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OLYMPISCHE
SCOUTSSPELEN

Harder, better, 
faster, stronger!

Groepskamp 2021
Tussen 05/07 en 14/07
Tielt-Winge



Olympische
scoutsspelen

Goot noets! Het Internationaal Olympisch Comité
heeft last-minute beslist om de Spelen niet in
Tokio te laten doorgaan, maar in België. Daarom
trekken we dit jaar met de hele groep naar het
olympisch dorp in Tielt-Winge. De leiding is al
flink aan het trainen en wacht op straffe sporters
om het tegen op te nemen.
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Het belooft een ongezien
spannende strijd te worden om
de gouden medailles. Dus klets
die kuiten warm, trek je
sportschoenen aan,  gooi nog wat
proteïnen naar binnen  en rep je
naar Tielt-Winge om te tonen wat
je in je mars hebt! 
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Praktische info
Locatie
Beurtstraat 43 Tielt-Winge

Start kamp

De kapoenen worden verwacht op 10 juli om 10u aan
de kampplaats.

De welpen worden verwacht op 8 juli om 10u aan de
kampplaats.

Einde kamp 
Het kamp loopt voor alle takken ten einde op 14 juli. Om te
vermijden dat iedereen tegelijk op de kampplaats staat
werken we met een ophaalregeling:
  - De kapoenen en welpen mogen opgehaald tussen 
     14u en 15u
- De juniors en givers mogen opgehaald tussen 15u en 16u          
(denk eraan dat de fietsen ook terug mee moeten!) 
  - Natuurlijk mogen broers/zussen al direct mee

De juniors  en givers worden verwacht op 5 juli om 9u
aan de scoutslokalen met de fiets. De bagage mag op      
 1 juli tussen 19u-21u naar de scoutslokalen gebracht
worden, dan kan deze met de container mee, gelieve dan
ook een mondmasker te dragen.
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Inschrijving
Jullie kunnen jullie zoon/dochter nu online inschrijven voor
het kamp via de website. Gelieve dit te doen  voor 20 juni
zodat we tijdig een overzicht hebben van wie wel en niet
meegaat.

Uiteraard kost een kamp ook geld. De prijzen voor het kamp
van 2021 zijn als volgt:
- Kapoenen: 80 euro
- Welpen: 100 euro
- Juniors: 130 euro
- Givers: 130 euro

Hierin zitten de volgende kosten:
- Huur terrein & toiletten
- Verzekeringen
- Groepsactiviteiten
- Eten + drinken
- Spelmateriaal

We willen jullie vragen dit bedrag te storten vóór 30 juni
op het rekeningnummer BE41 9731 1991 8710. Vermeld
hierbij “Groepskamp 2021 - naam lid - tak”
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Contact leiding
Moesten er nog vragen zijn na het lezen van dit boekje,
aarzel dan niet om ons te contacteren. Hieronder vind
je onze gegevens. Je vindt ze ook steeds op de website.
Indien er tijdens het kamp iets ergs zou gebeuren aan
het thuisfront en u wil uw zoon/dochter daarvan op de
hoogte brengen, kan u deze gebruiken. Let wel! Enkel
indien het echt nodig is.

Kapoenen
Tuur Moors (takverantwoordelijke): 0479 50 28 51 
Gitte Bongaerts: 0493 55 12 59
Stijn Wuytens: 0473 56 95 15
Toon Arits: 0476 75 22 36

Welpen
Okke Crijns (takverantwoordelijke): 0472 74 05 27
Charles Lowis: 0479 04 94 51
Jules Goossens: 0479 70 21 49
Robbe Martens: 0486 82 98 85 
Rune Stinckens: 0471 58 72 92
Niels Willemse: 0468 26 04 55
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tel:0472740527
tel:0479049451
tel:0479702149
tel:0486829885
tel:0471587292
tel:0468260455


Milan Vandevenne (takverantwoordelijke): 0478 76 85 79
Merel Bartels: 0468 23 81 37
Maximiliaan Lowis: 0474 25 42 77 
Daan Weltens: 0489 34 01 92 
Tibo Snijders: 0496 90 77 85

