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Inleiding 

 
Beste ouders, Jongverkenners,  

Verkenneers, Jins, VT en Leiding 

Het gras is groener aan de overkant, of dat zeggen ze althans. Dat gaan we eens aan den 

lijve gaan ondervinden, want met enige trots presenteren we u dit kampboekje met de 

nodige info omtrent het groot tentenkamp in Pesche! 

Ons kampterrein is een rustig gelegen weide, vlakbij de gemeente Pesche. 

Eerstejaars jongverkenner of laatste jaar JIN, dat maakt niet uit. Iedereen verlangt al naar 

deze spetterende 14- dagen met vrienden, de natuur en ambiance. We kunnen het niet 

genoeg benadrukken: elk kamp is een unieke belevenis, die je voor geen geld van de wereld 

wil missen. Wie er reeds een kamp heeft opzitten, zal dit beamen. 

Schrijf je dus snel in! 1 ding is alvast zeker: elke kamperende scout keert op 3 augustus 

huiswaarts met een rugzak vuile kleren, vrienden voor het leven en vooral een camion vol 

straffe verhalen! 

Tot dan! 
 

 
Stevige Linker 

 

 
De voltallige leiding 
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De locatie 

Pesche (deelgemeente van Couvin) is een waalse gemeente in de provincie Namen in 
België. Het is ook 9,56 vierkante kilometer en ligt ook op 50° Noorderbreedte en 27° 
Oosterlengte. Voor de rest was er niet veel te vinden op Wikipedia. Gelukkig zijn we 
eens op locatie gaan kijken wat we allemaal kunnen vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

Pesche zelf is een klein dorpje. Het heeft zijn lokale bakker, winkeltje, … Een rustig dorp 
is het zeker. Rondom het dorp wordt je omringd door de boerenvelden. Niet veel 
verder kunnen we de bossen vinden. Er zijn zeker geen tekortkomingen aan Pesche.  

 
In de nabijheid van Pesche hebben we ook een wat beter gekende stad, namelijk Chimay. Uiteraard 
door iedereen gekend voor zijn prachtige streek. Voor de bierliefhebbers onder ons is het ook gekend  
voor het befaamde bier.  

Als we ver genoeg uitzoomen kunnen we zelfs kampplaatsen vinden waar we al eerder eens  
geweest zijn. Het is een mooie streek, dus voor onze leden kunnen we zeggen dat met daguitstap  
en driedaagse ze hun ogen alvast de kost kunnen doen.  

 
We kunnen het eens zijn. Pesche en alles rondom is perfect om op ons kamp te gaan. Kortom we 
hebben alles wat we nodig hebben. Geen elektriciteit, geen technologie en het beste moet nog 
komen we hebben weer het recht verworven om onze eigen HUDO te maken. Het wordt dus weer 
een typisch kamp.  
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Hoe kan je ons bereiken 
 

Voor dringende gevallen kan je ons altijd bereiken via deze telefoonnummers: 

Aron D’Helft:   0498/41 88 11 

Andreas Vanhauweart: 0477/25 55 10 

Jarne Surmont:   0470/35 12 17   
 
 

Het correcte adres om brieven te sturen is Rue de la Butte 15 5660 Pesche 

 

 
Situering van ons kampterrein 
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Praktisch 

 
➢ Datum: Zaterdag 20 juli 2019 tot en met zaterdag 3 augustus 2019 

➢ Vertrek: Zaterdag 20 juli om 7u00 ’s morgens STIPT aan het lokaal!!! 

➢ Aankomst: Zaterdag 3 augustus in de late namiddag (aankomstuur wordt in de loop 

van de namiddag uitgehangen aan het lokaal + op de facebook pagina vermeld) 

 
➢ Prijs 

175€ (vanaf 2de persoon 150€) Inbegrepen in de prijs: vervoer, transport kampmateriaal 

en rugzakken, maaltijden, toeristische uitstap, kampterrein, … 

➢ Inschrijvingen 

o Vanaf zaterdag 24 juni tussen 17u & 18u in de scoutsbar. 

o Overschrijven op reknr.: BE88 4724 3607 9141 ( Padvinders van Sint-Joris) met 

vermelding van Groot kamp, naam deelnemer en tak. Let op dit kan een paar dagen 

in beslag nemen, dus wees tijdig met de overschrijving. 

➢ Rugzakken 

We verwachten alle rugzakken, bagage en fietsen in het lokaal op vrijdag 19 juli om 19 

uur. Dan laden we ook de vrachtwagen, iedereen die meegaat op kamp wordt gevraagd 

een handje te helpen, vele handen maken licht werk. Omstreeks 21 uur hebben we 

gedaan met laden. 

➢ Fietsen 

Enkel de JIN’s en VT’s nemen hun fiets mee. 

➢ Lunchpakket 

Bij vertrek zaterdag 20 juli neemt iedereen zijn lunchpakket mee op de bus in een kleine 

rugzak. 

➢ Inladen en uitladen vrachtwagen 

De vrachtwagen met het kampmateriaal wordt ingeladen op vrijdag 19 juli om 19 uur. We 

verwachten rond 21u00 klaar te zijn. De vrachtwagen wordt uitgeladen onmiddellijk bij 

aankomst in Izegem op zaterdag 3 augustus. De bedoeling is dat IEDEREEN HELPT tot de 

vrachtwagen volledig is uitgeladen. 

