
 

Verkennerkamp 2022 

Normandië 



Beste ouders en verkenners 
 

Dit jaar gaan we met de verkenners op buitenlands kamp richting Normandië, Frankrijk. Het kamp 
gaat zoals gewoonlijk door van 21 t.e.m. 31 juli. Dit jaar gaan we niet zoals gewoonlijk met de trein, 
maar met de bus!  

Ons kampterrein ligt in Cahaignes, 266 km rijden van Menen. Op de kaart kun je zien waar Cahaignes 
ongeveer ligt en waar onze leden de 10 leukste dagen van de zomervakantie zullen doorbrengen.   

Omdat we dit jaar dus in het buitenland zitten en onze leden nog minderjarig zijn zullen wij de nodige 
papieren nodig hebben i.v.m. ouderlijke toestemming. Deze papieren moeten worden aangevraagd 
in het stadhuis en aan ons terug worden bezorgd. Dit moet tijdig gebeuren want op dergelijke 
papieren staat soms een lange wachttijd in het stadhuis.  
Ook is het belangrijk voor de verzekering dat uw kind bezit over een Europese ziekte kaart (ook wel 
eurocrosskaart genoemd). Mocht er iets gebeuren bent u in ieder geval verzekerd. 

Zorg dus zeker dat u deze papieren op tijd aanvraagt en dat uw verkenner deze papieren bij heeft 
bij het vertrek! Zonder papieren à niet op de bus.  

 

  



Praktische informatie 
- Vertrek richting Cahaignes: 21 juli, vertrekuur wordt nog meegedeeld via mail 
- Aankomst terug in Menen: 31 juli, aankomstuur wordt nog meegedeeld via mail 
  
Check dus zeker nog eens jullie mailbox!   
 
- Adres van de kampplaats: Rue de la Chartreuse 2, 27420 Cahaignes 
ÞNaar dit adres mogen briefjes opgestuurd worden.  
 
- Kostplaatje: 175 euro per persoon 
ÞTe storten op: BE35 0682 0654 3137  
Vermelden : kamp + naam + verkenner 
Þ 2e kind op kamp = €5 korting 
Þ 3e kind op kamp = €10 korting 
Þ DEADLINE : 15 juni!!!!!! 
 
 
Medische fiche 
Controleer voor het kamp zeker nog eens de gegevens van uw dochter/zoon. We merken dat veel 
ouders de individuele steekkaart nog niet hebben ingevuld. Het is voor ons zeer belangrijk dat wij 
beschikken over deze gegevens voor in geval van nood. Alle gegevens worden verwerkt volgens de 
regels van de GDPR/privacy en zijn dus in goede handen bij ons.  
 
 
 
Kampthema 
Wat betreft ons kampthema kan je misschien al iets afleiden uit de voorkant van ons boekje. Dit jaar 
is het thema tv-series! 
Elke dag/paar dagen zullen we een andere serie in de spotlight zetten en gebruiken als thema voor 
onze activiteiten. Meer kunnen we er nu nog niet over kwijt, de rest zullen de verkenners op kamp 
ontdekken. "#$%  
 
De verkenners krijgen op voorhand een tv-personage doorgestuurd waarin ze verkleed moeten zijn, 
op het moment van vertrek.  
Je verkleedkledij = je busticket, zorg dus dat je die al aan hebt! 
 
  



Wat nemen we mee op kamp? 
• PERFECT SCOUTSUNIFORM: DAS + HEMD + TRUI 
• Medische fiche & Ouderlijke Toestemmingsbrief  
• Europese ziekte kaart, identiteitskaart en andere belangrijke papieren (bv plakkertjes 

ziekenbond) => ZONDER DEZE VERTREK JE NIET OP KAMP! 
• 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) 
• Voldoende verse kousen! (koude/natte voeten zijn niet aangenaam)  
• Gamelle, bestek en beker 
• Zakmes  
• Zaklamp 
• Thuismedicatie indien nodig 
• Paar mondmaskers 
• Een beetje zakgeld eventueel 
• Leidingsverwenpakketje 
• Verkleedkledij à aanhebben op 21juli 

 

Wat nemen we NIET mee? 

• Mama/papa/liefje/huisdier à tenzij ze ingeschreven zijn als verkenner '()*  
• Alcohol 
• Vuurwerk 
• Gsm en allerhande technologische toestanden zijn af te raden. Als je ze mee neemt is het op 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID! We nemen deze sowieso af tijdens het kamp, gsm wordt 
enkel teruggegeven indien dit nodig is. Bijvoorbeeld op driedaagse, tijdens een 
totemopdracht…  

• Wapens (het mes van je zakmes mag niet groter zijn dan je handpalm!) 
• Sigaretten tenzij op voorhand afgesproken met leiding EN ouders 

o Ouders kunnen hier steeds voor bellen, mailen of ons aanspreken op de Koekuit 

 

 

 



Hoe verloopt een dag op een verkennerkamp? 
 

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.  

 

08:00 

De dag start rond 8u met het begroeten van de scoutsvlag. Na een stevig 
ontbijt en het ochtendgymnastiek starten we onze inspectieronde. We 
checken of jullie tent proper is en of jullie klaar zijn om fris en mon(s)ter de 
dag te beginnen. 

09:30 

Om de dag goed in te zetten beginnen we aan een leuke ochtendactiviteit. 
Elke activiteit heeft te maken met ons thema en kan soms een hele dag in 
beslag nemen. Soms doen we verschillende kleine activiteiten gedurende de 
dag. 

12:00 De foeriers horen jullie magen al knorren en voorzien elke middag een lekker 
belegd broodje. Daarna volgt wat tijd om te chillen of brieven te schrijven. 

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

16:00 
Tijd voor een vieruurtje, van al dat ravotten hebben we honger gekregen.  
We werken onze activiteit nog af of kunnen wat pauzeren in de (hopelijk!!!) 
stralende zon. 

18:00 

De activiteit is gedaan, we beginnen aan de voorbereiding van ons 
avondeten. Hout sprokkelen, vuur aanmaken, patatjes schillen… Zorg maar 
dat jullie thuis al wat geoefend hebben, zodat jullie je beste kookskills kunnen 
laten zien aan de leiding en foeriers.  

20:00 

Alles is opgeruimd en afgewassen, we kunnen beginnen aan onze 
avondactiviteit of we maken een gezellig kampvuur. Na het avondlied kruipen 
we in onze slaapzak zodat we voldoende energie hebben om de dag er na er 
weer in te vliegen.  

 
 



Contactgegevens 
 
Luna Deryckere (takleidster) : +32 488 05 43 45, lunaderyckere@hotmail.com  
Liese Claeys: +32 479 30 06 57 
Lukas Pille: +32 478 74 57 44 
Robbe Vanfleteren: +32 499 61 33 70 

 

 

 

Wij kijken er alvast enorm naar uit!  

Stevige linker en tot dan 

De verkennerleiding  

 

 

 

 

 


