuk moeten gaan zoeken. 

Vooral washandjes, handdoeken en kousen blijken een groot probleem te zijn voor de 

kinderen om die te herkennen. Ook zouden we willen vragen om een reserve uniform te 

voorzien. Dit bestaat een blauwe broek een blauwe t-shirt (niet noodzakelijk een scouts t-

shirt). Alvast bedankt voor de hulp. 

 

 
Speciaal voor de welpen 

Bij de welpen staan de valiezen mee in de slaaptenten en zij kiezen 's morgens zelf hun 

kleren. Om het hen gemakkelijker te maken vragen we ook om hun kleren te verpakken in 

basispakketjes. Dat bestaat uit een onderbroek, (hemdje), kousen, t-shirt  en kort broekje (in 1 

zakje). In een ander zakje steken dan alle lange broeken en in nog een ander zakje alle truien. 

Zo moeten ze 's morgens maar 1 zakje nemen. 



 

BRIEFWISSELING 
Uit ervaring weten we dat de meeste kinderen elke dag uitkijken naar de post om te weten of 

er iets voor hen bij is. Daarom kan je het onderstaand adres best verspreiden binnen je 

familie- en vriendenkring. Het doet echt deugd voor een kind dat 10 dagen van huis is om 

eens wat nieuws van Linden en omstreken te vernemen. Hou er wel rekening mee dat De Post 

niet werkt tijdens het weekend. Steek je brieven en kaartjes dus tijdig in de postbus. Als je 

kind zijn postzegels zelf op het kamp moet kopen, zorg dan dat dit in zijn/haar zakgeld 

voorzien is. 

 
 
 
 
 

 
Postkaartjes 

285e FOS Leeuwkens Linden  

Tak, naam en voornaam kind. 

Hameau de Kin 9, 

4920 Aywaille

Ieder jaar laten wij tijdens het kamp zelf kampkaartjes maken, 1 van elke tak en een 

eenheidskaartje. De bestelling van die kaartjes gebeurt tijdens het kamp zelf, geef hier dus 

zeker centjes voor mee indien nodig. Een postkaartje kost maximum 1 euro. 

Tip voor de ouders van bevers en welpen 

Als uw kinderen kaartjes of brieven wensen te schrijven, kan je de omslagen best al klaarmaken 

met het juiste adres en de nodige postzegels, ofwel kan je een lijstje meegeven met de 

adressen. Indien je postkaartjes van de scouts wilt bestellen kan je de bestelling hier ook al bij 

steken. 

 

 
 
Luizen 

ALLEMAAL BEESTJES 

Om ook dit jaar te vermijden dat we het ganse kamp moeten werken met een 

luizenkammetje zouden we er willen op nadrukken uw kind goed na te kijken op luizen vóór 

het op kamp vertrekt. 

We gaan op de dag van vertrek de kinderen ook zelf nog eens nakijken. Als blijkt dat ze luizen 

hebben denken we dat het best is van het kind nog een paar dagen thuis te  houden en te 

behandelen tegen luizen. Na enkele dagen kan het kind dan zonder probleem mee op kamp 

komen. 

Het klinkt misschien hard voor sommigen, maar de kinderen slapen samen in tenten, en dit 

geeft de beestjes de kans om snel over te gaan op verschillende personen. Eén keer dat 

de halve tak er heeft geraak je er niet meer vanaf tot de kinderen naar huis gaan. En voor je 

het weet is het ganse kampterrein aan het krabben. 



 

DAGINDELING 

 
Hieronder geven wij een overzicht van hoe een volledige kampdag er zal uitzien. Af en toe - in 

speciale omstandigheden - kan er al eens van dit schema worden afgeweken, maar 

normaalgezien geldt volgend stramien: 
 
 
 
 
 

07.30 Opstaan leiding, stam 

07.50 Opstaan kinderen 

08.20 Vlaggengroet 

08.30 Ontbijt, afwas en opruimen tenten 

09.30 Begin voormiddagactiviteiten 

12.30 Middagmaal, afwas, siësta 

14.00 Begin namiddagactiviteiten 

16.00 Vieruurtje 

16.15 Vervolg namiddagactiviteiten 

18.00 Avondmaal en afwas 

19.30 Vlaggengroet 

Begin avondactiviteiten 

20.30 

21.00 

Slapen bevers 

Slapen welpen 

21.30 Slapen wolven 

22.00 Slapen jong-givers + algemene stilte 

22.30 Slapen givers 

24.00 Slapen seniors 



 

FLUITSIGNALEN 

 
De onderstaande fluitsignalen zullen gebruikt worden tijdens het ganse zomerkamp. Fluitsignalen 

Lange fluittoon : - Korte fluittoon : . 