➢ Meebrengen bij inschrijving 

1.De medische steekkaart (zie verder) en 2 klevertjes van de mutualiteit 

2. Inschrijvingsstrook met handtekening van de ouders. 

➢ Nog vragen 

Indien jullie nog vragen hebben over het kamp, aarzel dan zeker niet om de groepsleiding 

of de takverantwoordelijke een seintje te geven, indien nodig komen we graag langs om 

wat meer uitleg te geven. 

➢ Niet vergeten bij vertrek (belangrijk) 
 

o De identiteitskaart, kinderen onder 12 jaar nemen kids-ID mee ( aan te vragen 

aan het stadhuis ) 
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Wat steekt er in je rugzak? 

 
➢ Een piekfijn uniform (beige hemd met tekentjes, groene broek, das + das ring ) 

➢ Identiteitskaart 

➢ Slaapzak 

➢ Luchtmatras 

➢ Pyjama 

➢ Washandjes 

➢ Sponshanddoeken 

➢ Ecologische zeep en shampoo 

➢ Tandenborstel en tandpasta 

➢ Was-bekkentje 

➢ Gamel of plastieken bord 

➢ Bestek 

➢ Drinkbeker 

➢ Schilmesje 

➢ Keukenhanddoeken 

➢ Warme pullovers 

➢ Kousen 

➢ Reserveschoenen 

➢ Laarzen 

➢ Kampkledij 

➢ Regenjas 

➢ Ondergoed 

➢ Naaigrief 

➢ Zakdoeken 

➢ Zaklamp 

➢ Schrijfgrief 

➢ Zwembroek 

➢ Wasspelden 

➢ Sjortouw 

➢ Wc papier 

➢ Zakcentje 

Geen dolken, radio’s of gsm’s! 

Muziek instrumenten zijn altijd welkom 
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Enkele tips tijdens het inpakken van de kamprugzak 

 
Op kamp nemen we enkel een grote rugzak mee om al je kampkledij in te steken, neem 

zeker ook een kleinere rugzak mee voor op 2/3-daagse. Enkele tips die de leiding graag met 

jullie deelt omtrent het inpakken en meenemen van materiaal hebben we voor jullie 

hieronder eens opgesomd. 

Pak enkel mee wat je zeker zult nodig hebben! 

Een elektrische tandenborstel op een kamp 

zonder elektriciteit, liters limonade, 7 teddyberen, 

3 paar propere jeansbroeken, “oorlog en vrede” 

van Tolstoj dat bestaat uit 1652 pagina’s 

leesplezier die je zeker ging uitlezen op kamp… 

laat je beter thuis. 

Vuistregel: ‘Als je je soms afvraagt of je iets zal 
nodig hebben is het 

antwoord meestal neen’. Spreek ook af met andere scoutsvrienden om samen dingen te 

delen. Een naaikitje bijvoorbeeld, of in elkaar passende gamellen… 

 
 
 
 

Plaats alle soorten kledij in een aparte plastiek zak, zo ben je 

zeker dat alles steeds droog blijft en heb je zakken genoeg voor 

de vuile kledij in te plaatsen. 

 

 
Vergeet zeker niet alles te labelen, op 

kamp gaan nogal vlug dingen verloren. Als 

een T-shirt of schilmes gelabeld is kunnen 

we dit al eens makkelijker terugvinden. 

Maak een overzichtslijstje van alles 

wat je bijhebt en plak dit op de binnen kant van jouw koffer. 

Om het milieu te sparen vergeet zeker jouw drinkfles niet!  

Tijdens de platte rust kan het al eens handig zijn om een 

gezelschapsspelletje of strip mee te hebben. 
 

 

   

Afbeelding 1: een kam is soms handig 

Afbeelding 2: perfect uniform  

Afbeelding 3: Dit was niet gelabeld 
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Medische Fiche 
Dankzij deze informatie kan onze leiding ploeg op een veilige en juiste manier reageren in 

een noodsituatie. 

Naam van het kind: 

Geboortedatum: 

Adres en telefoon: 
 

 
Verblijfplaats en telefoon van ouders tijdens het kamp of adres van een persoon die steeds 

bereikt kan worden: 

 

 
Naam, adres en telefoon van huisarts: 

 

 
Kan je kind deelnemen aan normale kampactiviteiten? Indien niet, welke? 

 

 
Zijn er opmerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden? (snel vermoeid, 

bedwateren, slaapwandelen, …) 
 
 
 
 

Dienen bepaalde ziektes te worden vermeld? (astma, diabetes, huidziekte, epilepsie, 

hartziekte, … ) 
 

 
Moet je kind geneesmiddelen gebruiken tijdens het kamp? Welke, Wanneer? 

 

 
Is je kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, bepaalde stoffen of 

voedingsmiddelen? 

 

 
Werd je kind ingeënt tegen tetanus. Zo ja, in welk jaar? 

Kies je voor gewoon kampeten of voor vegetarisch eten? 

Andere inlichtingen of opmerkingen? 

Handtekening ouders en datum 

2 klevertjes mutualiteit bijvoegen en sis kaart meenemen op kamp! 
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Inschrijvingsformulier 

 
De ouders van ................................................................................................. schrijven hun 

zoon in voor het groot tentenkamp van 20 juli 2019 tot en met 3 augustus juli 2019 in Pesche. 
 

Hiervoor wordt de som van € ............... Betaald op rekeningnummer BE88 4724 3607 9141 

(Padvinders van Sint-Joris) met vermelding van Groot kamp, naam deelnemer en tak. 

Handtekening ouders: 

 


