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KAMPEDITIE 2019 

Scouts en gidsen Zandstuivers Pulle 

 
 
 

GROEPSBLAD VAN SCOUTS EN 
GIDSEN 

ZANDSTUIVERS PULLE 
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PAPIERSLAG 

Op zaterdag 22 juni komen de 
Scouts en Gidsen van Pulle vanaf 

9:00u uw papier ophalen. 

Gelieve uw papier stevig verpakt 
aan de straat klaar te zetten. 

Mensen die buiten Pulle wonen, 
kunnen hun oud papier op deze 
dag zelf naar het dorpsplein van 

Pulle brengen. 

TAKVERANTWOORDELIJKEN 

Kapoenen Kabouters 
Ema Vukas Marie Hofmans 

Kleineheide 25 
2242 Pulderbos 
0471/48.07.34 

Jonggidsen 
Leonie Henderickx 
Blauwhoef 20 
2242 Pulderbos 
0495/78.76.94 

Givers 
Floris Hofmans  
Kleineheide 25 
2242 Pulderbos 
0498/07.28.17 

Elias Herszkorn 
Valkenaard 21 
2242 Pulderbos 
0492/70.89.31 

Pulse Steenweg 18 
2280 Grobbendonk 
0474/18.28.33 

Welpen 
Amelie Van Sichem 
Blauwhoef 2 
2242 Pulderbos 
0479/07.74.11 

Jongverkenners 
Hannes Glassée  
Kerkeveldstraat 16 
2280 Grobbendonk 
0476/84.33.50 

Groepsleiding 
Merel Van Laer 
Bosdreef 4 
2243 Pulle 
0499/36.77.80 

Dieter Coenen 
Driehoekstraat 71 
2240 Zandhoven  
0494/88.31.19 
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OUDERPRAATJE 

Ja hoor! Eindelijk is het dan zover … DE KAMPEN komen 
eraan! Velen onder jullie zijn al ingeschreven, de 
kampprogramma’s zijn goedgekeurd (jaja, dit wordt door de 
hogere van Scouts en Gidsen Vlaanderen gelezen en gekeurd). 
Het belooft weer een spetterende periode te worden. Nog even 
wat toetsen en examens doen, de nodige telefoontjes plegen 
naar de weermannen om hen te smeken om goed weer en dan 
kunnen we eindelijk vertrekken! 

Lees dit boekje grondig, van voor naar achter, van boven naar 
onder en van binnen naar buiten. Je vindt er immers alles in 
terug wat je moet weten over jouw kamp. Toch nog vragen? 
Contacteer gerust iemand van de leiding, hun adressen en 
telefoonnummers vind je vooraan of op onze scoutssite! 

Voor wie nog niet betaalde: dit kan nog steeds via 
overschrijving op rekeningnummer BE82 0017 2216 4268 
(voor 15 juni) met vermelding: naam kind – tak – kamp 2019. 
- Kapoen = 100 euro
- Kabouter en welp = 110 euro
- Jongverkenner, jonggids en giver = 130 euro
Vanaf het 3de kind in uw gezin, krijgt u een korting van 40
euro.

Niet vergeten: steek de KIDS-ID van uw kind NIET in de 
rugzak of koffer. De KIDS-ID wordt bij het vertrek in de 
HEUVELSTRAAT afgegeven. 

GOED VERZEKERD? 

Iedereen (zowel leiding als leden) die lidgeld betaalt bij Scouts 
en Gidsen Vlaanderen, is verzekerd via de standaardpolis: 
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

Op de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen vind je alle 
informatie hieromtrent: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/sec
retariaat/verzekering 

U kunt voor meer informatie ook altijd terecht bij Merel Van 
Laer.  

http://scouts-pulle.be/contactinformatie.html
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/verzekering
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 BAGAGE 
 
De bagage van de kabouters, welpen, jongverkenners, 
jonggidsen en givers moet op vrijdag 21 of zaterdag 22 juni 
worden binnengebracht aan het scoutslokaal. Dit kan tussen 
17:00u en 21:00u. Is het voor u onmogelijk om dan te komen, 
dan kan u ook vooraf contact opnemen met de leiding om een 
ander tijdstip af te spreken! Gelieve niet langs de Wipstraat 
te komen, maar vooraan het terrein te parkeren. (aan de 
Boudewijnlaan) 
 
!!Kapoenen hoeven hun bagage niet binnen te brengen 
aangezien zij toch door de ouders naar het kampterrein 
gebracht worden. 
 
Enkele belangrijke weetjes … 

• Maak samen met uw kind de rugzak of valies. Zo weet 
uw zoon of dochter waar wat zit. 

• Voorzie ALLES van de naam of initialen van het kind. 
Zo wordt je zoektocht naar verloren voorwerpen 
ingekort! 