Axel Geysels (takverantwoordelijke): 0492 20 87 41
Lore Reumers: 0485 38 05 10
Yannick Franssen: 0468 12 47 81 
Jon Martens: 0493 16 77 60

Juniors

Givers
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tel:0493167760


In het Olympisch dorp zijn er voorlopig nog geen
internetkabels aangesloten of gsm-masten geplaatst.
Dit wil zeggen dat communicatie enkel via post
mogelijk is. Daarom kan je op volgend adres een briefje
sturen naar je kind.
P.S.: de leiding houdt ook van post ;)

Scouts en Gidsen Bree
Naam van de gelukkige

Beurtstraat 43
3390 Tielt-Winge

Post

Postadres
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GROEPSKAMP 
TIELT-WINGE
OLYMPISCHE SCOUTSSPELEN

Met mij is alles
▢ OKE   ▢ GOED   ▢ IN ORDE   ▢ GEWELDIG!

Het weer is
▢ SLECHT   ▢ WISSELVALLIG   ▢ HEERLIJK  

De activiteiten zijn
▢ LEUK   ▢ ZEER LEUK   ▢ FORMIDABEL 

De leiders zijn
▢ STOUT    ▢ ZEEEER GRAPPIG   ▢ LIEF   ▢ LIT  

Het eten is 
▢ HEERLIJK   ▢ OVERHEERLIJK   ▢ STERWAARDIG

DAG LIEFSTE ..................................

Dit wil ik nog kwijt ...



Dit jaar trekken we naar Tielt-
Winge. Het domein is gelegen in
een bosrijke omgeving op
wandelafstand van de
Vlooybergtoren. Op korte afstand
bevinden zich talrijke bossen en
wandelpaden. Ook het centrum ligt
op slechts 5 kilometer. Onze
kamplaats bestaat uit: 
- één groot veld 
- een epische Olympische arena 
- verschillende sportterreinen
- WC's (geen HUDO toegelaten 😭)
- ...

Kampplaats
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Aangezien er enkel een weide is zal dit jaar IEDEREEN in
tenten slapen. Voor sommige zal dit de eerste keer zijn,
maar geen paniek, dit is super tof en typisch scouts.
Belangrijk is dat je je hierop voorziet en dus een warme
pyjama, degelijke slaapzak en eventueel een extra deken
meebrengt.



Corona
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Helaas zijn we nog steeds niet verlost van dat vreselijke
virus, dus zullen we opnieuw enkele maatregelen moeten
nemen zoals op de kampen van vorig jaar.

Bubbels
Deze zomer gelden er, als alles goed loopt, bubbels van
100 personen exclusief leiding en fourage. Dat wilt dus
zeggen dat we op kamp gaan als één bubbel!

Wie mag er mee?

Iedereen die de drie dagen voorafgaand aan het kamp
geen enkel ziektesymptoom vertoonden, mogen mee op
kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige
luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en
ademhalingsmoeilijkheden.

Als iemand binnen de gezinsbubbel besmet is en/of in
quarantaine verblijft, gelden de bijhorende maatregelen
ook voor deelnemers van het kamp. Zolang iemand in
het gezin in isolatie verblijft, mag je dus niet mee op
kamp.

We willen iedereen er heel graag bij,  maar we moeten
wel met enkele dingen rekening houden.



Corona
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Hygiëne
Ook al vormt iedereen samen een bubbel, toch is het heel
belangrijk nog steeds de hygiënische gewoontes die we
vorig jaar geleerd hebben door te trekken naar dit kamp.
Dat wilt zeggen dat er op de kampplaats voldoende
hygiënisch materiaal aanwezig zal zijn, dat de handen voor
en na het eten gewassen zullen worden, dat de fourage
extra hygiënisch te werk gaat enzoverder.

