
 

         

 

  

 

 

 

Kampbrochure 

Groepskamp 2018 

Macquenoise 
 

Kapoenen: 8 juli tot 15 juli 

Welpen: 5 juli tot 15 juli 

Jongverkenners 5 juli tot 15 juli 



Onze kampplaats 
 

Macquenoise is een zeer rustig dorpje in de provincie Henegouwen en is een deelgemeente van de Waalse 

gemeente Momignies. Het dorp ligt op een paar 100 meter van de Franse grens en ligt op zo’n 220 km van 

Geel. Net zoals vorig jaar zullen we dus dit jaar weer erg ver op kamp zitten, al is het buiten de lange 

reistijd wel eens leuk om naar een volledig nieuwe streek te gaan waar we normaal niet op kamp gaan. 

Verder is het een heel mooie regio met bossen en weilanden om er een geweldig kamp van te maken! 

Het kampthema: Kuifje in Chimay 
 

Wie kent hem niet? De altijd nieuwsgierige, avontuurlijke en moedige reporter Kuifje! Om nog onbekende 

redenen is onze jonge reporter samen met zijn trouwe vriend, Bobby, aangekomen in een naburig stadje, 

Chimay. Hij heeft gehoord dat vlakbij, in Macquenoise, de meest avontuurlijke scoutsgroep van België op 

kamp zit. Kuifje zou Kuifje uiteraard niet zijn als hij bij ons niet eens zou komen kijken wat er allemaal 

gebeurt tijdens het scoutskamp! Maar niet alleen op ons terrein kan hij de zotste verhalen vinden, ook in 

de buurt van Macquenoise spelen er zich vreemde en mysterieuze taferelen af… Ontdek het allemaal in 

Kuifje’s nieuwe album: Kuifje in Chimay 

 

 
 

 

P.S. Als je thuis verkleedkleren of attributen hebt liggen in het thema Kuifje mag je deze zeker meebrengen. 

Dan voelen Kuifje en zijn vrienden zich ook meteen thuis op ons kampterrein. Uiteraard heeft kuifje nog 

vele vrienden zoals Bobby, Kapitein Haddock, Jansen en Janssen, professor Zonnebloem, Bianca Castafiore 

en zoveel meer waarin je je kan verkleden! 



Algemene informatie 
 

1. Dagindeling 
 

07u30: Iedereen wordt gewekt om aan een spannende dag te beginnen 

07u45: Ochtendgymnastiek om helemaal wakker te worden 

07u55: Gezamenlijk wasmoment 

08u10: Dagopening met vlaggengroet 

08u30: Ontbijt + Afwas 

09u50: Tentinspectie en klaarmaken voor de eerste activiteit van de dag 

10u00: Voormiddagactiviteit 

11u55: We maken ons terug een beetje proper 

12u00: Middagmaal voor afwas 

13u00: Platte rust 

14u00: Namiddagactiviteit Deel 1  

16u00: Vieruurtje 

16u20: Namiddagactiviteit Deel 2 

18u15: Was- en plasmoment 

18u20: Avondeten + Afwas 

19u30: Avondactiviteit 

21u00: Kapoenen verdwijnen in hun tent 

21u30: Welpen kruipen in hun nest 

22u30: JVK’s eindigen de dag 

 

2. Een kampweetje 

 
Opdat het kamp vroeger donker zou zijn, zetten wij naar aloude traditie onze klok één uur terug. Dit doen 

we om beter te kunnen slapen en zodat we niet te laat aan onze avondactiviteit hoeven te starten. Daardoor 

is het bij ons al donker om 21u00 i.p.v. 22u00.  

 

De uren die je verder in deze bundel tegenkomt, zijn wel de gewone uren om geen verwarring te zaaien. 



3. Activiteiten 
 
Onze dag bestaat uit vier blokken van telkens ongeveer 2 uur en op sommige dagen komt daar nog eens een 

blok van 2 uur bij. We zijn met andere woorden iedere dag 8 tot 10 uren bezig met de meest uiteenlopende 

activiteiten. Dat een kamp dan ook vermoeiend is, zal hierbij wel duidelijk zijn! 

 

Tijdens het kamp onderscheiden we 2 soorten activiteiten. Enerzijds de kampactiviteiten die doorgaan met 

de hele scoutsgroep samen, anderzijds de takactiviteiten die per tak (of soms per 2 takken) worden 

gedaan.  

 

We geven je alvast het algemene kampschema mee van de kampactiviteiten, zo krijg je al een beetje een 

beeld van hoe ons kamp eruit ziet. Wat de takactiviteiten betreft, die worden per tak uitgewerkt en die 

houden we dan ook voor brieven die jullie zonen tijdens het kamp zullen sturen en voor de verhalen na het 

kamp! 

