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Liefste jonggidsen, 

We hebben jullie hulp nodig…. Tijdens ons laatste gemaskerd bal (jaja, wij 

jonggidsenleiding kunnen ook wel gekke feestjes plannen!) heeft er zich een 

DRAMA afgespeeld. Een van onze gasten is tijdens het bal vermist geraakt en 

werd dood teruggevonden onder de tafel van het dessertenbuffet…. 

We zitten met onze handen in het haar, wat moeten we nu doen??? Op de avond 

van 30 juli wouden we ons grootste gemaskerd bal ooit organiseren, maar nu de 

moordenaar nog steeds rondloopt, valt dit misschien wel in het water.  

Daarom hebben we jullie nodig! Van 21  tot 31 juli gaan we samen in de gebieden 

van Tarcienne op zoek naar de schuldige, zodat we op de laatste avond HET 

GROOTSTE FEESTJE OOIT kunnen bouwen. Haal je vergrootglas en brilletje maar 

alvast van onder het stof, want het wordt een ge-wel-dig kamp: 

SHERLOCK HOLMES – GEMASKERD BAL EDITION 

Hieronder vind je ook je uitnodiging voor het bal, neem deze zeker mee bij 

vertrek zodat we zéker weten dat jij er bij zal zijn! 

 



Wat neem je mee op kamp ? 
 

 Je scoutsuniform heb je aan bij vertrek  

 Identiteitskaart/kids-ID (afgeven bij vertrek) 

 Herbruikbare mondmaskers 

 Lunchpakket voor de eerste dag 

 Indien nodig je medicatie (bij vertrek graag afgeven aan de leiding) 

 

 Broeken, T-shirts, topjes, truien, shortjes,… Let op: we gaan op 

tentenkamp dus neem enkel kledij mee die vuil mag worden! 

 De leden die hun belofte moeten doen (alle leden die voor het eerst 

meegaan op kamp) nemen kleren mee die héél héél héél vuil mogen 

worden (kleren die liefst na de belofte zelfs rechtstreeks de vuilbak in 

mogen) 

 Ingelopen stapschoenen voor de tweedaagse, sportschoenen, rubberen 

laarzen, slippers 

 Voldoende kousen (ook stapkousen!) en ondergoed 

 Bikini of badpak 

 Pet of hoedje 

 Regenjas 

 Linnenzak  

 

 Toiletzak: tandpasta, tandenborstel, zeep, shampoo, maandverband, 

borstel, deo,… 

 Zonnecrème en aftersun  

 Handdoek, washandje  

 Bleinenplakkers  

 

 (kleine) rugzak voor tweedaags 

 Matje/luchtmatras/veldbed en slaapzak 

 Pyjama 

 Knuffel en kussen 

 Boekjes, strips, receptjes voor kookdag :-)) 

 Enveloppen, postzegels en papier om brieven te schrijven 

 Zaklamp 

 Bol sjortouw 



 2 keukenhanddoeken 

 2 rollen wc papier 

 2 potten choco/confituur/speculoospasta 

 Gamel, bestek, beker, eigen drinkbus  

 10 wasknijpers 

 Eventueel wat zakgeld voor op tweedaagse (15 euro is meer dan 

voldoende ) 

 Zelfgemaakte fakkel 

 Verkleedkledij in thema: hoe gekker, hoe beter! 

 Een knuffel die kapot mag gaan (waar je dus niet aan gehecht bent!) 

Wat neem je niet mee op kamp  
 

- Snoep, gsm, iPod, horloge, ... 

- Andere waardevolle spullen die je liever niet verliest 

 



 eerste keer op tentenkamp? 
 

Ben je nog niet meegegaan op tentenkamp? Geen probleem!  

Samen met je leiding en de andere leden ontdek je hoe zalig het is om 10 dagen 

in de natuur te leven. Overdag spelen we in het bos of gaan we op uitstap. ’s 

Avonds spelen we nog een spel of zitten we gezellig rond het kampvuur. Jullie 

worden opgedeeld in patrouilles, gemengd met alle leeftijden en met aan het 

hoofd een PL (patrouilleleidster) en een HPL (hulppatrouilleleidster). Jullie 

slapen samen in een tent en bouwen samen een shelter om onder te eten. Het 

eten maken jullie elke dag op een zelfgeshort houtvuur. Geen paniek, de andere 

patrouilles zijn slechts enkele meters van je verwijderd, we blijven natuurlijk één 

grote jonggidsengroep!  

Je leert zelfstandig zijn, maar krijgt daarbij natuurlijk wel de nodige hulp van je 

leiding. Jullie gaan ook op tweedaagse. Zonder leiding stappen jullie met kaart 

en kompas van dorp naar dorp. De laatste avond is er één groot kampvuur met 

alle leden. Kortom, het wordt een fantastisch avontuur! 

Hebben jij of je ouders nog vragen? Aarzel dan zeker niet om die te stellen! Je 

kan ons bereiken via het emailadres en natuurlijk zijn wij ook bereikbaar via GSM 

en WhatsApp. 

 



Vind de 7 verschillen

 



Vertrek en aankomst 
VERTREK: Afspraak op woensdag 21 juli om 9u op de parking van Ter Wilgen 

(Brusselse Steenweg 160). Zorg ervoor dat jullie bagage beperkt is, je moet alles 

zelf kunnen dragen. 

AANKOMST: Op 31 juli zullen we rond 14u aankomen op de parking van Ter 

Wilgen. Hou zeker onze facebookpagina in de gaten, daar zullen we de dag zelf 

het exacte uur van aankomst nog meedelen.  

Bij deze herinneren we jullie ook aan de regel die sinds vorig jaar van toepassing 

is: Leden die niet het hele kamp aanwezig kunnen zijn, kunnen niet later komen 

of vroeger weggaan. Op uitzondering van de dag van aankomst of vertrek. 

Waarbij de ouders verantwoordelijk zijn om het lid in kwestie zelf weg te 

brengen of op te halen en om dit op voorhand te communiceren naar de leiding 

toe, ten laatste tegen de deadline van de kampinschrijvingen (3 juni).  

 

 Brieven zijn steeds welkom op onderstaand adres:  

Naam jonggids 

Jonggidsen Scouts Grimbergen  

Rue Py des Tiennes 31, 5651 Tarcienne 

België 

 

 



Vragen? 
Indien jullie nog vragen hebben mogen jullie die zeker stellen via 

jonggidsen@scoutsgrimbergen.be, of telefonisch aan iemand van de leiding. 

 

Noodgevallen op kamp 
Indien jullie de leiding tijdens het kamp willen bereiken, kunnen jullie dat doen 

op de volgende nummers: 

Lisa Antonissen 

0493 19 27 22 

Lise Allegaert 

0479 19 47 09 

Jill Koch 

0496 49 74 96 

Lorien Gys 

0489 39 90 12 

Katinka Van Humbeeck 

0492 57 98 29 
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