
SMAF SCOUTSKAMP 2018 
Bouillond The Screen 

Al 24 jaar lang is Blokken één van de meest geliefde programma’s in Vlaanderen. Sinds september 
1994 kijken ook alle mama’s, papa’s, zussen en broers van onze SMAF-leden naar dit kijkcijfercanon. 
Elke avond omstreeks 18:30 uur zetten wij de knop van de televisie aan om de ware quizkoning Ben 
Crabbé aan het werk te zien. Moeilijke vragen worden naar slimmeriken van over het hele land 
afgevuurd om te testen of je wel verstandig genoeg bent.  

Ben speelt het spelletje echter niet zo eerlijk: samen met zijn gemene tetrisblokjes zorgt Ben Crabbé 
ervoor dat toch niet zomaar iedereen met een prijs naar huis kan wandelen! Deze tetrisblokjes doen 
af en toe moeilijk en draaien daardoor in vreemde richtingen zodat de spelers vaak geen rij blokken 
kunnen vullen om punten te scoren.  

Gerechtigheid zegeviert dezer dagen doordat de overheersing van Ben Crabbé beetje bij beetje 
wordt gebroken. De andere TV-programma’s zijn namelijk in opstand gekomen tegen de gigantische 
kijkcijfers van Ben. Stilaan winnen de andere TV-programma’s op die manier meer en meer aan 
populariteit. Achter de schermen werd bovendien besloten dat iedereen stuk voor stuk een tandje 
moet bijsteken om de kijkers van Blokken af te snoepen. Zo liet Balthazar Boma nieuwe kostuums 
maken van de gordijnen van zijn bobonne, durfde Mega Mindy eindelijk te zeggen dat ze verliefd is 
op Toby, versloeg de Nachtwacht de boze heks Haxa, weet lolsmurf echt leuke grapjes te maken, 
komen de weersvoorspellingen eindelijk eens uit, maakten de Benidorm Bastards nieuwe moppen, 
wist Aang de vier elementen te besturen en zongen de meisjes die deelnemen aan K3 zoekt K3 eens 
niet vals.  

Het lijkt erop dat het gedaan is met Blokken… maar Ben, sluw dat hij is, wil hier alsnog een stokje 
voor steken. De schurk stuurt zijn tetrisblokjes vanuit zijn quizkamer af op alle andere programma’s 
om het boeltje eens goed te saboteren. Gelukkig weten de anderen zich te verzetten tegen deze 
tegenwerking door op kruistocht te gaan tegen deze stoute man... maar zal het hen lukken om de 
vijand te verslaan?  

Kom dit allemaal zien Bouillond The Screen! Misschien kunnen jullie zelfs een handje helpen, want 
de programma’s hebben jullie hard nodig. Tegen Blokken, voor een betere wereld! Deus Io Vult!  

  



Geachte “Oud”gidsen,  

Wij van SMAF-Entertainment-Incorporated nodigen jullie selectief 
groepje oudjes uit om met ons mee te gaan op een hoogstwaarschijnlijk 
vergetlijke reis. Op een tijd van 10 dagen zullen we de fratsen laten 
vloeien, de rollators laten driften en de jonge garde eens laten zien 
wie de echte bazen zijn. Dus laad jullie hoorapparaten maar op, haal 
een voorraad van jullie medicatie in huis en vergeet de pampers niet, 
want je wil alle moppen horen, wakker zijn als we ons amuseren en niet 
in je broek plassen van het lachen.  

 

Met Vriendelijke Groeten  

Managment Smaf-Entertainment-Incorporated 

 

 

 

 

 

    



Praktische info 
 

Vertrek 

Wanneer? Zaterdag 21 juli 2018 
 

Hoe laat? 9u00  
 

Waar? Iedereen verzamelt aan de parking van Alverberg, vanaf hier worden de leden 
door de ouders gebracht naar de kampplaats. 
 
à Het adres waar naartoe moet worden gereden is Rue de Châteaumont, 
6833 Bouillon. De kampwei ligt nog een stukje verder, maar vanaf hier zullen 
er SMAF-pijlen ophangen om de weg te wijzen. 
 
à LET OP: Probeer zoveel mogelijk te carpoolen, dit is gemakkelijker voor 
zowel de ouders als de leiding aan de aankomst op de kampplaats! 
 

Meenemen? Medische fiche 
Identiteitskaart 
Lunchpakket 

 

Afhalen 

Wanneer? Dinsdag 31 juli 2018 
 

Hoe laat? Aan de kampwei zelf: 14u 
Met de bus aan de Alverberg: 16u 
 

Waar? à Iedereen die zich heeft ingeschreven voor de bus, rijdt mee naar huis. De 
bus vertrekt in Boullion rond 13u30 en wordt verwacht om 16u aan de parking 
van de Alverberg. Als er iets verandert qua tijd (vertraging/vroeger 
vertrokken), dan mag u een sms’je van ons verwachten. 
 
à Zij die niet ingeschreven zijn voor de bus, komen de kinderen gewoon 
oppikken aan het kampterrein. Het adres waar naartoe moet worden gereden 
is Rue de Châteaumont, 6833 Bouillon. De kampwei ligt nog een stukje verder, 
maar vanaf hier zullen er SMAF-pijlen ophangen om de weg te wijzen. 
 
Mogen we u vragen om op tijd te komen – dus ook niet te vroeg? De weg naar 
de kampwei is moeilijk, dus willen we zeker zijn dat de bus is vertrokken 
vooraleer andere ouders aankomen. Alvast bedankt! 
 
 

 

  



De kampprijs bedraagt € 110. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor de bus, wordt 
verwacht nog €10 extra betalen. Mogen wij u vragen dit bedrag vóór 15 juli te storten op het 
rekeningnummer van de tak. Gelieve hierbij de naam van uw kind en de tak te vermelden 
tak (bijvoorbeeld: An Peeters – Gidsen). 

