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BETREFT: KAMP2021 

CODE: A3421S 

STATUS: BRIEFING_OPERATIE/GUMMARUS 

 
 
 
Beste Gummarianen, 
 
 

We dromen van de zomer! Onze missie? Wederom op kamp vertrekken 

voor een week vol plezier en avontuur. In deze kampeditie van ‘t 

Gommaireke vinden jullie alle praktische informatie over het kamp: 

data, benodigdheden, onze epische strijd tegen het COVID-19-virus en 

veel meer. Dit jaar gaan we op geheime missie om de wereldvrede te 

herstellen. Als geheim agenten duiken we een week undercover  naar: 

 

“Fonds de l’Eau 82, Pesche (5660 Couvin)” 

 

Je kan alles ook online nalezen op onze website: www.gummarus.be. 

Met vragen en opmerkingen over het kamp kunnen jullie steeds 

terecht bij de groepsleiding via groepsleiding@gummarusolv.be. 

 

 

Stevige linker, 

 

Leidingsploeg Sint-Gummarus 

Op kamp… ‘t zal wel zijn! 

http://www.gummarus.be/
mailto:groepsleiding@gummarusolv.be
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Op kamp met een coronaplan 

Dit jaar ziet het kamp er weer een beetje anders uit. Hoewel COVID-19 

ons nog steeds dwingt creatieve oplossingen te zoeken om het kamp zo 

hygiënisch en veilig mogelijk te organiseren, maken we er weer een 

spetterend kamp van. Meer nog, dankzij de bubbel van 100/200 het lijkt 

erop dat het kamp weer een ‘normaal’ groepskamp wordt.  

Iedereen die tot drie dagen voor het vertrek geen symptomen heeft. 

Dat zijn milde tot ernstige luchtwegaandoeningen,  gecombineerd 

met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. 

Wie mag mee? 

En als ik tot een risicogroep behoor? 
Dan moet je dokter via een attest toestemming geven 

of moet je aantonen dat de ziekte/aandoening door 

medicatie onder controle is. 

Eén grote kampbubbel 
We gaan op kamp in één grote bubbel van 100/200 

deelnemers. De bubbelgroottes zijn telkens onder 

voorbehoud van enkele parameters: de vaccinatie-

graad en de bezetting op intensieve zorgen. Of de 

bubbel nu 100 of 200 wordt, we hebben steeds 

genoeg plaats voor alle leden. 

200 
100 

Wat als er toch iemand ziek wordt? 
 Wanneer iemand ziek wordt, verwittigen we de ouders, 

voogd ... om de zieke op te komen halen. Iedereen moet binnen de 

24u opgehaald kunnen worden. Op die manier beperken we de 

risico’s van een uitbraak op kamp. Bij een COVID-19-besmetting op 

kamp geven we het contactenlogboek door aan de contacttracing.  
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BELANGRIJKSTE INFO VOOR OP KAMP 

Ben je ziek of vertoonde je de 
afgelopen dagen symptomen? Blijf 
dan nog even thuis. 

Hou voldoende afstand van 
mensen uit een andere bubbel. 

Ouders en andere externen behoren niet tot onze 
bubbel en respecteren dus de nodige afstand en 
dragen een mondmasker. 

We wassen regelmatig onze 
handen: na een HUDO-bezoek, 
voor en na het eten ... 

Moet je niezen of hoesten? Ga dan 
even aan de kant staan en nies in 
je elleboog. (Ja, dat mag met een 
grote dabb-beweging ;) ) 

Jongverkenners, verkenners en leiding 
hebben altijd een mondmasker op 
zak. Koken doen we met mondmasker 
en goede hygiëne. 

Iedereen neemt een drinkbus 
voor water mee! 

