
 
 
 
 
 
Beste ouders,  
Liefste leden,  
 
Deze brief is het startschot van de informatie over het groepskamp. We zullen een globaal overzicht 
geven en jullie warm maken om zich in te schrijven. Het is de bedoeling om de grootste vraagtekens al 
weg te werken en wat meer informatie te geven over het kamp en hoe de inschrijvingen zullen verlopen. 
Hoogstwaarschijnlijk zullen niet alle vragen beantwoord worden.  
 
Om leden zelfzeker en comfortabel op kamp te laten vertrekken en ouders met een gerust hart hun kind 
mee te geven, zullen wij een info avond organiseren voor ouders. Hierop worden alle overige vragen 
verduidelijkt en weggewerkt. Dit gaat door op dinsdag 19 februari 2019 om 19u30 op watewy in het 
dubbel lokaal.  
 
In mei volgt dan, voor de ingeschreven leden, een kampboekje met de concrete informatie over het 
thema, de spelletjes en zo verder.  

 
Het allerbelangrijkste is natuurlijk ‘wanneer gaat het groepskamp door’? 
 

Kapoenen: Het groepskamp begint voor jullie op dinsdag 9 juli 2019 en eindigt op zondag 14  
     juli 2019 

    Welpen: Het groepskamp begint voor jullie op dinsdag 9 juli 2019 en eindigt op zondag 14  
     juli 2019 

               Jonggivers: Jullie kamp begint op woensdag 3 juli 2019, enkel met de jonggivers. Op 9 juli  
    sluiten de andere takken zich aan en het eindigt op zondag 14 juli 2019.  

       Givers: Jullie kamp start op maandag 8 juli 2019 en de einddatum wordt later meegedeeld  
        door jullie leiding. 
Jins: Jullie kamp start op dinsdag 9 juli 2019 en de einddatum wordt later meegedeeld     
        door de leiding.  

 
Hoe geraken we in het exotische Bohon (Durbuy)? 
 
Zoals je hierboven kon zien lopen niet alle kampen gelijk. Dit vraagt dan ook een aangepast 
vervoersplan. Dit verschilt echter weinig van een normaal kamp: 
 
Kapoenen en welpen verzamelen aan het station van Tielt en vertrekken, hoe kan het ook anders, met 
de trein richting Durbuy. 
 
Ook de jonggivers gaan met de trein. 
 
Givers pakken het dit jaar iets ambitieuzer aan. Zij verzamelen ook aan het station van Tielt, gepakt en 
gezakt EN met de fiets. Na de eerste saaie vlakke vlaamse kilometers te overbruggen, wisselen ze de 
trein in voor de fiets. Met deze fietsen zullen ze op het groepskamp vrij zijn om de streek te verkennen. 
 
Ook de jins zullen vertrekken met de trein vanuit Tielt. 
 
 
 
 
Het terugkeren, hoe pakken we dat aan? 
 
Jonggivers vertrekken de zaterdagmiddag na het (deels) afbreken van het kamp met de trein terug 
naar Tielt. 
 



Givers blijven nog een avond langer om van een groot kampvuur te genieten na een dag afbraak. Zij 
vertrekken hierna met de trein en gaan richting een verrassingsbestemming.  
 
Jins blijven net zoals de givers een avond langer en reizen daarna door. 
 
 
Hoe geraken de kapoenen en de welpen thuis? OPHAALDAG 
 
Uiteraard willen wij voor de kapoenen en de welpen het groepskamp in glorie afsluiten. De nieuwsgierige 
ouders, die waarschijnlijk zullen branden van verlangen om de verhalen van hun kleine pagadders aan 
te horen, worden vriendelijk uitgenodigd op zondag 14 juli. Bij aankomst en na een warm onthaal en 
veel geknuffel zal er een kleine hap voorzien worden. Op die manier kan iedereen bijbabbelen met elkaar 
en kunnen de welpen en kapoenen daarna met hun ouders mee naar huis.  
Hiervoor zal er ook moeten ingeschreven worden (om praktische redenen), maar dit volgt later in de 
kampbrief.  
 
Nu de praktische zaken achter de rug zijn,  nog enkele andere FAQ.   
 
Zo’n tentenkamp, hoe zit dat dan voor de jongere takken? 
 
