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Abstract 

Jaja, het is weer zo ver. HET hoogtepunt van’t jaar. Hiervoor werken we al het hele jaar het zweet uit 

onze bilnaad. Het Jinkamp 2020 is een feit. Dit jaar gaat zoals je kan verwachten het kamp door in het 

mooie West-Vlaanderen meerbepaald in Wervik. Voor de leiding voelt het een beetje zoals “Down 

The Road” maar dan zonder busje, én het feit dat er bij jullie niks “officieel” is vastgesteld. Tijdens de 

eerste 3 dagen zal de fiets je beste vriend worden. Jullie zullen namelijk zelf naar de kampgrond 

fietsen!  

 

 

Voor de 2de jaars zal dit kamp het laatste kamp als lid zijn. Het ideale moment om er dubbel en dik 

van te genieten, maar ook al eens stil te staan met het aanstormende engagement van leiding zijn. 

Voor de eerstejaars wordt het een kennismaking met het Jin zijn. Dat is zowa den leeftijd dat ge 

onverantwoord verantwoordelijk kunt zijn. Als leiding zijn we er immers altijd om uw polleke vast te 

houden en u te troosten moest ge het thuisfront toch missen. Het is natuurlijk ook perfect mogelijk 

dat ge het thuisfront totaal niet zult missen. In da geval zal de leiding ervoor zorgen dat ge nie 

constant in uwe blote rondloopt. Want die blote poep van elle willen we ni continu zien.  

Kampthema 

Het kampthema dit jaar is “Around the world in 10 days”. Iedere dag zullen er activiteiten plaats 

vinden die niet zouden misplaatsen in het land van de dag. We zullen eens bekijken wie het in zich 

heeft om een echte wereldreiziger te worden. Nu jullie geen kleine kindjes meer zijn maar kindjes 

van 17-18 jaar zijn moeten we toch kijken wie zonder zijn ouders de weide wereld in kan trekken. 

Hier zullen ook een paar competities aan vast hangen die belangrijk zijn doorheen het hele kamp. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Praktische Info 

Voor vertrek 

- Betalen van kampgeld 

- Paspoort en verzekeringsdocumenten in orde en meenemen 

Vertrek 

We spreken af op 3 juli om 08.00h aan het heem. Vergeet zeker je fiets niet en deze moet volledig in 

orde zijn. Hij zal gedurende 3 dagen uw beste vriend zijn.  

TIP1: als ge een oud krel meeneemt zonder vitesse zult ge afzien, dus neem nen fatsoenlijke velo 

mee!.  

TIP2: Het tegenoverstelde van tip 1 is ook van toepassing. Nen dure velo of nen hyper getunende 

koersvelo zonder veringen kan ook wel lastig zijn + vergroot de kans op platte banden. Wees slim en 

kies verstandig.  

- De volgende 3 dagen zullen jullie op tocht gaan door België  

- Aankomst, op de kampgrond, is gepland op 5 juli in Wervik. 

- De eerste dagen zullen we het kamp opstellen voor de JV’s en de VK’s 

- De daarop volgende dagen zullen een explosie van leute en plezier zijn. 

- Het IQ-gehalte zal dalen op 13 juli wanneer die klein manne van de JV’s en de VK’s ons 

komen aflossen en wij zullen afzwaaien. We zullen dus serieus ons best moeten doen om 

dieje hudo vol te kakken. 

 

Dit is niet de weg die we zullen nemen. 

Aankomst (terug thuis) 

13 juli aan het scoutsheem. Ergens in de namiddag. Het exact uur kunnen we niet zeggen, want er 

zijn altijd wel onvoorziene omstandigheden.  

Kostprijs 

Voor het gehele kamp rekenen wij het luttele bedrag van 160 euro. Dit is te storten op rekeningnr.  

BE06 7512 0826 6922 voor 31 juni. Graag naam van de Jin vermelden bij het overschrijven en stuur 

maar een berichtje naar de leiding ofzo.  

 

 



 

 

De trekzak voor op de fiets 

Zorg ervoor dat uw rugzak niet te zwaar is voor op de fiets. Hij hangt toch 3 dagen op uwe rug.  

- Volledig uniform, aandoen bij vertrek 

- Reservekledij (naar gelang het weer) 

- Kassei 

- Drinkbus/fles(je) water 

- Slaapzak 

- Matje 

- Ne kilo patatte 

- Foto van uw moeke 

- Eetgerief (gamel, bestek, beker) GEEN BORD 

- Zonnebril en zonnebrandolie  

- Tandenborstel en tandpasta 

Onderstaande documenten moet je bij de start van de fietstocht laten zien! 

- Identiteitskaart 

- Ingevulde medische fiche (achteraan kampboekje) 

- Kaart van het ziekenfonds 

Wat steekt ge vooral niet in uwe rugzak voor op fiets maar eerder in uw reet. 