Ziek op kamp? Dan verblijft 
de zieke in een aparte tent 

en bellen we de ouders, 
voogd … zodat ze hem 

meteen kunnen ophalen. 

we spelen in open lucht 
#tentenkamp 

iedereen moet zijn 
medische fiche nakijken 

vóór vertrek 

Je kan ons volledige COVID-19-plan terugvinden op 
www.gummarus.be/kamp-2021 

http://www.gummarus.be/kamp-2021
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Praktische info 

Voor het kamp 
 
Juni: inschrijven 

Inschrijven voor het kamp kan tijdens de kampinschrijvingen of online 

via www.gummarus.be/kamp-2021. De inschrijving is pas compleet als 

het volledige kampgeld is overschreven. Vergeet ook niet de individuele 

steekkaart (‘medische fiche’) na te kijken, bij voorkeur op de 

kampinschrijving of bij het binnenbrengen van de bagage. 

Heb je allergieën, een te volgen dieet of andere zaken waar we rekening 

mee moeten houden? Laat het ons zeker weten via het 

inschrijvingsformulier of contacteer de groepsleiding via 

groepsleiding@gummarusolv.be. 

 

De deadline om in te schrijven is 27 juni. 

Kapoenen en welpen €95 
Jong-verkenners  €110 
Verkenners   €35 
Scouting op maat  te bespreken met de groepsleiding 

Scoutsrekening 
BE26 1043 6336 0229 

KAMPGELD 

Vermelding 
Kamp 2021 - [naam] - [tak] 

http://www.gummarus.be/kamp-2021
mailto:groepsleiding@gummarusolv.be
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uur tak 

19u00-19u30 kapoenen  

19u40-20u10 welpen  

20u20-20u50 jong-verkenners (JV’s)  

Om te vermijden dat er te veel personen tegelijk aanwezig zijn, werken 

we met tijdsloten afhankelijk van de tak. Wie de bagage komt brengen 

voor meerdere leden bij verschillende takken hoeft niet twee keer te 

komen, maar mag bij een van die tijdsloten alles binnenbrengen. 

27 juli: bagage binnenbrengen 
Jullie kunnen de bagage op dinsdagavond 27 juli binnenbrengen aan de 

lokalen. De bagage gaat dan samen met het kampmateriaal mee met de 

camion naar het kampterrein. Zo hoef je niets mee te sleuren op de bus 

en gaat de heenreis een stuk vlotter. Oppassen met breekbare 

voorwerpen, want de bagage kan op de Waalse landweggetjes wel eens 

stevig door elkaar worden geschud. 
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Praktische info 

Het kamp 
 
31 juli 9u: vertrek met de bus 

Kapoenen, welpen en jong-verkenners gaan met de bus naar het 

kampterrein. Op 31 juli spreken we om 9u af aan het Douaneplein om 

richting het kampterrein te vertrekken. Jong-verkenners en leiding 

dragen voor het instappen een mondmasker en iedereen houdt 

afstand van de buschauffeur.  Het avontuur kan beginnen! 
 

 

7 augustus 14u: einde kamp kapoenen en welpen 

De bezoekdag kan ook dit jaar jammer genoeg niet doorgaan. Een 

bezoekje brengen aan het kampterrein en een hapje en een drankje 

meepikken zitten er dus niet in. De kapoenen en de welpen zullen met 

hun bagage klaarstaan om opgehaald te worden. Carpoolen kan, als 

iedereen boven de 12 een mondmasker draagt en jullie dit melden aan 

de groepsleiding voor de contacttracing. 
 

 

10 augustus: einde kamp JV’s en V’s 

De jong-verkenners en de verkenners die de laatste dagen van het 

kamp meepikken keren met de trein terug huiswaarts. De leiding die 

mee de trein neemt naar het groot station van Mechelen stuurt het 

exacte uur van aankomst door. 

Je kan brieven sturen naar je kampeerder en hem vinden op 
het volgende adres: 
 
Scouts Sint-Gummarus [tak] [naam] 
Fonds de l’Eau 82  
5660 COUVIN 

KAMPADRES 

Je kan een vriend die niet mee op kamp is 
verrassen met ons kampkaartje. Vergeet dan 

zeker z’n adres niet. 
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Vind jij je weg naar 
het kampterrein? 
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Ik ga op kamp en ik neem mee... 

