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Gegroet Scouts en gidsen, 
 

Dit is weer het laatste kompas van ons scoutsjaar, maar het is 
geen gewoon kompas… In dit kompas staat alles wat je moet 
weten over het kamp dat elke dag weer een beetje dichter en 
dichter komt. Iemand al benieuwd naar het thema of zin in 10 
zalige dagen ravotten in de bossen? 

 
Dan moet je dit jaar zeker meegaan naar Herselt! 

 
Lees dit kompas goed door zodat je niets vergeet en echt 
alles weet wat je over het kamp al mag weten. 

 
Als je toch nog wat vragen hebt, dan kan je altijd je takleiding 
contacteren. 

 
Eenmaal we met de leiding op voorkamp (zaterdag 25/07) 
vertrokken zijn, is enkel de groepsleiding nog telefonisch 
bereikbaar. 
 

Manon Lagaeysse 
0477/03.12.61 

 
We vragen ook vriendelijk om niet te bellen naar de 
(groeps)leiding voor een dagdagelijkse update :) 

 
Vergeet zeker niet een kijkje te nemen op onze website 
www.scoutsberingenmijn.be onder het tabblad ‘Kamp’ 

http://www.scoutsberingenmijn.be/


Kalender kamp 2020 

Deze pagina hebben we gebruikt om alle belangrijke data 
omtrent het kamp op te sommen. Gelieve alle data en uren 
goed in het oog te houden. 

 

 
1 Heb je meerdere kinderen op de scouts? Geen probleem, u brengt alle bagage binnen op het uur van je jongste kind! 
GELIEVE EEN MONDMASKER OP TE ZETTEN BIJ HET BINNEN BRENGEN VAN DE BAGAGE! Jongste takken nemen 
bagage mee in de auto naar het kampterrein en NIET in de container (uitz. mits geldige reden).  
 

Datum Omschrijving Plaats 
07/07/2020 Deadline inschrijving ! Gegevens + 

overschrijving 

23/07/2020     Containers inladen  ’t Vossejong 

Bagage binnenbrengen1              (scoutslokaal) 

                  - Jong- givers: 18u30 - 19u00 

                  - Givers: 19u00 - 19u30  

      (Medische fiche al binnengebracht?) 

25/07/2020 Voorkamp leiding.  
Opbouw 

Herselt 

28/07/2020 Vertrek kamp 
Jongste takken: rechtstreekst 
naar het kampterrein (tussen 

9u30 - 10u30) 
Oudste takken: om 8u00 aan 

het lokaal 

(ISI+ of KidsID/eID niet 
vergeten + evt. medicatie!) 

   Herselt  

02/08/2020 Einde kamp kapoenen  
Tussen 15u00 - 16u00 komen 

ophalen aan kampterrein 

Herselt 

06/08/2020 Einde kamp andere takken ’t Vossejong 

(Welpen en kabouters terug ophalen (scoutslokaal) 

aan het kampterrein om 14u00, de 

oudsten takken zijn tussen 17u00 

en 18u00 terug aan het lokaal) 
 
 



 

 
In geval je op een bovenstaand tijdstip niet (op tijd) aanwezig 
kan zijn wegens bepaalde redenen dan contacteer je best (op 
tijd) de takleiding of groepsleiding om een andere regeling te 
treffen. 

09/08/2020 Einde nakamp leiding + nieuwe 

leiding 
Herselt 

10/08/2020 Containers uitladen 

(Bagage ophalen van 18u30 tot 

19u30) 

’t Vossejong 

(scoutslokaal) 



Algemene kampinformatie 
Postadres 
Een brief van je mama, papa, bomma of lief komt juist terecht 
als hij gestuurd wordt naar: 

Jozef Van Den Eynde 

Groenheuvelstraat 2 

2230 Herselt 

ATTN Scouts & Gidsen Beringen-Mijn 

TAK + NAAM KIND 
 

Bagage 
Je bagage (wat die juist inhoudt voor je tak vind je verder in dit 
kompas) moet je inleveren aan het lokaal op donderdag 23 juli 
2020. Voor de Jong-Givers van 18u30 tot 19u00 en voor de Givers 
van 19u00 tot 19u30. Heb je meerdere kinderen op de scouts? Geen 
probleem, u brengt alle bagage binnen op het uur van je jongste 
kind! GELIEVE EEN MONDMASKER OP TE ZETTEN BIJ HET BINNEN 
BRENGEN VAN DE BAGAGE! 