 

 

 

 
  



 

Voormiddag 

 

Namiddag (I) 

 

Namiddag (II) Avond 

Donderdag 

5 juli 

Aankomst 

welpen 
 Aankomst JVK’s  

Vrijdag 

6 juli 
    

Zaterdag 

7 juli 
 

Vandaag koken de takken 

op een eigen vuurtje. 
 

 

Zondag 

8 juli 

Dagtocht welpen, 

2-daagse JVK’s, 

Aankomst 

kapoenen 

Dagtocht welpen, 

2-daagse JVK’s 

Dagtocht welpen, 

2-daagse JVK’s 

2-daagse JVK’s 

 

Maandag 

9 juli 

2-daagse JVK’s 

 

2-daagse JVK’s 

 

2-daagse JVK’s 

 
 

Dinsdag 

10 juli 
    

Woensdag 

11 juli 
Recreatiedag  

 

Donderdag 

12 juli 
 Groepsspel  

 

Vrijdag 

13 juli 
    

Zaterdag 

14 juli 
 Hout sprokkelen Groot kampvuur 

 

Zondag 

15 juli 

Afbraak + opruim 

Tarci Camp 

Barbecue met 

ouders 
Vertrek naar huis  

 

Even een kleine verduidelijking bij de verschillende activiteiten 

 

o Koken op een eigen vuurtje: Alle takken krijgen de nodige ingrediënten om een lekkere maaltijd in 

elkaar te boksen. Vuur maken en alle ingrediënten samenvoegen, hoort vandaag tot hun 

takenpakket. Hopelijk kunnen zij genieten van een smakelijke maaltijd! 

 

o Dagtocht: De welpen trekken erop uit voor een ganse dag. Samen met hun leiding verkennen ze de 

omgeving van het kampterrein en de omgeving een beetje daarbuiten. Plezier verzekerd!  

 

o 2-daagse: Voor de jongverkenners zou één dag te kort zijn en de uitdaging te klein. Daarom sturen 

we hen 2 dagen op pad, samen met hun leiding. Veel wandelen of fietsen, onderweg eten maken en 



zelf een slaapplaats zoeken staan voor hen al zeker op het programma. Wat hun leiding onderweg 

nog voorziet? Dat is voorlopig voor iedereen nog een verrassing. 

 

o Recreatiedag: Ieder jaar trekken we er met de ganse groep eens een dag op uit. Een dagje volledige 

ontspanning voor zowel leden als leiding. Wat het dit jaar wordt, verklappen we nog niet, maar dat 

je er kan zwemmen, mag in ieder geval al wel gezegd worden. 

 

o Groepsspel: Tijdens deze activiteit doen we pleinspelen en andere leuke activiteiten met de ganse 

bende. Iedereen die aanwezig is op het kampterrein doet mee met een bangelijk spel binnen het 

kampthema, meestal georganiseerd door de oudste tak, die op die manier wordt voorbereid op 

hun leidende rol.  

 

o Kampvuur: Traditioneel eindigen we ons kamp met een reuze kampvuur en de daarbij horende 

rituelen. Een avond rond het vuur, met gitaar en liederenbundel bij de hand, de totemisatie van de 

oudste jongverkenners, verkenners en van de leiding. Zo nemen we stilaan met pijn in het hart 

afscheid van het voorbije kamp… 

 

  



Het vertrek 

1. Kapoenen 
De kapoenen vertrekken zondagochtend 8 juli aan het lokaal. We verzamelen om 10u00 aan het lokaal zodat 

we ten laatste omstreeks 10u15 kunnen vertrekken richting Macquenoise. Daar zullen we dan ten laatste 

rond 12u30 aankomen.  

We zouden hier ook een beroep willen doen op de ouders van kapoenen om ons naar het kampterrein te 

voeren met de auto.  

De bedoeling is dat we, eens aangekomen op de kampplaats, eerst de kapoenentent inrichten en daarna 

afscheid nemen van de ouders. Wanneer iedereen uiteindelijk vertrokken is, zullen we de tijd nemen het 

middagmaal op te eten en te genieten van de eerste kampsferen. 

Graag zouden we willen vragen om een picknick mee te nemen voor deze eerste kampmiddag. Dit wil 

zeggen: boterhammetjes, drinken, eventueel een koek of een stuk fruit. 