Kleren 
− perfect scoutsuniform 

− voldoende kledij: 

− korte en lange broek 

− T-shirts 

− petje 

− dikke trui 

− warme kousen 

− regenjas 

− stevige stapschoenen 

− waterschoenen / Teva’s 

− zwemgerief  

− themakledij  

− zak voor vuile was  

Slapen 
− veldbed (kapoenen/welpen) 

− matje (JV’s/V’s) 

− slaapzak 

− kussentje 

− pyjama 

− knuffel 

Hygiëne 
− mondmasker 

− handzeep 

− tandenborstel en tandpasta 

− zonnecrème 

− handdoek 

− shampoo & douchegel (ecologisch) 

Altijd handig 
− drinkbus 

− Kids-ID/paspoort/identiteitskaart 

− keukenhanddoek 

− zaklamp en reservebatterijen 

− pot choco/confituur/... 

− rugzakje 

− iets om te schrijven 

− postzegels en adressen 

Extra voor kapoenen 
Kledij ingedeeld per dag om het 

zo de kapoenen (en leiding) 

makkelijker te maken. 

Extra voor JV’s en V’s 
− gamel 

− bestek 

− twee mondmaskers 

Wat nemen we niet mee 
− spelconsoles 

− andere elektronica 

− snoepgoed 
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Het Uniform 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. Dasring 75 jaar Gummarus (mag 

ook aan das hangen) 

2. Groepslintje (vragen bij leiding) 

3. Wapenschild Vlaanderen + Ant-

werpen (hopper) 

4. Takkenteken (hopper) 

5. Kenteken buitenlands kamp (V’s) 

6. Jaarkenteken (vragen bij leiding) 

7. Kenteken 70 jaar Gummarus 

8. Internationaal scoutskenteken 

(hopper) 

9. Lintje België (hopper, na buiten-

lands kamp) 

10. Beloftekenteken 

(vragen bij leiding)  

11. Patrouille lintje  

11 

Alle andere kentekens worden niet toegelaten op het 
uniform. Ook geen oude jaarkentekens of takkentekens. 
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Kapoenen 

DOCUMENT: MISSIE/KAMP2021 

CODE: KAP_BLAUWEPETTEN 

STATUS: BRIEFING_INTERN 

 

Al  snel  na  het  einde  van  de  Tweede  Wereldoorlog 

begonnen  de  Verenigde  Staten  en  de  USSR  met  een 

intensieve  campagne  om  hun  invloedssfeer  uit  te 

breiden. Ze boden hun steun aan aan elk land dat die 

maar  krijgen  wou,  en  zo  werden  de  conflicten  daar 

steeds  aangewakkerd.  Dit  in  combinatie  met  de 

wapenwedloop beloofde slecht af te lopen.  

 

Gelukkig   hebben  de  Blauwe  Petten  onze  kapoenen 

gevraagd om zich  bij hen aan te sluiten, en om te 

proberen om in al die conflicten te gaan bemiddelen. Ze 

zullen te maken krijgen met aanvallen op raketbasissen, 

de oorlog in Korea, de napalm van Vietnam en nog veel 

meer gevaarlijke conflicten. Het is belangrijk dat ze 

hun naam van Blauwe Petten waarmaken, de wereldvrede 

staat immers op het spel!  
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Welpen 

DOCUMENT: MISSIE/KAMP2021 

CODE: WELP_THÉGUEVARA 

STATUS: BRIEFING_POST 

 

Beste Welpen, 

 

Tot enkele maanden geleden was het leven goed in Cuba, 

totdat kolonel Barista een staatsgreep pleegde en een 

dictatuur startte. Met behulp van de CIA en het Cubaanse 

leger  kon  hij  de  macht  grijpen.  Barista  gaf  vele 

grondstoffen weg aan de Amerikaanse bedrijven en in ruil 

werd de kolonel beloond met een overvloed aan schatten, 

terwijl het volk steeds armer werd. Elke dag verdwijnen 

er meer en meer mensen die kritiek uiten op Barista... 

Ik, commandante Thé Guevara vraag aan jullie, de dappere 

welpen van Sint-Gummarus om mij te helpen om deze tiran 

af  te  zetten  om  zo  de  beste  toekomst  van  Cuba  te 

verzekeren en het volk geven waarop ze recht hebben. 