 
Als je je bagage dan niet kan komen afgeven, moet je op 
voorhand de groepsleiding verwittigen. 
Voor de dingen die in het lijstje bij niet mee te nemen 
voorwerpen staan, is sowieso geen plaats. Neem dus in geen 
geval een gsm, mp3-speler… mee! 

 
De Jong-Givers en Givers mogen hun bagage terug 
komen ophalen aan het lokaal op maandag 10 augustus 
2020 tussen 18u30 en 19u30. 

 
We willen met aandrang vragen om ALLE kledingstukken en 
ander persoonlijk gerief van een naam te voorzien. Niet 
gemerkte dingen vinden moeilijk hun weg terug naar huis. 
Gelieve de bagage te beperken tot 1 valies. 



Het vertrek 
 

De Jong-Givers en GIvers vertrekken op dinsdag 
28/07/2020 aan het scoutslokaal MET DE FIETS om 8u30 
vertrekken we. De parade zal pas gebeuren op het 
kampterrein na aankomst van de oudste takken. De 
jongste takken worden rechtstreekst op het kampterrein 
verwacht tussen 9u30 en 10u30. We vragen dat jullie liefst 
NIET carpoolen. Ook vragen we de ouders om IN DE AUTO 
te blijven zitten als u uw kind afzet. De leiding helpt de 
leden met hun bagage. 

 
Bij het afzetten van de jongste takken, komen we direct de 
KidsID/ISI+/eID-kaarten ophalen. Bij de oudste takken halen 
we deze op bij de parade → Je bent verplicht deze kaart bij 
te hebben als je iets van de dokter, apotheker,… moet 
hebben. 

• Elk kind jonger dan 12 moet ofwel zijn/haar isi+-kaart 
(ev. KidsID) meenemen op kamp. 

• +12-jarigen moeten hun eID-kaart meenemen 
Vergeet deze KidsID, isi+-kaart of eID dus niet! 

 
Ook zou de medische steekkaart up-to-date moeten zijn. 
Deze wordt bijgehouden door ons en is bedoeld om de 
medische noden van u kind beter op te volgen, wat een must 
is op kamp. 

 
Gelieve de medische fiche ingevuld terug te bezorgen ten 
laatste bij het inladen van de bagage op donderdag 23 juli!! 



Belangrijke aandachtspunten: 
 

- Alle leden worden verwacht in een perfect uniform bij 
vertrek. Ook stevige stapschoenen zijn een onderdeel 
van het uniform en zijn een must-have = verplicht op 
het kamp. 

 
- Leden gaan niet vroeger dan de voorgestelde datum/uur 

naar huis zonder toestemming en duidelijke afspraak 
met de groepsleiding. De groepsleiding is heel het kamp 
telefonisch bereikbaar. 

 
- (Jong-)Gidsen en (Jong-)Verkenners zorgen ervoor dat 

hun fiets in orde is. Zijn je banden opgepompt? Werken 
je lichten? Heeft je fiets een degelijk slot? 



BAGAGELIJST KAPOENEN 
 

Om te wassen: 
 

1 badhanddoek 
3 gewone handdoeken 
3 washandjes 
1 zeep 
1 kam/borstel 
1 linnenzak 
6 wasknijpers 
1 tandenborstel, tandpasta en beker 
1 veiligheidsspeld 

 

Om te slapen: 
 

1 veldbed OF luchtmatras 
1 slaapzak en deken 
1 pyjama of slaapkleed 
1 knuffeldiertje 

 

Diversen: 
 