Aandachtspunten ouders

 Ouders worden verondersteld een mondmasker te
dragen bij het brengen en halen

 Gelieve geen bedjes te helpen opzetten of bagage te
helpen uitpakken. De leiding heeft hier voldoende
ervaring mee. Neem afscheid aan de ingang van het
kampterrein.

 Met medische fiches, identiteitskaarten en zo nodig
extra informatie kunnen jullie op het aangegeven
‘takpunt’ terecht. 

Juniors en givers nemen best een mondmasker mee.

Ouders zijn ‘externen’ voor onze kampbubbels, en dus
wordt contact zoveel mogelijk vermeden.



Corona
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Noodprocedure
Wordt iemand ziek tijdens het kamp, dan treedt de
noodprocedure in werking. Het zieke lid wordt
afgezonderd in een voorziene quarantainetent en moet
opgehaald worden door de ouders.

Vertoont de zieke coronasymptomen? Dan moeten
de ouders direct naar de huisarts voor een COVID-
test. De bubbel van de zieke blijft op het terrein en
vermijdt contact met externen.

Scouts & Gidsen Vlaanderen werkt momenteel nog
aan een draaiboek voor de noodprocedure, waarin zal
staan wat er moet gebeuren als de zieke corona blijkt
te hebben.

Wordt iemand ziek na het kamp dan moeten de
ouders zo snel mogelijk een dokter contacteren. Bij
bevestiging van corona zal de dokter het contact-
tracingcenter contacteren en zij zullen inschatten of
de andere leden of leiding nog risico lopen.



Ik ga op kamp en ik
neem mee

Afhankelijk van welke tak je zit, zal je soms misschien iets
extra moeten meenemen. 
GELIEVE ALLES TE LABELEN MET NAAM! 
Elk jaar blijven er een hoop verloren voorwerpen achter.
Gelieve ook zeker niet de beste kleren/spullen mee te
geven, het is en blijft een scoutskamp waar we ons al
eens graag vuilmaken.

Kledij
- Uniform (broek/rok en/of t-shirt en/of hemd, sjaft) 
- Warme truien 
- Voldoende t-shirts 
- Lange en korte broeken 
- Kousen (ook een paar extra) 
- Ondergoed (ook een paar extra) 
- Regenkledij 
- Schoenen en degelijke schoenen om mee te wandelen
- Zwemkledij 
- Zakdoeken 
- Pet 
- Oud wit-tshirt 
- Verkleedkleren ;-)
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Toiletgerief
- Handdoeken (grote en kleine) 
- Washandjes 
- Tandenborstel, tandpasta, kam, zeep, shampoo,.. 
- Badhanddoek 
- Linnenzak voor vuile was

Slaapgerief
Er zijn GEEN bedden aanwezig op de kampplaats, dus jullie
moeten een EIGEN VELDBEDJE meenemen! 

- Veldbedje (we raden dit aan i.p.v. een luchtmatras, omdat dit  
   beter is wanneer er veel regen is gevallen)
- Kussen + kussensloop 
- Warme slaapzak  
- Pyjama 
- Knuffel 
- Slaapmatje (niet nodig voor kapoenen)

Ik ga op kamp en ik
neem mee



- Een pot choco of confituur 
- Eetgerief (gamel + bestek) + drinkbeker 
- Drinkfles (voor op uitstap + tweedaagse) 
- Zaklamp 
- Tochtrugzak (niet voor kapoenen) 
- Klein rugzakje voor uitstapjes, zwemmen...
- Strips, leesboeken 
- Muggenmelk 
- Zonnecrème + zonnebril 
- Schrijfgerief + adressenlijst eventueel 
- (Kids) ID-kaart
   gelieve bij aankomst af te geven
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Divers

Zakgeld
Gelieve niet meer dan 5 euro zakgeld mee te geven aan
de welpen en kapoenen. Dit mogen ze gebruiken tijdens
een vrij moment om een snoepje of ijsje te kopen. Meer
zakgeld is echt niet nodig, wij voorzien alles. 
Juniors hebben niet meer dan 10 euro zakgeld nodig.
Givers mogen maximaal 25 euro zakgeld meepakken. 
 