Jullie zullen op missie moeten gaan en Cuba infiltreren. 

Ik houd mij schuil in Pesche en we zullen dit dorpje als 

uitvalsbasis gebruiken voor onze super geheime missies. 

Pas  wel  op:  het  krioelt  er  hier  van  (Amerikaanse) 

spionnen, corrupte soldaten en verraders. Zelfs ik kan 

maar moeite vriend van vijand onderscheiden. Maar één 

ding waar ik wel zeker in ben is dat de welpen mij 

zullen helpen om Cuba te bevrijden van een monster. 

 

Een revolutionaire linker, 

Commandante Thé Guevara 
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Jong-Verkenners 

Dit jaar mogen de jong-verkenners weer op driedaagse. We 

verkiezen de natuur boven de stad en zorgen voor zo min 

mogelijk contact met externen. De JV-leiding legt ruim op 

voorhand slaapplaatsen vast zodat we niet van deur-tot-deur 

moeten. JV’s en leiding nemen op driedaagse voldoende 

mondmaskers en alcoholgel mee. Op verkenning! 

OP DRIEDAAGSE 

DOCUMENT: MISSIE/KAMP2021 

CODE: BOND_JV-BOND 

ONDERSCHEPT: MI6/KGB/CIA 

 

 

Wie droomde er nog nooit van om een echte James Bond, 

007, spion der spionnen te worden? Wat blijkt, een team 

hoogopgeleide en immer enthousiaste instructeurs staat 

jullie op te wachten op de kampweide in Pesche! Hoe 

uiteenlopende vijanden, onmogelijk te binden 

bechamelsaus, verwarrende sjorringen en eindeloze 

kilometers verslaan, wordt jullie hier allemaal heel 

snel duidelijk... 
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Verkenners 

DOCUMENT: MISSIE/KAMP2021 

BESTEMMING: TSJECHIË 

STATUS: TRANSIT_V 

 

Dit jaar vertrekken de verkenners weer op buitenlands 

kamp. Ze vertrekken op vrijdag 2 juli richting Tsjechië 

voor een kamp vol avonturen en komen op maandag 12 juli 

weer aan in Mechelen. Jullie krijgen alle info over het 

buitenlands kamp van de verkennerleiding.  

 

Na een fantastisch buitenlands kamp in Tsjechië waar de 

verkenners zich enorm goed geamuseerd hebben, komen ze 

naar de Ardennen om de laatste dagen (06/08-10/08) van 

het gewone binnenlands kamp mee te pikken. Op die manier 

hoeven ze enkele hoogtepunten van het kamp, zoals het 

Groot Kampvuur, niet te missen. 
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United we march 

 
Jong en oud 

Allemaal een scout 

Vanuit Mechelen stad 

Samen op pad 

 

Op zoek naar avontuur 

We chillen aan het vuur 

Spelen in het bos 

We crossen er op los 

 

WOOOW WOOW WOOW 

United we march!  

 

Na een dag vol pit 

Eten we stoofvlees friet 

Formatie aan de vlag  

Bij het krieken van de dag 

 

Oranje-groen  

Niets dat we niet doen 

Gummarus dat zijn wij  

Kom er nu maar bij 

 

WOOOW WOOW WOOW 

United we march! 

Om al te oefenen 

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! 

 

Scouts en leiding knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê 

Luist'rend fluist'ren kruinen neer 

en sterren staan al teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

Belofte... 

Kampvuurliedjes 
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Sjorren 

Nooit meer in de knoop met je sjorring...  
Op kamp gaan, da’s ook je eigen stelling 

sjorren. Weet jij nog hoe dat werkt? 
 

Stap 1: begin op de vaste balk. Begin met 

een timmermanssteek op de vaste balk. 

 

Stap 2: om de balken heen. Sla het touw 

drie keer om de balken heen. Leg elke 

winding netjes naast de vorige en trek 

stevig aan: op de losse balk binnen en op 

de vaste balk buiten. Op die manier wordt  

de kracht van de woeling gelijk verdeeld 

over het touw. 

 

Stap 3: woelen. Sla het touw tussen de 

palen door, om de windingen heen en 

trek strak (heel strak!) aan. 