Zakdoeken 
1 drinkbus 
1 zaklamp 
1 flesje muggenzalf 
1 flesje zonnecrème 
MAX 5 stripboeken 
Eventueel medicatie (LEIDING 
VERWITTIGEN) 
Klein rugzakje voor een 
dagtocht 
1 herbruikbare mondmasker 
OF 2 wegwerp mondmaskers 
 

KidsID en/of ISI+ 

Om te kleden: 
 

6 stuks ondergoed 
6 paar sokken 
4 T-shirts 
3 shorts 
1 à 2 lange broek 
1 à 2 warme trui 
Speelkledij 
Regenjas 
Zwemkledij + badmuts 

Schoeisel: 

Sportschoenen 
Stapschoenen 
Regenlaarzen 

 

ZEKER NIET MEENEMEN : 
 

Waardevolle voorwerpen of kledij 
Radio’s en/of mp3-spelers 
SNOEP!! 
GSM 
Geld 
Messen en dolken 

Al de gevonden verboden 
voorwerpen worden afgenomen 
en/of bewaard door de leiding. 

 
 

Opmerking: Een kamp is een snoepvrije zesdaagse (op wat je van de leiding en keukenploeg 
krijgt na natuurlijk), maar je mag wel een paar van je favoriete stukken fruit meenemen, op 
gezond snoepen hebben we geen bezwaar. Steek dit fruit dan in een harde plastic doos die 
goed te sluiten is en neem ze mee als handbagage.  



BAGAGELIJST WELPEN/KABOUTERS 
 

Om te kleden: 
 

11 stuks ondergoed 
11 paar sokken 
7 t-shirts 
4 shorten 
2 lange broeken 
2 warme truien 
Regenjas 
Zwemkledij + badmuts 

Om te slapen: 

1 veldbed OF luchtmatras 
1 slaapzak en deken 
1 pyama of slaapkleed 
(1 knuffeldiertje) 

 

Diversen: 
 

Zakdoeken 
1 drinkbus 
1 zaklamp + reserve batterijen 
1 flesje muggenzalf 
1 flesje zonnecreme 
MAX 5 strips 
Eventueel medicatie (LEIDING  
VERWITTIGEN) 
Schrijfgerief 
2 veiligheidsspelden 
2 herbruikbare 
mondmasker OF 4 
wegwerp 
mondmaskers 
 

KidsID en/of ISI+ 

Om te wassen: 
 

2 badhanddoeken 
6 gewone handdoeken 
5 washandjes 
1 zeep 
1 kam/borstel 
1 linnenzak 
10 wasknijpers 
1 tandenborstel, tandpasta en beker 
1 veiligheidsspeld 

Om te stappen: 

Sportschoenen 
Stapschoenen (verplicht) 
Regenlaarzen 
Rugzakje voor een dagtocht 

 

ZEKER NIET MEENEMEN : 
 

Waardevolle voorwerpen of kledij 
Radio’s en/of mp3-spelers 
SNOEP 
GSM 
Geld 
Messen en dolken 
Computerspelletjes 

Al de gevonden verboden 
voorwerpen worden afgenomen 
en/of bewaard door de leiding. 

 

 
 

Opmerking: Een kamp is een snoepvrije tiendaagse (op wat je van de leiding en keukenploeg 
krijgt na natuurlijk), maar je mag wel een paar van je favoriete stukken fruit meenemen, op 
gezond snoepen hebben we geen bezwaar. Steek dit fruit dan in een harde plastic doos die 
goed te sluiten is en neem ze mee als handbagage. Snoep mag meegegeven worden om je 
kind wat te geven op zondag 2 juli wanneer het normaliter bezoekdag zou zijn. De leiding zal 
deze verzamelen en aan de kinderen geven tussen 11-16u. Hierna gelden weer de typische 
kampafspraken = geen snoep. 