Ik ga op kamp en ik
neem mee
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Individuele steekkaart (medische fiche)
De individuele steekkaart bevat gegevens over elk actief
scoutslid en vervangt de vroegere medische fiche. Dit is
een formulier voor de persoonlijke, (psycho)sociale en
medische gegevens van leden. De individuele steekkaart
is digitaal te vinden op de Groepsadministratie-website
van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het voordeel is dat de
gegevens slechts éénmalig ingevuld moeten worden. Ze
blijven bewaard op de online Groepsadministratie en
moeten de volgende jaren enkel gecontroleerd worden. 
We vragen dit jaar dus om de medische fiche online in te
vullen in plaats van ze af te drukken en mee te nemen.

Hier vind je een stappenplan om de individuele steekkaart
aan te vullen:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/382
/download  

Bij vragen (of voor het lidnummer) kan je terecht bij Gitte
Bongaerts: 0493 55 12 59. 

Ik ga op kamp en ik
neem mee



Deze dingen mogen niet mee op kamp! In geval van nood
is de leiding altijd te bereiken. Daarnaast willen we ook
graag echt het kampgevoel krijgen door eens even weg te
zijn van alle moderne technologie en luxe. Moesten we
toch een van deze dingen vinden, worden ze door de
leiding bijgehouden. Jullie krijgen dit na het kamp terug.
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Wat mag niet mee?
- Snoep, chips, koeken.. 
- Frisdrank 
- MP3-spelers, Ipod 
- GSM, smartphone 
- Elektronische apparaten 
- Waardevolle spullen

Ik ga op kamp en ik
neem mee



Kapoenen
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Dag lieve kapoentjes! 
Het is zover, het Olympische Scoutsspelen kamp staat
voor de deur. Ons spetterende kamp zal in het thema
staan van samen sporten en wie weet dompelen we ons
zomaar even onder in het leven van een echte atleet! 

Op ons enorme
sportterrein zal via
bloedstollende
wedstrijden duidelijk
worden  wie de beste
atleet onder ons is.
Ook de Olympische vlam
zal 24/7 branden en het
zweet zal van ons
voorhoofd lopen! 
Neem dus zeker jullie
sportkleren mee op dit
sportieve avontuur en wie
weet ga jij wel met een
medaille naar huis!



Eindelijk, het is zo ver! Na een heel jaar uitkijken is het
moment aangekomen! Warm jullie spierballen al maar op,
je zal ze zeker nog nodig hebben. Deze zomer ligt er in
Tielt-Winge namelijk een heus Olympisch terrein op jullie
te wachten. Onder leiding van deze 6 zeer getalenteerde
sporters proberen we deze uitdaging tot een goed einde
te brengen. Met minder dan goud gaan we niet naar huis!
Let’s go!

Tot binnenkort!
 xxx Charles, Jules, Niels, Okke, Robbe en Rune

Welpen
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Yo yo yo sporters en sportinnen!



juniors
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Gegroet Juniors,
We hebben een heftig jaar achter de rug. Na enkele

uitdagende maanden uitgezongen te hebben, waarin we
online ons vertier moesten vinden, konden we terug in

kleine groepen activiteiten geven. Dit was niet altijd
gemakkelijk, maar ondanks alles zijn we erin geslaagd om
elke week terug samen te komen en plezier te maken. We

hebben gelachen, we zijn blijven leren van mekaar en
hebben stevige inspanningen gedaan. Dat is waar het in

de juniortak om gaat! Samenwerking, inzet,
zelfontplooiing en vriendschap. Zelfs door de

omstandigheden hebben we er samen een topjaar van
gemaakt.

Om dit scoutsjaar met een absolute knaller af te sluiten
vertrekken we samen op kamp! Dit jaar staat dat kamp in

teken van de ‘Olympische Scoutsspelen’. Wie dacht dat de
Olympische Spelen 2021 in Tokyo doorgingen heeft het
mis. Dit jaar zal het epicentrum van de internationale

sport plaatsvinden in Tielt-Winge. En wij zullen daar bij
zijn!