Vlaggegroet: - - - - SOS: . . . - - - . . . 

Stilte: . Inspectie: - . 

Verzamelen bevers: . - . 

Verzamelen welpen: - - - 

Verzamelen wolven: .. - 

Verzamelen jong givers: - - . 

Verzamelen givers: . - 

Verzamelen seniors: . . 

Verzamelen stam: - . - 

 
 
 
 
 
 
 
HEMD 

 



 

KAMPREGLEMENT 

 
Als je met meer dan 200 leeuwkens op kamp vertrekt, is het niet meer dan normaal dat er 

vooraf enkele regels worden vastgelegd om dit kamp te doen slagen. Aan deze  regels dient 

iedereen zich te houden! 

 

 
1. Alle deelnemers aan het zomerkamp staan onder het gezag van de 

eenheidsleider. 

2. Het is aan de kinderen verboden om zonder toelating de keuken en de bartent  te 

betreden. 

3. Wegwerpen van papiertjes of ander afval op het terrein of in de bossen zal 

bestraft worden met een volledige opkuisbeurt van de omgeving. 

4. Het is aan iedereen verboden om andere slaapvertrekken te betreden dan 

datgene waar hij of zij slaapt. 

5. De tenten moeten de hele dag door in orde worden gehouden. De leiding zal hierop 

toezien. Inspectie is op ieder moment van de dag mogelijk. 

6. Behalve in speciale omstandigheden, moet er om 23u00 algemene stilte 

heersen op het kampterrein. 

7. De uren van slapengaan dienen door iedereen gerespecteerd te worden. 

 
8. Het is ten strengste verboden voor de kinderen om een gsm en elektrische apparaten 

zoals ipods mee te nemen. Je bent altijd bereikbaar via de noodnummers. Als we een gsm 

vinden, zal deze afgenomen worden tot op het einde van het kamp. De leiding is niet 

verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies. 

9. Het is verboden knipmessen of andere soortgelijke wapens mee te brengen op kamp. 

Enkel een zakmes is toegelaten voor de jong-givers en ouder, en dit enkel bij de activiteiten 

waar dit gebruikt mag worden. Op andere momenten blijft het in de bagage. 

10. Geen bezoek op kamp van familie. Uw kind krijgt er alleen maar heimwee van.



 

 

Alcohol, roken en drugs 
 

We kunnen er als jeugdvereniging niet omheen. Op een gegeven moment komen jongeren 

in aanraking met deze thema's en gaan er mee experimenteren. We willen hiervoor dan ook 

zeker niet blind zijn. We voeren een open dialoog met onze leden en zien de scouts als een 

relatief veilige omgeving met sociale controle. Bovendien stellen we een aantal duidelijke 

regels en grenzen. Als basisregels stellen we: 

• Het bezit van alcohol en tabak is voor leden niet toegelaten tijdens de 

activiteiten. 

• Het gebruik van alcohol en tabak is zowel voor leden, stam als leiding niet 

toegelaten tijdens de activiteiten. 

• Voor seniors, stam en leiding kan een uitzondering gemaakt worden op de regels 

rond alcohol en tabak voor speciale activiteiten, weekends & kampen. 

Dit steeds in samenspraak met de leiding van de desbetreffende tak en  na 

principiële goedkeuring van de eenheidsleiding. 

• Voor het bezit en/of gebruik van Illegale drugs voor, tijdens of na een activiteit in de 

ruime zin van het woord, geldt een duidelijke nultolerantie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
WIJ KIJKEN ER NAAR UIT! JULLIE OOK? 