- GSM 

- Eten 

- Geld 

- Frisdrank 

- Uurwerk of andere toestellen met uur weergave (microgolfoven…) 

- Foto van uw vader 

- Voordeuren (achterdeuren mag) 

  



 

 

De trekzak voor het kamp 

Deze rugzak zal meegaan met de container en is tijdens de fietstocht NIET beschikbaar. 

- Campingstoeltje  

- Zwemgerief (wij moedigen ballenpitsers aan) 

- watergeweer 

- Regenkledij 

- Keuken handdoeken (3 stuks) 

- Warme kledij 

- Lange broek (minstens 1) 

- T-shirtjes, marcellekes, Hawaii-hemdjes, …. 

- Shorten en andere korte broeken 

- Lichte schoeisel (bv teensletsen, schandalen, …) 

- 1 paar stevige schoenen (voor wandeltochten) 

- Voldoende kousen en onderbroeken (wegens zweetreten, remsporen en ongewenste 

uitvliegsels bij een scheetje) 

- WASGERIEF (tandenborstel, washandje, zeep, handdoeken) 

- Pillicht (zeker niet vergeten !) 

- Emmer muggenzalf 

- Babyzalf voor de poep 

- Gezelschapspelen, boek kaarten 

- Greppelfrees 

- Schrijfgerief en papier 

- Zonnecrème + zonnebril 

- Zakgeld + bankkaart (50 euro) 

- Zak voor vuile was (linnen zak) 

- Drinkbus 

 

GSM’s mogen mee maar zullen enkel mogen gebruikt worden na ons fiat. Meebrengen van deze 

krellen gebeurt op eigen risico !! 

Horloges worden afgenomen, vinden we toch uurwerken of dergelijke dan volgen er lijfstraffen en 

trakteert den dader nen BAK! 

Alle andere elektronica is verboden. 

!!!MERK AL UW BEZITTINGEN ZODAT WE OP HET EINDE NIET MET 5 ONDERBROEKEN VAN 

STOOPEN ZITTEN EN DEZE AAN NIEMAND TOEBEHOREN.!!!! 

  



 

 

Dagplanning 

08.00h Morgenstond heeft goud in de mond. Opstaan, erin vliegen met een 

ochtendgymnastiekje, eten en wassen. 

09.00h Beginnen aan de voormiddag activiteit. VOLLE GAS JANGE 

12.00h Weeral honger. De fouriers zorgden wederom voor heerlijk maal. 

LEKKER LEKKER LEKKER 

13.00h Platte rust, ideaal om wat slaap in te halen 

13.30h Starten namiddag activiteit. Laat da brein maar werken 

17h Avondeten njam njam 

18h Starten avondactiviteit  

23h Oogjes toe en snaveltjes dicht? (Lichtjes optimistisch) ’s avonds grote man, ’s 

morgens ook eh. (ANTI-DAFALGAN) 

Postadres 

Aangezien de jins het thuisfront sowieso gaan missen mogen jullie altijd brieven en kaartjes 

opsturen! 

TAV Gaec Devresse 

Naam Jin 

Scouts Lille-Poederlee 

Rue Gambetta 57b 

08320 Vireux-Molhain 

Frankrijk 

  



 

 

OPPER JIN REIZIGERS 

Maarten Van Looveren 

Deze man controleert niet alleen voedsel maar heel het kamp, mag men dus beschouwen als koning 

van het kamp. Of toch zeker kampleider. Best niet te veel uitsteken, want met een gemiddelde 

loopsnelheid van 20 km/h heeft hij u direct te pakken. Ge wilt niet weten welke sick straffen hij 

allemaal kan bedenken…(Wie weet laat hij u wel een uur mee hakkie sakke) 

Hendrik Diels 

Deze man lijkt wonderen te verrichten, vindt een lief in een jongensscouts maar niets is minder waar 

. Kan als studentje voor de rest vrij weinig. Maar zal zich hierdoor perfect inleven in de breinen van 

de jinnekes. Het feit dat hij ook graag op zijn lui gat zit bevestigt dit alleen maar. 

Jasper Van den Bosch 

Deze Plastiekvervormer hadt na 4 jaar kapoenenleiding nood aan verandering maar heeft toch de tak 

met de meeste gelijkenissen gekozen. Als ge u gat nog niet kunt afvegen zal hij het dit wel voordoen. 

Heeft nogal snel last van een te veel aan gerstenat. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fourage 

 

 

 

 

Sander Lambrechts (man met lange krullen) 

 

Kebabman vergezelt ons en zal instaan voor het lekkere eten. Naast kebab maakt hij vooral croque’s 

en is het zijn taak om iedereen dikker te maken dan hemzelf. En is dat laatste tegenwoordig goed aan 

het lukken. 

 

 

 

 



 

 

Jens Bastiaens (man met middellange krullen) 

 

Heeft dan wel Industrieel Ingenieur gestudeerd maar vraag zich nog altijd af wat nen ingenieur op 

den industrie moet doen. Komt dan maar de buikjes vullen met zijn ingenieuze kookkunsten. 