BAGAGELIJST (JONG-)GIVERS 
 

Om te slapen 
1 veldbed OF luchtmatras 
(matje voor op 2-daagse) 
1 slaapzak en deken 
1 pyjama of slaapkleed 
(1 knuffeldiertje) 

 

Om te wassen 
2 badhanddoeken 
6 gewone handdoeken 
5 washandjes 
1 zeep 
1 kam/borstel 
1 linnenzak 
6 wasknijpers 
1 tandenborstel, tandpasta en beker 
2 veiligheidsspelden 

 

Om te kleden 
11 stuks ondergoed 
11 paar sokken 
6 T-shirts 
4 shorts 
1 lange broek 
2 warme truien 
Regenjas 
Zwemkledij + badmuts 

 

Diversen 
Zakdoeken 
1 drinkbus 
1 zaklamp + reserve batterijen 
1 flesje muggenzalf 
1 flesje zonnecrème 
MAX 5 stripboeken 
Eventueel medicatie (LEIDING 
VERWITTIGEN) 
Schrijfgerief  
1 zakmes  
2 herbruikbare mondmasker 
OF 4 wegwerp mondmaskers 
 

KidsID/ISI+/eID 

Om te eten 
Gamel en bestek 
Drinkbeker 
4 keukenhanddoeken 
1 schotelvod 

 
Om te stappen 
Sportschoenen 
Stapschoenen (verplicht) 
Regenlaarzen 

Trekrugzak 
 

 
OPMERKING: 

Ondanks dat er dit jaar geen 
bezoekdag is, vragen we om de 
bagage toch te beperken tot 1 
koffer. Slaapzak + 
veldbed/luchtmatras/matje mag 
apart. 

 
 
 

.

Opmerking: Een kamp is een snoepvrije tiendaagse (op wat je van de leiding en keukenploeg krijgt 
na natuurlijk), maar je mag wel een paar van je favoriete stukken fruit meenemen, op gezond 
snoepen hebben we geen bezwaar. Steek dit fruit dan in een harde plastic doos die goed te sluiten is 
en neem ze mee als handbagage. Snoep mag meegegeven worden om je kind wat te geven op 
zondag 2 juli wanneer het normaliter bezoekdag zou zijn. De leiding zal deze verzamelen en aan de 
kinderen geven tussen 11-16u. Hierna gelden weer de typische kampafspraken = geen snoep. 

ZEKER NIET MEENEMEN : 
Waardevolle voorwerpen of kledij 
Radio’s en/of mp3-spelers 
SNOEP 
GSM 
Geld 
Dolken 

Al de gevonden verboden 
voorwerpen worden afgenomen 
en/of bewaard door de leiding. 



Scouting: ons beleid over alcohol, tabak en drugs 
 

Ons beleid in verband met deze onderwerpen werd opgesteld in 

samenspraak met onze groepsraad en werd gebaseerd op de 

richtlijnen ‘Speel op Veilig’ van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Wanneer ouders vragen of opmerkingen hebben, mogen zij hierover 

steeds de groepsleiding contacteren. 

Alcohol 

Er is enkel een mogelijkheid alcohol te drinken voor Gidsen en 

Verkenners die ouder zijn dan 16 jaar. Andere takken zijn hier dus 

van uitgesloten. Dit gebeurt enkel tijdens een avondactiviteit, 

weekends of (paas)kamp. Sterke drank wordt onder geen beding 

aangeboden. Hierbij gelden steeds dezelfde regel: 

• 1ste jaars Gidsen en Verkenners ouder dan 16 jaar mogen 

maximum één pintje drinken 

• 2de jaars Gidsen en Verkenners maximum 2 pintjes 

• 3de jaars Gidsen en Verkenners maximum 3 pintjes. 

 
Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat dronkenschap tijdens een 

scoutsactiviteit steeds onaanvaardbaar is (dit geldt zowel voor leden 

als voor leiding). Ook wordt er altijd een alcoholvrij alternatief 

aangeboden en krijgt het lid de vrije keuze een pintje te drinken of  

het alcoholvrije alternatief. De takleiding zorgt voor het naleven van 

de bovenstaande regels. 

Wanneer er toch dronkenschap bij leden ervaren wordt door de 

leiding van de tak, zullen er sancties volgen voor de betrokken 

personen. Dit kan gaan van meteen gaan slapen tot een klusje 

uitvoeren of niet deelnemen aan een leuke activiteit. Wanneer dit 

herhaaldelijk gebeurt bij dezelfde leden, zal er door de groepsraad 

beslist worden over een oplossing/sanctie. 