2. Welpen 
De welpen vertrekken donderdagochtend 5 juli aan het lokaal. We verzamelen om 10u00 aan het lokaal 

zodat we ten laatste omstreeks 10u15 kunnen vertrekken richting Macquenoise, alwaar we dan rond 12u30 

zullen aankomen.  

We zouden hier ook een beroep willen doen op de ouders van welpen om ons naar het kampterrein te voeren 

met de auto. De bedoeling is dat we, eens aangekomen op de kampplaats, eerst de welpentent inrichten en 

daarna afscheid nemen van de ouders. Wanneer iedereen uiteindelijk vertrokken is, zullen we de tijd nemen 

om onze picknick op te eten en te genieten van de eerste kampsferen.  

Graag zouden we willen vragen om een picknick mee te nemen voor deze eerste kampmiddag. Dit wil 

zeggen: boterhammetjes, drinken, eventueel een koek of een stuk fruit. 

 

3. Jongverkenners 
De jongverkenners zullen de afstand naar Macquenoise met de trein en te voet afleggen. Ook zij vertrekken 

op donderdagochtend 5 juli. Zij worden om 7u45 aan het station van Geel verwacht. 

Alle bagage kan reeds op voorhand worden meegegeven met de vrachtwagens (info: zie verder in 

kampbundel), zodat je enkel nog een kleine rugzak nodig hebt met wat kleinere dingen en een picknick 

voor onderweg en een stevig paar 

wandelschoenen. 

  



Wat neem je allemaal mee op kamp 

1. De gewone dingen 
 
Slaapgerief 

o Veldbed, luchtmatras of matje 

o Slaapzak 

o Knuffelbeestje 

o Pyjama 

o Kopkussen 

o … 

 

Wasgerief 

o Tandenborstel en tandpasta 

o Washandje 

o Handdoeken (grote en kleine) 

o Zeep, shampoo 

o Waskom 

 

Afwasgerief 

o Keukenhanddoeken (minstens 2) 

 

Uniform (IEDEREEN) 

o Sjaaltje !! 

o Beige hemd (behalve kapoenen) 

o (Groene) korte broek 

o (Groene trui) 

o Voor diegene die dat hebben 

 T-shirt van scouting 

 Scoutsriem 

 Scoutspet 

 Groene of beige kousen 

 

 

Kledij voor goed weer 

o T-shirts 

o Shorts 

o Sandalen (ook watersandaaltjes zijn 

handig!) 

o … 

 

 

Kledij voor slecht weer 

o Dikke trui 

o Lange broek 

o Regenjas 

o Laarzen 

o … 

 

Zwemgerief 

o Zwembroek 

o Badhanddoek 

o Zonnecrème 

 

Eetgerief 

o Gamel 

o Stevige, grote beker 

o Bestek: mes, vork, lepel, lepeltje 

 

Varia 

o Muggenmelk 

o Zaklamp + batterijen 

o Gezelschapspelen, stripboeken, … voor 

onder de platte rust 

o Kids-id  

o 2 Klevertjes van de mutualiteit   

 

 



2. Speciaal voor op kamp 
 
Verkleedmateriaal 
Zorg er voor dat we jou niet meer herkennen! 
We willen een kamp helemaal in thema kuifje  
zien! 
 
Voor op tocht 

o Stevige wandelschoenen 
o Rugzakje 

 

 
Schrijfgerief 

o Minstens 1 balpen, enkele vellen papier 
en postzegels 

o Adressen om kaartjes en brieven naar te 
versturen (voor de jongsten kan het 
handig zijn om de adressen al op 
enveloppen te schrijven en deze al te 
voorzien van een postzegel 

Al de rest dat hier nog niet op staat en dat je kan gebruiken. 



Afspraken en regels 
 

o Zorg dat al je kledij en materiaal getekend is met je naam of 

familienaam. We kunnen dit niet genoeg benadrukken! Verloren kledij of materiaal zonder 

naam wordt zelden teruggevonden, want meestal belanden deze verloren voorwerpen in de valies 

van iemand anders. Mogen wij dan ook vragen, wanneer je iets terugvindt dat je zoon bij heeft van 

iemand anders dat getekend is, dat je dit zo snel mogelijk overhandigt aan de betrokken persoon of 

aan iemand van de leiding. De leiding moet ook elk jaar opnieuw te veel spullen die op het terrein 

achterblijven in vuilbak smijten omdat de eigenaar niet gevonden wordt…  

 

o Snoep op kamp: Het kampmenu is zodanig opgesteld dat niemand van honger zal omkomen. Daarom 

zouden we willen vragen om je extra voorraad snoepgoed, koeken en chips te beperken tot het 

minimum.    

