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Beste verkenners & ouders 

 

We gaan weer op kamp deze zomer! Om exact te zijn naar het verst mogelijke stuk België, een 

prachtig dorpje genaamd Ouren. We hebben onszelf daar een rustig veld met een riviertje 

naast gevonden, en zullen daar 10 dagen proberen te overleven met stokken, stenen, foeriers 

en auto’s. Het kamp gaat zoals ieder jaar door van 21 tot en met 31 juli. 

De prachtige tekening op het voorblad geeft al een indicatie naar het thema. We keren een 

paar duizenden jaren terug in de tijd en gaan terug naar het oude romeinse rijk! Maak jullie 

maar klaar voor “panem et circenses”, wegen die alleen maar naar Rome (lees Ouren) leiden 

en 4 super romeinse keizers. 

 

 

 

Praktisch: 

- Zondag 21 juli om 8u: afspraak aan het 

station van Menen. 

- Woensdag 31 juli om 18u24: aankomst 

aan het station van Menen. 

o Aankomstuur kan mogelijk nog 

wijzigen, de NMBS heeft nog geen 

vakantieregeling aangekondigd. 

- We verblijven op volgende coordinaten: 

50°08'45.9"N 6°08'18.0"E 

- Alle post kan verstuurd worden naar 

volgend adres: 

 

Scouts Menen – NAAM 
Auf dem Gret, 29 

4790 Ouren 
 

- Kostprijs: €150 op BE35 0682 0654 3137 met 

vermelding “verkennerkamp – NAAM” 

  



Wat nemen we mee op kamp? 

• PERFECT SCOUTSUNIFORM: DAS + HEMD + TRUI 

• ID 

• Matje  

• Slaapzak 

• Kleine rugzak voor driedaagse 

• Pyjama (en een teddybeer als je écht nog altijd niet zonder kan) 

• Toiletgerief 

• Zwemgerief 

• Zonnecrème 

• Keukenhanddoeken 

• Voldoende kledij (maar niet heel je kleerkast want je moet je rugzak zelf dragen!!!) 

• Voldoende warme kledij voor ’s avonds en voor tijdens nachtspelletjes 

• Goede wandelschoenen (eventueel Compeeds voor de gevoelige voetjes) 

• Gamelle, bestek en beker 

• Zakmes  

• Zaklamp 

• Thuismedicatie indien nodig 

• Een beetje zakgeld eventueel 

 

Wat nemen we NIET mee? 

• Moeder/vader/lief/huisdier => deze kunnen niet mee in de rugzak! 

• Alcohol 

• Vuurwerk 

• Gsm, Ipod en allerhande technologische toestanden zijn af te raden. Als je ze mee neemt is 
het op EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!  

• Wapens (het mes van je zakmes mag niet groter zijn dan je handpalm!) 
  



Hoe ziet een dag eruit? 

 

Hieronder zullen we een voorbeeldje geven van hoe een 
“normale” dag op kamp verloopt. Natuurlijk kan dit vaak 
veranderen door een driedaagse, nachtspel, speciale 
dagactiviteit, totemisatie …  
Ook kan de dagindeling veranderen door een thema die 
we die dag volgen. We hebben heel wat totems uit te 
delen, dus zullen onze dagen doorspekt zijn met 
vanalles in verband daarmee! 

 

 08:00 
Hier begint onze dag met het wakker schudden van de slaapkoppen en het begroeten van onze 
geliefde scoutsvlag. Na het ontbijt en een stevige ochtendgymnastiek inspecteert de leiding de 
tenten en zorgen we ervoor dat de leden fris en mon(s)ter zijn om de dag te beginnen. 

09:30 
We beginnen onze ochtendactiviteit vol goede moed en enthousiasme. Deze activiteiten zullen te 
maken hebben met ons thema en kunnen de hele dag in beslag nemen. Soms doen we verschillende 
kleine activiteiten gedurende de dag. 

12:00 
De magen beginnen al te rommelen en het hongergevoel stijgt. Het is tijd voor wat middageten en 
een welverdiende pauze na een intensieve voormiddag.  

13:30 
Na dat het eten wat gezakt is beginnen we terug met onze middagactiviteit, boordevol energie.  

16:00 
Genoeg geravot voor deze middag. De fouriers belonen ons met een welverdiend vieruurtje en we 
kunnen wat pauzeren in het zonnetje. 

17:30 
We werken onze activiteiten af en maken voorbereidingen voor ons avondeten. Hout sprokkelen, 
vuur aanmaken, patatjes schillen…  
Na dat de hongerige magen zijn gevuld en de afwas gedaan is gaan we over naar een gezellig 
kampvuur om de dag in schoonheid af te sluiten. 

 
20:00-20:30 
Om de dag af te sluiten is er nog een avondactiviteit! Dit kan van een avondje chillen aan het 
kampvuur tot piquette in het bos gaan! 
  



Contactgegevens 
 

Steije Maertens (takleider) 
0478024430 

 
Maxence Vanstaen 

0477702482 
 

Gilles Vantyghem 
0494321645 

 
Wolf Deleu 

0495197985 
 
 

Geen nieuws is goed nieuws! 
Doorheen het kamp zal er altijd minstens één GSM aanliggen. Aangezien ons kampterrein 
relatief afgelegen ligt hebben we niet altijd bereik, maar we checken onze GSM’s minstens 

één keer per dag. 
 
 

Groetjes xxxx 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: vergeet de lijsten met eigenschappen niet af te geven, alleja kwestie van op tijd te zijn é 