Tabak 

• Voor leden die jonger zijn dan 16 jaar wordt roken uitgesloten. 

• Zowel leden die ouder zijn dan 16 jaar als leiding worden niet 

verboden te roken. Ouders met een kind ouder dan 16 jaar 

kunnen de goedkeuring geven hun kind te laten roken tijdens 

een weekend, paaskamp of kamp (dus niet tijdens een gewone 

scoutsactiviteit). Er worden hiervoor 3 rookmomenten 

aangeboden op een rustig moment b.v. platte rust na het eten. 

Er wordt enkel gerookt in de rookzone uit het zicht van andere 

leden. Voor de toelating vullen ouders het +16-formulier in dat 

bijgevoegd is aan de medische fiche. 

• Leiding rookt niet tijdens activiteiten en altijd uit het zicht van 

de leden. 

 
Drugs 

Over drugs zijn onze regels klaar en duidelijk: ze zijn niet welkom in 

en rond onze scoutsgroep. 

• Geen gebruik of bezit. 

• Niet onder invloed tijdens activiteiten en kampen. 

• Niet in of rond de infrastructuur van onze groep. 

• Wanneer wij leden of leiding betrappen op drugsgebruik of 

drugsbezit zal er een uitsluiting van onze activiteiten volgen. 

Deze uitsluiting staat in verhouding tot de overtreding van onze 

regels en de groepsraad beslist over de duur. Op kamp bestaat   

in dit geval de kans dat uw kind het kampterrein zal moeten 

verlaten. 



Bezoekdag: 
Omwille van de coronamaatregelen is er dit jaar GEEN 
BEZOEKDAG op zondag 2 augustus 2020. 
Alle leden vanaf Kabouters en Welpen tot Givers zullen dus 10 
dagen hun ouders moeten missen. Echter zal er wel gekeken 
worden voor een soort van alternatief. Zo zullen onze leden wel 
sowieso kunnen genieten van een lekkere BBQ op zondag! Snoep 
mag ook meegegeven worden om tussen 11-16u je kind wat te 
laten snoepen. Dit snoep zal echter in bewaring gehouden worden 
door de leiding tot dan.  
 
Wat de Kapoenen betreft: deze zullen mogen opgehaald 
worden tussen 17u00 -18u00. Hierbij zullen we vragen om in de 
auto te wachten met het raam van de bestuurder open. Wij zullen 
met de leiding de kinderen begeleiden naar de juiste auto. Gelieve 
geen kinderen van andere ouders mee te pakken, daar dit voor u 
risico met zich meebrengt en zo ook voor de rest van uw gezin 
(advies van scouts & gidsen Vlaanderen coronamaatregelen).  
 
De bagage van de kapoenen wordt dan ook direct mee gegeven  
met de ouders, samen met het KidsID/ISI+-kaart. 

Ons kampterrein ligt op de Groenheuvelstraat huisnummer 2 
in Herselt -> kampterrein ligt er 100m vanaf (veldweggetje).  

Op de volgende pagina kan u een routebeschrijving 
terugvinden. 
Vanaf het rondpunt (foto op de volgende pagina) worden er 
pijlen opgehangen die u zullen leiden tot de parking. Op deze 
parking parkeert u en moet u een korte wandeling maken tot 
op ons kampterrein. Deze weg zal ook aangegeven staan. 

 
 



Routeplan: 
 

Op je gps geef je het volgende adres in: 
Groenheuvelstraat 2 

2230 Herselt 
 België 

 

 

Kaart: 

Op de foto zie je de groenheuvelstraat en het veldweggetje naar rechts is naar het kampterrein. Echter rij je 
hier niet in, maar zet je je auto aan de kant van de weg = groenheuvelstraat (kiss&ride systeem).  