 
 



De Olympische (Scouts)Spelen zijn meer dan enkel wat
gesport. Het gaat ook over wereldwijde vriendschap en het

leren kennen van mekaar en nieuwe vormen van spel en
beweging. We zorgen voor een goed gevuld programma
met voor ieder wat wils. Kunnen we op jullie rekenen om
samen met ons van dit kamp een onvergetelijk kamp te

maken? Stop al je troeven alvast in je rugzak. Wij zien jullie
de 5e zeer graag verschijnen!

Tot snel,
Daan, Max, Merel, Milan en Tibo

Juniors
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givers
Geachte jongeren

Bij deze zijn jullie geselecteerd voor de
Olympische Scoutsspelen van 2021. Hierom
worden jullie uitgenodigd in het Olympisch

Kamp te Tielt-Winge om jullie klaar te stomen
voor de grote festiviteiten. Balsem de benen al

maar in en bereid jullie voor op dit intensive
event. Wie zal er net naast het podium graaien?
Wie van jullie zal de gegeerde gouden medaille

mee naar huis nemen? Dat zullen we ontdekken
in deze epische strijd der spierballen.

Tot binnenkort.
 

Jullie coaches,
 Avontuurlijke Beermarter

Eerlijke Coëndou
Uitbundige Spitsvogel

 Spontane Maki
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sporthymnes
Avondlied

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen

en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen

in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,

en vragen, heer, verlaat ons niet!
 

Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee

en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.
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sporthymnes
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Bikke Bikke Bik

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood. Wij
bidden u, o Heer, o Heer! Voor spijs en drank,
voor dagelijks brood. Wij bidden u, o Heer, o

Heer! Bikke bikke bik (leiding), ham ham ham!
(2x) Biiiiiik (leiding), haaaaam! Smakelijk!

(Voor het eten)

Bikke Bikke Bik
(Na het eten)

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood. Wij
danken u, o Heer, o Heer! Voor spijs en drank,
voor dagelijks brood. Wij danken u, o Heer, o

Heer! Dienstmededeling!



Een  typische dag op de
olympische scoutsspelen
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"Hoe ziet zo een typische dag op kamp er eigenlijk
uit?", horen we sommigen onder jullie al vragen.

Daarom hieronder een kort overzicht.

        8u00: opstaan, omkleden en openen        
 9u00: ontbijten en afwassen 

10u00: activiteit 
12u00: middagmaal, afwassen en platte rust

13u30: activiteit 
16u00: vieruurtje 
16u30: activiteit 

18u00: avondmaal en afwassen 
19u30: avondactiviteit 

20u30: wassen en bedtijd 
21u00: taptoe 

(afhankelijk van tak)



Veelgestelde vragen
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Voor velen is het de eerste keer dat ze meegaan
op kamp. Ervaring leert ons dat ouders dan ook
vaak veel vragen hebben. Daarom organiseren
we ook een infoavond. Omdat enkele vragen al
wat vaker terugkomen, lijsten we ze hier al op,

met de bijhorende antwoorden. :-)

Wie zorgt voor het eten op kamp?
Op kamp wordt er gekookt door een fourage-ploeg. Dit is
leiding van de jongeren takken waarvan de leden op dat
moment nog niet op kamp zijn. Wanneer de kapoenen en
welpen aankomen, zullen de jins en oud-leiding voor het
eten zorgen. Onze fourage bestaat niet uit vijf-
sterrenkoks, maar toch slagen ze er altijd weer in om een
heerlijke maaltijd op tafel te toveren!