Slapen in tenten, leven in openlucht en back to basic gaan,... voor de doorwinterde jonggivers, givers 
en jins kent dit geen geheimen meer.  
Voor de kapoenen en welpen zal dit echter een nieuwe ervaring zijn. We lichten jullie dan ook graag in 
hoe we dit zullen aanpakken.  
We willen eerst en vooral melden dat het slapen in tenten voor leden van die leeftijd door Scouts en 
Gidsen Vlaanderen is toegestaan en we ten rade zijn gegaan bij collega-scouts groepen die dit jaarlijks 
doen. 
 
De oudere takken slapen in normale patrouilletenten, op een grondzeil met matjes. Voor de jongere 
takken voorzien we senior tenten. De grotere variant die jullie misschien al gezien hebben op onze 
startdag/spaghettiavond. In deze seniortenten zullen we een houten vloer voorzien. Kapoenen krijgen 
de luxe om op door ons voorziene veldbedden te slapen. De stoere welpen kunnen al wat meer aan en 
zij zullen een matje moeten meenemen.  
 
De takken zullen elk in aparte tentendorpjes slapen waar ook hun leiding slaapt in een tent. ‘s Nachts 
zal er bij de jongere takken dus ook telkens leiding in de buurt zijn.  
 
Eten zal in de grote gemeenschappelijke tent zijn. Deze tent zal ook een basis vormen om activiteiten 
te geven wanneer er te veel regen is of er moet geschuild worden voor een te felle zon.  
 
Wassen in een koude beek, de HUDO, ...  
 
De schrik van vele jonggivers: de stinkende HUDO. Houd Uw Darmen Open.  
Een grote put in de grond met een supercomfortabele sjorring erboven waar de jonggivers na een half 
kamp met dichtgeknepen neus naar toe gaan.  
Ook dit scouteske element zal niet ontbreken.  
Voor kapoenen en welpen willen we uiteraard wat milder uit de hoek komen! Team materiaal zal zich 
dit jaar bezig houden met het betere timmerwerk om enkele WC hokjes in elkaar te steken. Zo kunnen 
zij zorgeloos naar het toilet gaan.  
 
Te pas en te onpas de beek ingaan zoals de oudere takken dat doen zullen we de jongere niet toelaten. 
Enkel onder bewaking zullen zij, op vastgelegde tijdstippen, kunnen plonsen in het water. Elke 
ochtend/avond krijgen zij uiteraard wel de kans om een kattewas te doen en hun tanden te poetsen. 
De leiding zal hiervoor bassins voorzien met vers water.  
 
Tijdens het kamp krijgen zij ook de kans om zich eenmaal te douchen (in de douches van het zwembad) 
zoals het er op een normaal kapoenen- of welpenkamp voorzien is. 
 
 
Groepskamp, is dat dan iedere dag met zo’n grote bende samen? 



 

 
Neen, zeker niet. Overdag zullen de takken meestal hun eigen ding doen met hun eigen leiding. Af en 
toe worden er echter wel groepsactiviteiten gedaan en ook ‘s avonds zal er af en toe een 
groepsmoment zijn. 
 
Al goed en wel, we zijn overtuigd! En nu? Hoe moeten we inschrijven? 
 
De inschrijvingen gebeuren dit jaar op een andere manier. Dit kan via een online inschrijvingsformulier 
op de site van scouts tielt: www.scoutstielt.be, dan doorklikken op groepskamp en daar is er een tabblad 
met inschrijvingen. U vindt daar ook het inschrijvingsgeld terug voor elke tak, deze liggen in dezelfde lijn 
zoals gewoonlijk. 

 
PS: 
Indien er ouders zijn die denken te kunnen helpen met materiaal (we denken aan brandhout, palletten, 
generator, decormateriaal, …), dit is altijd welkom! Laat het gerust weten aan de takleiding.  

 
Een stevige scoutslinker,  
 
Comité Groepskamp 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele Belangrijke data: 
 

• Infoavond: dinsdag 19 februari 2019 omstreeks 19u30 op de Watewy te Tielt 
• Einde inschrijving: 15 maart 2019 
• Kampboekje met alle concrete info, u ontvangt dit per post: 1 juni 2019 
• En uiteraard groepskamp: 9-14 juli 2019 

DURBUY  
9 – 14 JULI 2019 

http://www.scoutstielt.be/