 
 
 
                  

Bordje scouts Beringen-Mijn 
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De Hopper-winkel had graag dat wij jullie vertelden dat je er, behalve alles om je uniform 
compleet te maken, ook terecht kan voor een hele hoop andere dingen: 

 

WWW.HOPPER.BE 

http://www.hopper.be/


Telefoonnummers leiding 
 

Voornaam Achternaam Mailadres  Thuis GSM 

Kapoenenleiding@scoutsberingenmijn.be 

ANAIS LOUP anais.loup@scoutsberingenmijn.be  0495/ 843.750 

ANOUK BELMANS anouk.belmans@scoutsberingenmijn.be  0473/249.266 

STIEN GHYS stien.ghys@scoutsberingenmijn.be  0498/595.330 

MANON LAGAEYSSE manonlagaeysse@scoutsberingenmijn.be 011/45.24.17 0477/031.261 

SENNE VANDERLINDEN senne.vanderlinden@scoutsberingenmijn.be  0491/902.355 

WOUT BROEKMANS wout.broekmans@scoutsberingenmijn.be  0470/088.784 

Kabouterleiding@scoutsberingenmijn.be 

MARTIJN SIMONS Martijn.simons@scoutsberingenmijn.be  0491/736.558 

BRAM COX Bram.cox@scoutsberingenmijn.be  0474/016.783 

HANNAH VERBOVEN Hannah.verboven@scoutsberingenmijn.be  0471/871.532 

ESTHER THENAERS Esther.thenaers@scoutsberingenmijn.be  0470/541.997 

Welpenleiding@scoutsberingenmijn.be 

JONAS TIMMERS Jonas.timmers@scoutsberingenmijn.be  0484/189.777 

THIJS REYNDERS Thijs.reynders@scoutsberingenmijn.be  0470/278.429 

NOAH JASPERS Noah.jaspers@scoutsberingenmijn.be  0471/341.539 

JAN SWERTS Jan.swerts@scoutsberingenmijn.be  0472/279.579 

ROBBE UYTTERHOEVEN 
robbe.uytterhoeven@scoutsberingenmijn.b
e  0495/643.799 

Jonggidsenleiding@scoutsberingenmijn.be 

MARCO SIMONS Marco.simons@scoutsberingenmijn.be  0493/555.210 

MARIE MAET Marie.maet@scoutsberingenmijn.be  0468/177.384 

LUCAS DEHERTOG Lucas.dehertog@scoutsberingenmijn.be  0470/210.981 

EMMA WINDEY Emma.windey@scoutsberingenmijn.be  0468/230.903 

ARIANA REYNDERS Ariana.reynders@scoutsberingenmijn.be  0471/780.686 

Jongverkennerleiding@scoutsberingenmijn.be 

FABIAN LAGAEYSSE Fabian.lagaeysse@scoutsberingenmijn.be  0471/307.422 

SIEBE NOBLESSE Siebe.noblesse@scoutsberingenmijn.be  0478/071.832 

ENNO MANGELSCHOTS Enno.mangelschots@scoutsberingenmijn.be  0478/837.824 

Gidsenleiding@scoutsberingenmijn.be 

JESSICA THENAERS Jessica.thenaers@scoutsberingenmijn.be  0479/324596 

LISA MAET Lisa.maet@scoutsberingenmijn.be  0483/473.096 

WOUTER THYS Wouter.thys@scoutsberingenmijn.be 011/39.31.78 0470/256.756 

Verkennerleiding@scoutsberingenmijn.be 

FERRE WEZENAAR Ferre.wezenaar@scoutsberingenmijn.be 011/27.49.06 0484/944.108 

ARNE VANDERLINDEN Arne.vanderlinden@scoutsberingenmijn.be  0476/393.536 

Jinleiding@scoutsberingenmijn.be 

TAMINO STRUTTI Tamino.strutti@scoutsberingenmijn.be  0494/058.499 

TOM HULSBOSCH Tom.hulsbosch@scoutsberingenmijn.be  0473/216.588 

Groepsleiding@scoutsberingenmijn.be 

MANON LAGAEYSSE Manon.lagaeysse@scoutsberingenmijn.be 011/45.24.17 0477/031.261 

Materiaalleiding@scoutsberingenmijn.be 

 
*Enige nummer tijdens kamp bereikbaar (groepsleiding) 
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