• Als uw kind medicijnen moet nemen op kamp, gelieve 
deze dan bij het vertrek aan de leiding te geven. Stop 
er ook een briefje bij waarop staat wanneer ze moeten 
ingenomen worden en in welke hoeveelheid. 

• Stop de KIDS-ID niet in de rugzak, want die dient bij 
het vertrek aan het scoutslokaal afgegeven te worden 
aan de leiding. De leiding houdt deze een heel kamp bij 
en bezorgt ze terug op het einde van het kamp. 

• Op de bus kan uw kind een rugzakje meenemen met 
daarin een lunchpakket en het hoogstnodige materiaal 
dat u nog thuisliet (bv: tandenborstel). 

EEN LEUKE AFSLUITER VAN HET KAMP 
 
De ouders die hun kinderen komen halen, in Bree of in 
Ochamps, hebben een lange rit voor de boeg. We gaan hen 
daarvoor belonen met een heerlijk middagmaal! 
 
Om niet met overschotten of tekorten te zitten, vragen wij jullie 
om onderstaand strookje in te vullen als je blijft eten. U wordt 
verwacht rond 13.00u. Dit strookje geef je af op een activiteit, 
bij het binnenbrengen van de bagage of ten laatste bij het 
vertrek aan de Heuvelstraat of in het geval van de kapoenen 
als je je kapoen op het kampterrein komt afzetten. 
 

 

De familie  
 
……………………………………………………………………… 
zal op: 

o Donderdag 9 juli een hapje komen eten in Bree en wij 
komen eten met …….. personen (leden die op kamp 
zijn niet meegerekend). 

o Maandag 13 juli een hapje komen in Ochamps en wij 
komen eten met …….. personen (leden die op kamp 
zijn niet meegerekend). 
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VERTREK EN AFHALEN: KLEIN KAMP 

Vertrek kapoenen: 

De kapoenen worden op zaterdag 4 juli door de ouders naar 
het kampterrein in Bree gebracht. We verwachten jullie daar 
om 13:00u. 

Vertrek kabouters en welpen: 

De kabouters en welpen worden op dinsdag 2 juli om 9.00u 
in de HEUVELSTRAAT in Pulle (Zijstraat van de 
Keulsebaan) verwacht in scoutshemd, inclusief groepsdas. 
Van daaruit vertrekken ze met de bus richting Bree. Breng een 
lunchpakket mee voor de eerste middag. Vergeet bij vertrek je 
KIDS-ID niet aan de leiding te bezorgen. 

Afhalen kapoenen, kabouters en welpen: 

De kapoenen, kabouters en welpen mogen op dinsdag 9 juli 
om 13:00u door de ouders op het kampterrein worden 
afgehaald. Gelieve niet te vroeg te komen, zodat wij ons kamp 
rustig kunnen beëindigen. Er zal middageten (pistolets) voor 
de ouders voorzien worden zodat u nog rustig kan napraten 
met de leiding. Gelieve wel vooraf in te schrijven (zie: “Een 
leuke afsluiter van het kamp”). 

ADRES: KLEIN KAMP 

Ieder kind ontvangt graag een briefje van mama en papa, oma 
en opa, nonkel en tante, … Dit is het adres waarnaar u uw 
brieven kunt sturen: 

Scouts Pulle, Viggel 3 
t.a.v. (naam + tak)

Gruiteroderkiezel 73 
3960 Bree 

In uitzonderlijke gevallen kunnen jullie ons in Gruitrode 
bereiken op volgende nummers: 

Ema Vukas (kapoenenleiding):   
Marie Hofmans (kabouterleiding): 

0474/18.28.33 
0471/48.07.34 

Amelie Van Sichem (welpenleiding): 0479/07.74.11 
Merel Van Laer (groepsleiding):  0499/36.77.80 
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WAT STOP IK IN MIJN KOFFER? 

Slaapgerief: 

• Hoeslaken (eventueel 2)

• Slaapzak (sowieso voor derdejaars) of deken

• !Kleine trekrugzak (spendeer hier zeker geen fortuinen
aan, dient enkel voor slaapzak, matje en kledij voor één
nacht), matje en slaapzak voor derdejaars welpen en
kabouters!