 

o Bezoek: We zullen bezoek van de ouders en andere familieleden aan hun zoon onder het kamp 

weigeren om de kampsfeer niet te verstoren. Ook op de zondag wanneer de kapoenen aankomen, 

zullen ouders die een zoon bij één of meerdere andere takken hebben zitten deze niet te zien krijgen.

  

 

o Zakgeld: Alles zit al in de kampprijs verrekend, met andere woorden, wij zullen geen extra geld 

vragen aan onze leden op eender welke activiteit. Natuurlijk hebben zij wel de vrijheid om tijdens de 

recreatiedag en/of de tochten hun zakgeld te besteden aan snoep, een drankje of iets dergelijks op 

momenten wanneer het toegelaten wordt door de leiding. Toch willen we vragen niet te overdrijven 

in het meegeven van zakgeld.  

 

o Elektronica: Op kamp stellen we het allemaal zonder de hedendaagse technologieën. We proberen 

“back to basic” te gaan, zonder elektriciteit of wat dan ook. Het lijkt ons dan ook logisch dat zaken 

zoals mp3-spelers, Nintendo ‘s,… niet op kamp passen.  

 

o Zakmessen: Wij hebben ettelijke jaren geleden een regel ingevoerd betreffende zakmessen en daar 

zullen wij ons ook op kamp aan houden. Concreet komt het erop neer dat kapoenen en welpen geen 

zakmessen mogen meenemen op kamp. Jongverkenners en verkenners mogen dat wel, op 

voorwaarde dat ze enkel gebruikt worden waarvoor ze dienen. Wanneer iemand zich niet houdt aan 

deze regel, zal het zakmes in beslag worden genomen.  

 

o GSM: Ook dit toestelletje willen wij op kamp verbieden. Vroeger mocht er ook niet getelefoneerd 

worden, nu ook niet. En als je als ouder een noodgeval hebt, kan je nog steeds de kampleider 

bereiken via de nood - GSM. Wanneer wij iemand zien met een GSM, dan zullen wij deze in bewaring 

houden tot op het einde van het kamp. Wij kunnen trouwens ook niet garant staan voor de veiligheid 

van deze toestellen. 



Het kamp: praktisch 

1. Het kampadres 
 

De leden krijgen zeer graag veel post! Indien je een brief wil schrijven naar het kamp, dan gebruik je 

onderstaand adres: 

 

t.a.v. Sint Tarcitiusscouts + naam + tak 

Le fourmatot, 11 
6593 Macquenoise 

Belgique 
 

 

Vergeet ook niet om adressen van oma, opa, tante, nonkel… mee te geven met je zoon, indien hij die ook 

kaartjes wil sturen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Inschrijvingsformulier, medische fiche en kampprijs 
 

Om de inschrijving in orde te brengen zijn er drie zaken die in orde gebracht moeten worden: 

o Het inschrijvingsformulier vind je in een apart bestand in je mailbox en/of op de site. Gelieve dit 

document af te drukken, in te vullen en aan ons te bezorgen of in de brievenbus van de scouts te 

steken samen met de medische fiche. We hebben een papieren versie nodig die ondertekend is als 

bewijs dat je je zoon de toelating geeft om met ons op kamp te gaan. 

 

o Het medische fiche is voor ons van belang moest er iets gebeuren. Je vind het formulier in een 

apart bestand in je mailbox en/of op de site. Gelieve dit document af te drukken, in te vullen en 

aan ons te bezorgen of in de brievenbus van de scouts te steken samen met het 

inschrijvingsformulier. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en enkel doorgespeeld aan 

de takleiding en kampleider. Na het kamp zullen deze gegevens niet verder worden gebruikt. 

 

o De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer 

BE45 4144 1830 8189. 

Het kamp kost voor kapoenen € 80. Voor welpen, jongverkenners en verkenners kost het kamp 

€120. Voor de gezinnen die meerdere zonen met ons op kamp sturen, voorzien we een korting 

van 5 euro per extra kind. 

Als mededeling bij de overschrijving noteer je: ………………… (Naam+tak) – Kamp 2018 Macquenoise 

 

Deadline 
We zouden graag hebben dat je deze zaken in orde brengt ten laatste 17 juni, zodat wij dan het praktische 

van het kamp verder kunnen regelen. Zoals daar zijn: materiaal aankopen, eten bestellen, enz. Wij kopen het 

eten voor kamp in grote hoeveelheden aan. Dit maakt het kamp goedkoper. Wanneer je te laat inschrijft, 

zullen wij achteraf nog individuele bestellingen moeten doen, wat het kamp duurder maakt. Voor 

inschrijvingen die te laat binnenkomen, zullen wij dan ook een supplement van €20 vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Enkele belangrijke data  
 

We zouden je willen vragen deze data te respecteren om de voorbereidingen en het verloop van het kamp 

goed te laten verlopen. 

