
  



 

VERKENNER- EN GIDSENKAMP 2021 
 

Snelle info 
 

Datum:  

Woensdag 21 juli tot zaterdag 31 juli 
Vertrek op 21/07 van KOEKUIT centrum 8:00 uur - Thuiskomst 31/07 op de KOEKUIT rond 18:00 uur  

 

Adres:  

Herlinval 102A, 6983 Ortho, België 

 

Contactgegevens bij noodgeval: 
 +32 494 32 16 45 (Gilles), +32 496 06 09 63 (William),+32 472 1906 55 (Simon), +32 473 12 31 61 (Torre)   

Indien er niet meteen opgenomen wordt, is het mogelijk dat er weinig ontvangst is. Stuur dan zeker 

ook een sms of voicemail. 

 

Kostprijs: 

 € 175/kind overschrijven tegen 15 juni naar BE35 0682 0654 3137 met de vermelding 

“naam”+verkenners+scoutskamp 2021 - er is €5 korting voor het tweede kind en €10 voor het derde  

 

 

 

 

Liefste verkennertjes en gidsjes, Het is zover. 

Het einde is nabij… Niet alleen van dit prachtige, magistrale, magnifieke, voortreffelijke, 

grootse en heerlijke jaar, maar misschien ook wel van de wereld. En waar anders kunnen we 

het ene vieren en het andere afwachten dan op een prachtig, magistraal, magnifiek, 

voortreffelijk, groots en heerlijk kamp!? Bereidt jullie voor op een rollercoaster van emoties, 

een wervelwind van sentiment, een tsunami van ervaringen en zoveel meer… 10 dagen lang 

met jullie beste vriendjes en vriendinnetjes in gezellige tenten, samen koken, samen 

ravotten, terwijl we het einde tegenmoet treden. En als na 10 dagen blijkt dat die gekke 

Maya’s weer mis waren, gaan we toch maar naar huis met een rugzak vol mooie 

herinneringen. JA SANTE!  

Tot dan! Jullie allerliefste leiding  



WAAR BOUWEN WE ONZE BUNKER? 
 

Dit jaar zitten we op een nieuw 

kampterrein in de buurt van Mousny. Het 

terrein ligt op een helling tussen de 

Ardense bossen en kijkt uit op de Ourthe. 

Vanaf deze locatie hebben we een 

strategisch voordeel in het geval dat de 

chiro-zombies een aanval plannen op onze 

basis.  

Om voorraad in te slaan kunnen we de 

verlaten winkels van La Roche-en-Ardenne 

plunderen, die een kleine dagtocht 

verwijdert zijn.  

 

 

 

 

 

 

WAT KAN IK VERWACHTEN VAN HET OVERLEVINGSKAMP? 
 

Om de Apocalyps door te komen zullen jullie survival-skills aangescherpt moeten worden. 

Daarom voorzien we een strak trainingsschema waarvan we met geen voet afwijken.  

8u30 Opstaan 13u Recuperatieperiode 

 

8u45 

Formatie en telling van overlevenden 14u Namiddagtraining 

9u  Ochtendrantsoen  18u Avondrantsoen 

9u30 Inspectie op mutaties + controle van 

de perimeter 

20u Avondtraining 

9u45 Ochtendtraining 21u30 Kampvuur (om de wilde beesten af te schrikken) 

12u Middagrantsoen 23u00 Bedtijd  

 

  



WAARUIT BESTAAT MIJN SURVIVAL-GEAR? 
 

Hier is een lijst van dingen die in je rugzak kunnen. Kleur in wat je meehebt! Zorg voor een stevige 

rugzak, die je ook zelf kan dragen tijdens de wandeltocht naar het kampterrein. 

 

 kousen  tandenborstel + al de 
rest 

 brief-gerief 

 ondergoed  camouflage make-up 
(optioneel) 

 drinkbus 

 T-shirts 
(outfit voor kizzigen dag) 

 matje of veldbed  pyjama 

 truien 
(outfit voor piquette) 

 warme slaapzak  epic extratje 
(hangmat, ukelele…) 

 broeken  gamelle & bestek   zaklamp 

 regenkleren   linnen zak  zonnecrème  

 wandel- speel- en 
waterschoenen 

 2 keukenhanddoeken   identiteitskaart 

 badhanddoek  zwemkledij  zakmes/opinel 

 beetje zakgeld  mondmasker  
en… bijna vergeten: 

uniform 

 

Om te zorgen dat iedereen zijn materiaal terug vindt na het einde van de wereld, zorg je ervoor dat 

alles is GENAAMTEKEND.  

 

Op het overlevingskamp proberen we de slechte invloeden van de oude wereld buiten te houden!  

 

 

 

 

 

… en de leiding wordt wel al eens graag verwend op het einde van het jaar       



WAT ALS IK NOG VRAGEN HEB OVER HET EINDE VAN DE WERELD? 
 

Aangezien COVID-19 mogelijk de Apocalyps zal triggeren, kunnen we geen huisbezoeken doen om 

meer info te geven over het kamp. Stuur gerust een mailtje, sms’je of postduif in onze richting voor 

meer informatie.  

 

 

HOE WETEN JULLIE OF IK AL DAN NIET BESMET BEN MET HET ZOMBIE-VIRUS? 
 

Om er zeker van te zijn dat onze troepen geen gevaar vormen voor onze overlevingskans, vragen we 

om allemaal een medische fiche in te vullen. Indien er geen medische fiche beschikbaar is, zullen we 

jou overleveren aan de taskforce van de World Health Organisation. Die nemen je dan mee naar een 

geheime locatie, waar ze op je zullen experimenteren. 

 

Deze medische fiche wordt ingevuld op de groepsadministratie van scouts en gidsen Vlaanderen. 

Indien je al eens mee bent gekomen op kamp, is dit misschien al ingevuld. Kijk ze zeker nog eens na! 

Voor hulp bij het invullen kan je terecht bij leider Gilles. 

 

 

TOT BINNENKORT 
 

Dril sergeant  Survival expert    Stealth operator  Virus dokter 

    SIMON         GILLES         TORRE    WILLIAM 

 

 

 