• Kussen

• Pyjama (knuffel)

Wasgerief: 

• Handdoeken (groot en klein)

• Washandjes

• Tandenborstel, tandpasta en beker

• Zeep

• Borstel/kam

Zwemgerief: 

• Bikini/zwembroek (indien nodig zwembandjes)

Schoeisel: 

• Stevige stapschoenen (zeker inlopen)

• Sportschoenen

• Sloefen voor binnen

Kledij: 

• 2 of 3 lange broeken

• 4 korte broeken

• 2 of 3 truien

• Voldoende T-shirts

• 10 paar kousen

• Ondergoed

• Regenkledij

• Zakdoeken

• Zakje voor de vuile was

Allerlei: 

• 3 keukenhanddoeken (zeker voorzien van naam)

• 10 wasknijpers

• Zonnebrandolie

• Muggenmelk

• Pet tegen de zon

• Zaklamp (zeker voorzien van naam)

• Drinkbus (zeker voorzien van naam)

• Enveloppen, papier, postzegels, schrijfgerief (de adressen
voorschrijven bij de jongsten is zeer handig)

• Drinkbeker

• Bord en bestek (zeker voorzien van naam)

Dagtocht: 

• Klein rugzakje

• Maximum 5 euro zakgeld

• Rode T-shirt
ALGEMENE AFSPRAKEN: Wat neem ik zeker niet mee?

• MP3-speler / IPod

• GSM

• Gameboys, tablets en soortgelijke

• Snoep: wij zorgen ervoor dat de leden evenwichtig eten
en af en toe allemaal een snoepje krijgen. Zij die toch
snoep meenemen, zullen het moeten afgeven.
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WEGBESCHRIJVING NAAR BREE 

• Neem de E313 richting Hasselt/Luik

• Neem na 38 km de afslag naar de E314 en volg deze
60 km.

• Neem afslag 31-Genk-Centrum en voeg in op de N76
richting Bree.

• Rechtsaf slaan naar westerring/ de N76

• Weg vervolgen naar Plockroy en Genkerbaan

• Sla rechtsaf om op de Genkerbaan te blijven

• Ga rechtdoor op de N76

• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de
Wijshagerkiezel/de N760

• Sla linksaf naar de Gruiteroderkiezel/de N730

Voor mensen die een gps-toestel gebruiken: 

Gruiteroderkiezel 73, 3960 Bree 
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VERTREK EN AFHALEN: GROOT KAMP 

Vertrek jonggidsen, jongverkenners en givers: 

De leden van groot kamp worden op woensdag 3 juli om 
9.00u aan het veldje in de HEUVELSTRAAT verwacht in 
scoutshemd, inclusief groepsdas. Van daaruit vertrekken 
ze met de bus richting Libin. Breng een lunchpakket mee voor 
de eerste middag. 

Afhalen jonggidsen, jongverkenners en givers: 

De leden van groot kamp mogen op zaterdag 13 juli om 
13:00u door de ouders op het kampterrein worden afgehaald. 
Gelieve niet te vroeg te komen, zodat wij ons kamp rustig 
kunnen beëindigen. Er zal middageten (pistolets) voor de 
ouders voorzien worden zodat u nog rustig kan napraten met 
de leiding. Gelieve wel vooraf in te schrijven (zie: “Een leuke 
afsluiter van het kamp”). 

ADRES: GROOT KAMP 

Al zijn ze wat ouder, ook onze leden van groot kamp krijgen 
nog graag een brief van mama en papa, oma en opa, nonkel 
en tante, … Dit is het adres waarnaar u uw brieven kunt 
sturen: 

Scouts Pulle 
t.a.v. (naam + tak)

Rue de L’ermite 132 
6890 LIBIN 

In uitzonderlijke gevallen kunnen jullie ons in Jéhonville 
bereiken op volgende nummers: 

Leonie Henderickx (jonggidsenleiding):     0495/78.76.94 
Hannes Glassée (jongverkennerleiding):   0476/84.33.50 
Floris Hofmans (giverleiding):                     0498/07.28.17 
Dieter Coenen (groepsleiding):                   0494/88.31.19 
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WAT STOP IK IN MIJN KOFFER?  
 
Slaapgerief:  

• Slaapzak  

• Matje  

• Kussen  

• Pyjama  
 
Wasgerief:  

• Handdoeken (groot en klein)  

• Washandjes  

• Tandenborstel, tandpasta en beker  

• Zeep  

• Borstel/kam  
 
Zwemgerief:  

• Bikini/zwembroek  
 
Schoeisel:  

• Stevige stapschoenen (zeker inlopen)  

• Sportschoenen  

• Eventueel badsloefen/laarzen  
 
Kledij: 

• Scoutsuniform  

• 2 of 3 lange broeken  

• 4 korte broeken  

• 2 of 3 truien  

• Voldoende T-shirts  

• 15 paar kousen  

• Ondergoed  

• Regenkledij  

• Zakdoeken  

• Zakje voor de vuile was  
 
Allerlei: 

• 3 keukenhanddoeken (zeker voorzien van naam) 

• 10 wasknijpers 

• Zonnebrandolie 

• Muggenmelk 

• Pet tegen de zon 

• Zaklamp (zeker voorzien van naam) 

• Drinkbus (zeker voorzien van naam) 

• Enveloppen, papier, postzegels, schrijfgerief 

• Drinkbeker 
 
Tweedaagse / driedaagse: 

• Goede stevige trekkersrugzak! 