Waar slapen de leden en slapen jullie bij de leden?
Dit jaar slaapt iedereen in grote aparte tenten. Een
veldbedje is zeker nodig! Bij de kapoenen slaapt elke
nacht iemand van de leiding.
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Hoe zit dat met de tweedaagse voor de welpen? 
En gaan de kapoenen ook op tocht?
De welpen (en juniors/givers) gaan op tweedaagse. Dit
betekent dat ze samen met de leiding naar een - voor de
leden onbekende - leuke plek wandelen. Hier blijven ze dan
ook overnachten. De leiding voorziet op voorhand steeds
een veilige slaapplek. Daarom is het nodig dat de welpen
stevige stapschoenen, een slaapmatje en een goede rugzak
meenemen. De slaapzak en het slaapmatje worden door de
fourage nagebracht, dus deze moeten ze tijdens de tocht
niet in hun rugzak meenemen. Zo'n tweedaagse is dus echt
wel de moeite en je weet nooit wat je op pad tegenkomt of
wat je bestemming zal zijn! Zeker een avontuur voor de
stoere welpen! :-) 
De kapoenen gaan NIET op twee-daagse, maar gaan WEL
samen met de leiding op dagtocht. Dit is een kleine
wandeltocht van maximum 5 à 6 km naar een leuke plek.
Voorzie je kapoen dus ook van gemakkelijke stapschoenen
en een klein rugzakje.

Veelgestelde vragen
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Mijn zoon of dochter lust dat niet, moet zij/hij dit
toch eten?
Ervoor zorgen dat iedereen elke dag krijgt wat hij/zij lust,
gaat onze fourage het petje te boven. Op kamp eet iedereen
hetzelfde en proberen we er toch voor te zorgen dat
iedereen alles eens proeft. Uiteraard wordt er rekening
gehouden met allergieën. Vermeld dit telkens op de
individuele steekkaart en overloop het ook even met de
leiding.

Wat doen jullie als iemand heimwee heeft?
Iedereen heeft wel eens last van heimwee, maar gelukkig
hebben we door de jaren heen een hele berg anti-
heimwee middeltjes ontdekt. Een aftelkalender maken,
een brief naar huis schrijven of gewoon een dikke
knuffel. Een belangrijke regel is wel dat niemand naar
huis mag bellen of vervroegd naar huis mag gaan
omwille van heimwee. Dit is immers oneerlijk tegenover
andere kinderen. We willen u dan ook vragen dat u uw
kind niet belooft dat het naar huis mag bellen of komen,
wanneer het heimwee heeft. Meestal is dit verdriet
trouwens snel vergeten!

Veelgestelde vragen
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Laten jullie wat weten als er iets aan de hand is?
Ja! Een belangrijke regel is wel, geen nieuws is goed
nieuws! Zolang je niets van ons hoort, moet je je ook
geen zorgen maken. Moest er wel iets gebeuren, laten
we je dat onmiddellijk weten.

Als mijn kind medicijnen moet innemen, hoe werkt
dat dan?
Op de individuele steekkaart die je voor vertrek digitaal
moet invullen, zet je best welk medicijn je kind moet
innemen en welke hoeveelheden. Voor de zekerheid meld
je dit ook nog even aan de leiding. Op de dag van vertrek
geef je de medicijnen aan de leiding en schrijf op het doosje
ook best de naam. De leiding bergt de medicijnen dan veilig
op en zorgt ervoor dat ze op de juiste momenten worden
toegediend.

Veelgestelde vragen



Een gamel is een soort metalen 'pannetje' waar wij als
scouts elke dag uit eten. We eten dus niet uit borden. :-)
Een gamel kan je kopen in de Hopper, Decathlon,
Amerikaanse stock of andere winkels met kampeerspullen.
Voorzie ook bestek, maar zorg ervoor dat dit NIET het
duurste bestek uit de kast is! Tijdens de afwas gebeurt het
natuurlijk dat alles door elkaar geraakt en we het juiste
bestek op het einde van het kamp soms niet meer
terugvinden. Neem ook zeker een drinkbeker mee! 

Zo dat was het, als jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet
om ons te bellen!
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Wat is een gamel en waar koop ik dat?

Veelgestelde vragen
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TOt op kamp!!!