 

Stap 4:  eindig op de losse balk. Hou de 

spanning op het touw en maak een kruis 

op de losse balk. Zet een vinger op het 

stuk touw vlak voor het kruis om de 

spanning te behouden. Steek terwijl het 

uiteinde van het touw door het kruis en 

trek stevig aan. Sla de rest van het touw 

om de balk et voilà! 

 
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kruissjorring 

Timmermansteek op de vaste balk 

Drie keer rond de balken 

Stevig woelen 

Eindigen op de losse balk 
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 Iedereen mee op kamp! 

Op kamp gaan is niet altijd even vanzelfsprekend: betaling van het 

kampgeld, kampeermateriaal aankopen ... We willen ieder kind de kans 

geven om mee te gaan op kamp en proberen drempels weg te werken. 

Kampgeld op maat 
Wie daar nood aan heeft kan gebruik 

maken van verminderd kampgeld. Je 

betaalt dan 1/3 van het normale 

kampgeld. Ook als je geen gebruik maakt 

van het verminderd kampgeld kan je 

met de groepsleiding afspreken om in 

schijven te betalen. 

Ondersteuning op maat 
Soms lukt het niet om een betaalbaar veldbed te vinden, een rugzak, 

slaapzak, zaklamp … Ook in dat geval helpt de groepsleiding je graag 

verder om je kampeermateriaal te lenen van de scouts of om gratis uni-

formstukken uit onze tweedehandswinkel te geven. 

 

Wie nog bruikbaar materiaal heeft liggen dat niet meer wordt gebruikt, 

mag dat altijd binnenbrengen op de scouts. We bezorgen die spullen 

dan aan wie het kan gebruiken. 
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Contact 
 
Kapoenenleiding (kapoenen@gummarusolv.be)  
Vrijmoedige Koira (Max Sinjan)   koira@gummarusolv.be 

Bijdehandse Ara (Xander Voet)   ara@gummarusolv.be 

Krachtige Sperwer (Alex Dong)    sperwer@gummarusolv.be 

Stoutmoedige Sneeuwuil (Seppe Alexander)  sneeuwuil.gum@gummarusolv.be 

 

 

Welpenleiding (welpen@gummarusolv.be) 
Ondeugende Oeïstiti (Jonas Vermeylen)  oeistiti@gummarusolv.be 

Nuchtere Saterhoen (Liam Kidd)   saterhoen@gummarusolv.be 

Onverstoorbare Zeehond (Sylvain Pascal)  zeehond@gummarusolv.be 

Zorgeloze Beo (Ilias Aaouam)    beo@gummarusolv.be 

Guitige Pinguïn (Tuur De Coninck)   pinguin.gum@gummarusolv.be 

 

 

Jong-verkennerleiding (jongverkenners@gummarusolv.be) 
Genietende Giraf (Harry Poels-Ryckeboer)  giraf@gummarusolv.be 

Schrandere Sagittarius (Alexander Janssens)  sagittarius@gummarusolv.be 

Ambivalente Caraya (Lou Vervaeke)   caraya@gummarusolv.be 

Rustige Cynomys (Kiano Vanden Borre)  cynomys@gummarusolv.be 

Plichtsgetrouwe Eekhoorn (Stig De Laet)  eekhoorn@gummarusolv.be 

 

 

Verkennerleiding (verkenners@gummarusolv.be) 
Gevate Mus (Jolan Voet)    mus@gummarusolv.be 

Sociale Anhinga (Emil Van Aken)   anhinga@gummarusolv.be 

Dromerige Staartmees (Laurens Jooris)  staartmees@gummarusolv.be 

Aparte Sitta (Ferre Cauwenberg)   sitta@gummarusolv.be 

 

 

Groepsleiding (groepsleiding@gummarusolv.be) 
Schrandere Sagittarius (Alexander Janssens)  sagittarius@gummarusolv.be 

Nuchtere Saterhoen (Liam Kidd)   saterhoen@gummarusolv.be 

Aparte Sitta (Ferre Cauwenberg)   sitta@gummarusolv.be 
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Notitieblokje 
Voor al je observaties. 
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