 

Zondag 17 juni Uiterste datum om alle formulieren en betalingen in orde te brengen: 

o Inschrijvingsformulier 

o Medische fiche 

o Kampgeld 

 

Vrijdag 29 juni We zouden aan jongverkenners willen vragen om de bagage reeds naar het lokaal 

te brengen tussen 17u00 en 19u00. We kunnen deze bagage dan al meenemen met 

de vrachtwagens. (Dit geldt niet voor kapoenen en welpen) 

 

Vandaag moeten ook de inschrijvingen en betaling van de BBQ binnen zijn! 

 

Donderdag 5 juli 10u00: vertrek welpen aan het lokaal. 

7u45: vertrek jongverkenners aan het station. 

   

 

Zondag 8 juli 10.00u: vertrek kapoenen aan het lokaal. 

 

Zondag 15 juli Barbecue van 12u30 tot 16u00 en dan terug naar huis... Mogen we je vragen dat 

zelfs wanneer je niet naar de barbecue kunt komen, er voor gezorgd wordt dat je 

zoon wordt opgehaald door iemand anders, of dat hij met iemand kan meerijden. 

Want de leiding blijft nog daar om alles op te ruimen. 

 

Woensdag 18 juli Leden die hun bagage en/of fiets met de vrachtwagens hebben laten terugkomen, 

kunnen dit komen afhalen tussen 17u00 en 18u00, indien deze dag niet lukt spreek 

je zelf een andere moment af met de leiding van je zoon. 



4. De barbecue: zondag 15 juli 
 

De bezoekdag is de laatste dag van het kamp. We kunnen jullie dus geen kamp-in-actie aanbieden, maar we 

zijn er van overtuigd dat de omgeving zeker de sfeer van het kamp zal bewaren en nodigen jullie dan ook 

allemaal van harte uit! 

 

Dit staat er op het programma voor die laatste dag: 

12u30  De poorten van ons kampterrein worden geopend 

13u00  Alle ouders zijn gearriveerd op het kampterrein 

13u15  Verzamelen aan de vlaggenmast voor de kampafsluiting 

13u30   Barbecue 

16u00  Spijtig genoeg allemaal weer naar huis 

16u15  Hard werken voor de leiding want alles dient nog opgekuist te worden! 

Inschrijving BBQ 
De inschrijvingen van de BBQ zullen voor ons en uw gemak dit jaar volledig online gebeuren. Op onze site 

zal je een inschrijvingstool vinden waarin je kan aanduiden met hoeveel je komt en wat je zal eten. 

Zoals elk jaar zijn er 4 stukken vlees te verkrijgen die 3 euro kosten: Saté, kotelet, worst en een 

vegetarische burger. Voor de zonen die mee zijn op kamp moet er niets besteld worden, hun BBQ zit bij in 

de kampprijs. 

Gelieve de bestelling en betaling (mag verrekend worden met kampbetaling, gelieve dit dan mee te 

vermelden) ten laatste vrijdag 29 juni in orde te brengen! 

Enkele opmerkingen 
 

 Voor de BBQ voorzien wij enkele tafels en zitplaatsen, maar uit ervaring weten we dat het toch 

handig kan zijn om zelf eventueel ook een paar klapstoelen en –tafel mee te nemen. 

 De -12 jarigen krijgen een bewijs van deelname aan het kamp mee naar huis, vergeet hier zeker 

niet naar te vragen na de kampafsluiting. Het kan ook handig zijn om de papieren van het 

ziekenfonds mee te nemen en ze meteen in orde te maken! Vul ze zelf al zoveel mogelijk in zodat 

de groepsleider enkel zijn handtekening moet zetten.  



De kampleider 
 

Als er iets ernstig is, kan je natuurlijk altijd beroep doen op de kampleider tijdens het kamp  

Hieronder vind je de gegevens. Deze GSM-nummer is tijdens het kamp altijd bereikbaar. 

 

Marijn Wuyts (Kampleider):  0474/19.94.15 

Wouter Auwers (Hoofdleider): 0489/33.51.51 

 

Moesten er na het lezen van de kampbundel toch nog vragen zijn of belangrijke dingen waar we van op de 

hoogte moeten zijn, dan mag je ons altijd contacteren via groepsleiding@tarcitius.be of bellen met de 

kampleider. 

 

Tot dan! 

De leiding 

 

 

 

 
 

mailto:groepsleiding@tarcitius.be

