


 

Inleiding 

Aloha verkenners en ouders. 

 

Net zoals vorig jaar hebben we uiteindelijk toch moeten beslissen om het 

buitenlands kamp niet te laten doorgaan en opnieuw naar onze eigen Ardennen te 

trekken. Dit had te maken met heel veel onzekerheden of het wel zou kunnen 

doorgaan, maar ook vooral met de kosten die voor de scouts te hoog konden 

oplopen. Bij één Covid-geval zou deze persoon eerst in quarantaine moeten, 

hierna een repatriëringsvlucht terug naar België moeten nemen, en ondertussen 

zou de volledige groep verplicht op hotel in quarantaine moeten blijven. In 

tegenstelling tot vorig jaar hebben de verzekeringsmaatschappijen besloten om 

tijdens dit volledige proces voor (bijna) niks tussen te komen. 

Opnieuw net zoals vorig jaar heeft Covid ons kampthema beïnvloed. Wat missen 

we het hardst? Juist, reizen en feestjes! Wat als we nu op kamp die beide 

combineren? 

Honolulu Festival is een groot festival in de hoofdstad van Hawaii dat dit jaar door 

Covid niet kan doorgaan in Honolulu maar helemaal naar Paliseul komt. Gelukkig 

kon jullie leiding voor ieder van jullie een toegangsticket regelen! 

Neem dus zeker jullie zomerse kledij mee (Hawaiihemdjes!) en tot dan! 

P.S.: Zoals elk goed festival: NO TICKET, NO ENTRY! 

 

  



Praktisch info 

Net zoals de wolven en jongverkenners gaan we naar Paliseul en dus wordt de 

bagage op dezelfde dag binnengebracht, zo besparen we geld uit en zijn we 

vriendelijk voor het. Het binnenbrengen van de bagage gebeurt op 28 juni tussen 

18:30 - 20:00. De dag erna wordt de camion door de leiding gevuld zodat alle 

bagage op de bestemming geraakt. 

 

Wat geef je af bij het binnenbrengen van de bagage 

• Identiteitskaart 

• Geneesmiddelen met duidelijk instructies  

• Pot toespijs naar keuze (choco, speculoospasta, confituur,…) 

• 2 keukenhanddoeken 

Vertrek 

We spreken maandagochtend 12 juli af om 08:00 aan de hoofdingang van Gent 

Sint-Pietersstation. Bij het vertrek verwachten we iedereen in perfect uniform. 

(Hemd, das en scoutsbroek).Je neemt een kleine rugzak mee met daarin iets om 

te drinken, een kaartspel voor op de trein. We raden ook aan om bescherming 

tegen de regen mee te nemen want we blijven helaas in België. Zorg verder voor 

goede schoenen de tocht van het station is redelijk lang dus dit is een ideale kans 

om je schoenen uit te stappen. 

Terugkomst 

Je kan ons allen maandagnamiddag 26 juli terug verwachten aan het station Gent 

Sint-Pieters. Het exacte uur van aankomst gaan we later nog communiceren en zal 

de dag zelf ook nog op facebook verschijnen maar het dit zal rond 16u -17u 

liggen. De bagage kan nadien nog afgehaald worden aan het lokaal. 

Medische info 

Individuele Steekkaarten (=medische fiches) worden verzameld via de 

Groepsadministratie, een online platform van Scouts- en Gidsen Vlaanderen. Vul de 

medische gegevens in via groepsadministratie.be. Een handleiding vind je op onze 

website: ardu.be/onzegroep. 

Geneesmiddelen breng je mee bij de afgifte van de bagage of bij vertrek met 

duidelijke instructies. Vul deze instructies ook in op medische fiche!  



Wat neem je mee: 

Slaapgerief 

 Matje 

 Slaapzak 

 Hoofdkussen 

 Zaklamp 

 Tent (hier verder info over) 

 Evt. Knuffelbeer 

 Evt. Foto van de mama of papa 

Toiletgerief 

 Ecologisch afbreekbare zeep (Ecover, Sanex, etc…) 

 Kleine handdoek 

 Grote handdoek 

 Tandenborstel 

 Tandpasta 

 Zakdoeken voor de moeilijke tijden op kamp 

 Vuillinnenzak 

 Zonnecrème (is een must!!) 

 Deo 

Kledij 

 Stevige stapschoenen 

 Gewone schoenen 

 Slippers/ Sloefen 

 Waterschoenen 

 Zwemshort 

 Korte broeken 

 Lange broeken 

 T-shirts 

 Ondergoed voor 14 dagen 

 Kousen voor 14 dagen (een aantal stapkousen) 

 Warme truien 

 Regenjas 

 Hoofddeksel (is een must!!) 

 Voldoende vuile kleren 

 HAWAIIHEMDJE (indien je reeds 1 bezit of iemand kent die 1 heeft) 

  



Overige  

 Briefpapier + stylo + postzegels + enveloppen 

 Strips 

 Gezelschapspelen 

 Rugzak voor tweedaagse 

 Bestek 

 Gamel 

 Beker 

 Firesteel 

 Zakmes 

 Mondmaskers 

Wat neem je niet mee en nemen we in beslag voor het gehele kamp 

 Waardevolle voorwerpen (Louis Vuitton, Gucci, Rolex, smartwatches, 

airpods, koptelefoon, playstation, etc…) 

 Etenswaren zoals snoepen, koeken, chips (Tenzij het voor de leiding is) 

 Alles wat mama en papa zeggen dat niet mee mag  

 

Contact 

Opgelet: De postduiven kunnen enkel brieven dragen, gelieve dit aantal dus te 
beperken en zeker geen pakketjes op te sturen. 

 

Hieronder vind je het adres: 

Scouts Ardu 

Rue de la Montagne 23 6853 Paliseul 

 
Telefoon: 

Yoni De Munter (groepsleider)     0478 01 23 18 

Niels De Jonghe (takleider)    0468 26 05 99 

Willem (Fourage, ex groepsleider)   0479 34 31 53 

 