Lode Diels (man met korte krullen) 

 

Heeft als leerkracht lager onderwijs in spe door de coronacrisis geen stage kunnen geven. Dacht deze 

dan maar in te halen op scoutskamp. Tot zijn grote verbazing zijn deze kindjes echter al bijna 18 jaar. 

Is dan maar van plan verandert en zal les in koken komen geven.  



 

 

Noodgevallen 

Aangezien wij niet te veel gestoord willen worden tijdens het kamp vragen wij u enkel te bellen bij 

EXTREME NOODGEVALLEN. 

Moest u toch een minder relevante vraag hebben tijdens het kamp gelieve dan onderstaande ouders 

te contacteren. 

Mama Diels 

Peerskerkhofstraat 18 

0498 38 12 66 

 

GSM NUMMERS LEIDING !enkel in noodgevallen AUB! 

 

Maarten Van Looveren:   +32 470 69 28 88 

Hendrik Diels:                  +32 497 32 17 48 

Jasper Van den Bosch:                 +32 491 55 05 23 

  



 

 

 

 

 

 

Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun 

kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Deze informatie draagt bij 

aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de 

leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de 

leiding door te geven.  

Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle 

leden.  

Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken. 

Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. 

Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken. 

Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig 

•jaarlijks • invullen door ouders of voogd van leden • vertrouwelijk bewaard door 

takleiding• 

    Adres en bereikbaarheid 

officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : 

……………………….……      

gemeente: …………………………………………………………  telefoon : 

…………………………………………………………….…… 

eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is 

adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      

gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 

eventueel naam van verblijfsinstelling 

:………………………………………………………………………………………..………… 

gsm van vader, moeder of voogd : 

………………………………………………………………………….……………….………….. 

gsm van vader, moeder of voogd : 

…………………………………………………………………………….………………….…….. 

e-mail van vader, moeder of voogd : 
…………………………………………………………………….………………………………. 
 
 

voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. 

O jongen   O meisje             geboortedatum : ……../…..…/…..… 

lidnummer: ………………………………..................................................... 

individuele steekkaart 



 

 

wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) 

naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

broers of zussen in dezelfde groep? 

naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….……………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 
 

eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Deelname aan activiteiten 
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de 

leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) : 

O ja  O nee, deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

eventuele reden : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN? 

O nee  O ja 

O bij sporten (vb.  zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

O bij hygiëne  (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

O andere beperkingen of zorgen :  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

Medische informatie 

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook 

het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, 

zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het 

onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel 

toedienen van dergelijke hulp. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis 

via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : * 

O ja  
O nee 
 

*  gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in 

de kinderopvang 

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 

O nee 

O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 

 

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 

O nee 

O ja : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

info over noodzakelijke aanpak bij deze aandoening : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 

O nee 

O ja : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  

O ja - in welk jaar? : 

………………………..……………………………………………………………………………… 
O nee 

 

 

bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………………………… 

 

onze huisarts : 

naam : ………………………………………………. telefoon : ………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende opmerkingen  

onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het 

groepsblad, op een website van scouting, … : 

O ja  O nee 

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat 

toestaan binnen de visie van scouting : 

O nee  O ja  

O  op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) : 

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind 

: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van 

deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de 

jaarlijkse herziening. 

vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct 

zijn 

voornaam en naam : 

..….…………………………………….……………………………………………………………… 

ouder / voogd  (schrappen wat niet past)      

van  (voornaam + naam van het kind) :  

………………………………………………………………………………. 

datum : …………………………………..        handtekening : ………………………………………………. 

 

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche 

het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken 

datum en handtekening van ouder/voogd:……………………………………………………………. 

datum en handtekening van ouder/voogd: …………………………………………………………… 

bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt 



 

 

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle 

leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut  wenselijk dat ouders en leiding contact 

met elkaar opnemen. Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

ondergetekende, dokter in de geneeskunde, 

………………………………………………………………………………………..…………  

verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere):  

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

geboren op: 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……..  

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen :  

naam geneesmiddel: 

…………………………………………………………………………………………………..…….……………………………….  

dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur): 

…..……………………………………………………………………………………………  

wijze van toediening : 

….…………………………………………………………………………………………….………………………………………  

 

O door leiding  

O zelfstandig in te nemen   

O door verpleegkundige  

bewaring: (vb.koelkast) 

.…………………………………………………………………………………..….………………………………… 

 

O door leiding  

O zelfstandig  

eventuele einddatum van de 

behandeling:…………………………………………………………………..….………………………………  

waarvoor dient deze medicatie: 

………………………………………………………………………………………………………………………. mogelijke bijwerkingen 

waarmee de leiding rekening dient te houden:  

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………  

schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften)  

 

telefoonnummer van de arts: ……………………………………………………………………………………………………  

opgemaakt te (plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..…………. 

handtekening en stempel van de arts: 

     

 doktersattest medicatie 

bijlage aan de individuele steekkaart 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naam medicatie dag uur toediening bewaring ter behandeling 

van 

bijwerkingen 

 

 

 

      

 

 
 

      

 

 
 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 

 
 

      

 

 
 

      

schema toediening medicatie 