• Beschermhoes voor rugzak tegen de regen 

• Extra (plastic) zakjes om kleren in te stoppen op tocht, 
droge kleren zijn handig 

• Jonggidsen en jongverkenners: maximum 10 euro 

• Givers: maximum 15 euro 
 
ALGEMENE AFSPRAKEN: Wat neem ik zeker niet mee? 

• MP3-speler / iPod / GSM 

• Drank (vinden = uitkappen) 

• SCOUTING IS KICKEN ZONDER DRUGS 

• Nicotineverslaving: afspraken met de leiding 

• Snoep: wij zorgen ervoor dat de leden evenwichtig eten 
en af en toe allemaal een snoepje krijgen. Zij die toch 
snoep meenemen, zullen het moeten afgeven. 
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WEGBESCHRIJVING NAAR OCHAMPS 
 

• Neem de E34 richting Antwerpen en rijdt verder naar 
Brussel via de E19. 

• Volg de Brusselse ring naar de E411 en naar de N40 in 
Libin 

• Neem afrit 24 Saint-Hubert vanaf de E411.  

• Volg de N40.  

• Sla rechtsaf naar Nargaufay 

• Weg vervolgen naar Voie de la Hez 

• Sla rechts af naar Rue Baron Coppée 

• Nee de 2de afslag op de rotonde naar Rue Major Mouzon 

• Neem de 2de afslag naar Rue du Centenaire 

 
Vanaf daar zullen er wegwijzers hangen die jullie zullen 

leiden tot het kampterrein van jullie kinderen. 
 

Adres: Rue de Chenois, Ochamps, 6890 Libin 
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TIPS VOOR OP TOCHT 
 
De jonggidsen en jongverkenners gaan 2 dagen op stap met 
hun rugzak, de givers 3 dagen. Elk jaar zijn er kleine 
ongemakken die gemakkelijk vermeden konden worden met 
enkele nuttig tips: 
 
RUGZAK:  

• Steek dingen die je regelmatig nodig hebt boven aan. ( 
je lacht, maar meermaals maken we het mee dat 
iemand zijn rugzak volledig moet uitladen om zijn 
bestek te nemen voor ’s middags).  

• Alle kleding in aparte zakjes in je rugzak (regen).  

• Zware voorwerpen: zoveel mogelijk in het midden en 
tegen je rug aan.  

• Losse voorwerpen aan je rugzak hinderen bij het 
stappen.  

• Bevestig je matje stevig op of onder je rugzak, ALTIJD 
in plastic! (regen)  

• Een beschermhoes voor over je rugzak doet wonde ren 
bij een stortbui.  

• Een rugzak mag maximaal 11 kg wegen (zonder 
gevulde waterfles).  

• De heupriem rond je heupen en niet erop, anders bij je 
rug (geen hand tussen middenrug en rugzak).  

 
SCHOENEN EN VOETHYGIËNE:  

• Gebruik stevige stapschoenen. Strandsloefen of 
sandalen zijn niet aangewezen.  

• Koop geen kampschoenen net voor het kamp! Loop ze 
tijdig in zodat ze zich naar jouw voet kunnen zetten.  

• Spuit je schoenen in tegen de regen (ook al zijn ze 
nieuw).  

• Neem eventueel reserveveters mee op kamp.  

• Doe elke dag propere en droge sokken aan.  

• Welke sokken?  
WEL: sokken zonder ribbels  
WEL: sokken met verstevigde hiel  
NIET: Noorse sokken (veel wrijving) 

• Je voeten droog houden om de kans op blaren te 
verkleinen. Je kunt daarvoor kiezen tussen talkpoeder 
of een spray.  

• Was je voeten elke avond.  

• Laat je schoenen ’s nachts luchten op een droge 
plaats.  

 
Als je deze tips naleeft, 
wensen wij je een 
aangename tocht! En 
anders … tja, veel geluk 
met je gokspel en 
misschien tot in de auto na 
kilometer … Wil je meer 
informatie? De leiding wil 
hun ervaring graag delen. 
Spreek ze aan en ze 
zullen je met alle plezier 
verder helpen
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HET AVONDLIED 
 

Oh Heer, de 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 Gidsen, knielen wij neder. 
Door de stilte weerklinkt onze bee. 

 
 

Luist’rend fluist’ren kruinen mee. 
En sterren staren teder. 

 
 

Geef ons Heer, zegen en rust en vree. 
 
 

 
 
 