Inschrijving kamp + bus = €120, enkel inschrijving kamp = €110 

è BE52 7370 3427 6409 

Zoals het echte oudjes toekomt wordt er op vakantie gegaan met de bus.  
Hieronder vindt u een lijst van al degenen die zijn ingeschreven voor de bus.  

Jonggidsen: Aagje, Améline, Esmée, Fien, Freya, Hannah, Janneb, Jill, Julievm, Julievh, Kyra, 
Lise, Margot, Marie, Nora, Renée 

  



Wat nemen we mee? 
 

Slaapgerief:  

¨ Slaapzak   
¨ Eventueel een extra dekentje (het kan koud zijn ‘s nachts!)   
¨ Luchtmatras of veldbedje 
¨ Pyjama   
¨ Kussen   

 

Hygiëne:   

¨ Tandenborstel + tandpasta + bekertje    
¨ Wasbakje   
¨ Kam/borstel   
¨ Maandverband/tampons   
¨ Handdoeken + washandjes   
¨ Shampoo + douchegel 
¨ Lenzen + product   
¨ Zakdoeken   
¨ Zonnecrème + aftersun   
¨ Muggenzalf   

 

Kleren:   

¨ Perfect uniform (aandoen bij vertrek): sjaaltje, broek/rok, hemd, t-shirt   
¨ Korte en lange broeken   
¨ Rokjes   
¨ T-shirts   
¨ Truien   
¨ Zwemgerief: bikini/zwembroek + handdoek   
¨ Sokken   
¨ Ondergoed   
¨ Regenjas   
¨ Hoofddeksel tegen de zon   
¨ Schoenen (wandelschoenen, regenlaarzen, sletsen, makkelijke schoenen) 

 
Eetgerief:   

¨ Plat en diep bord   
¨ Mes, vork, lepel 
¨ Beker   

 

  



Allerlei:   

¨ Identiteitskaart + ingevulde medische fiche (zie laatste pagina’s) à afgeven bij vertrek 
¨ Fluovestje (verplicht!)  
¨ Stevige rugzak + slaapmatje voor tweedaagse 
¨ Lunchpakket voor de eerste dag   
¨ 3 keukenhanddoeken   
¨ Zaklamp + reservebatterijen   
¨ Verkleedkleren als benidorm bastards  
¨ 1 bol sjorkoord   

 

Wat nemen we NIET mee? 
 

¨ Geld  
¨ GSM/tablet/Ipod/… 
¨ Snoep  
¨ Tabakswaren, alcohol en drugs  
¨ Liefjes 

 

BELANGRIJK   

Signeer zoveel mogelijk persoonlijke items (kledij, eetgerief ...)! 

 

DE LEIDING 
 

Als leiding staan we steeds klaar om al uw vragen of bedenkingen te beantwoorden! Via de 
onderstaande nummers kan u ons bereiken, de rode nummers zijn de noodnummers op kamp (deze 
zijn altijd bereikbaar!) 

Febe :   +32 476 07 88 29  
Marie : +32 498 02 38 94  
Rafke :  +32 498 01 12 68  
Sofie :   +32 471 31 30 18  
Tijl :       +32 470 03 76 30  
Berten : +32 472 24 77 46 
 
 

 

 

 

 

 

 



ALLERLEI 
 

Adres/post kamp 
Brieven sturen kan langs dit adres: 
Scouts & Gidsen SMAF  
Naam tak + naam van uw zoon/dochter  
Rue du Château-le-duc 23 bus 1 
6833 Botassart 
 
 
Veiligheid boven alles!  
Alle leden zijn verplicht om een fluovestje mee te nemen op kamp. Om de uniformiteit en de 
herkenbaarheid van onze groep te vergroten, hebben wij zelf fluovestjes laten drukken, met daarop 
het logo van S.M.A.F. Je kan een SMAF-vestje kopen bij je leiding voor de winstloze prijs van 6,5 euro.  
Uiteraard mag je ook altijd een ander fluovestje meenemen op kamp!  
 
 
Start nieuwe scoutsjaar  
Het openingsweekend vindt dit jaar plaats op 7-8-9 september 2018. Hou dus zeker een plaatsje vrij in 
je agenda voor dat weekend! Op vrijdagavond gaat ons openingsweekend van start met onze jaarlijkse 
openingsfuif. Op zaterdag kunnen de leden worden heringeschreven, stellen we de verloren 
voorwerpen van het kamp tentoon, nemen de leden afscheid van hun oude tak en maken ze kennis 
met de nieuwe. Het hoogtepunt van de dag is de voorstelling van de nieuwe leidingsploeg. We sluiten 
de zaterdag traditioneel af met een lekkere BBQ en een gezellige avond rond het kampvuur met 
optredens. Op zondagochtend maken we ons op voor de jaarlijkse openluchtmis, waarna de afbraak 
van start gaat. De leiding hoopt hierbij op de hulp van de oudste leden.  
Tegen dat het zover is, mag u een brief in de bus verwachten met meer informatie! 
 
 
Info van Scouts & Gidsen Vlaanderen 
“Beste ouders, leden en leiding,  
 
We weten allemaal dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om een weekend, een kamp of een 
zwemvergadering te betalen. Dit mag echter geen reden zijn om aan deze activiteiten niet deel te 
nemen of zelfs te stoppen met de scouts. We weten dat slechts weinig groepen het geld hebben om 
minder te vragen of om zelf financieel tussen te komen. Het is dan ook onze taak om voor deze 
situaties mee naar een oplossing te zoeken.  
 
Elk jaar zet SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN nationaal een vastgelegd bedrag opzij: het fonds ‘op 
maat’. Met dit geld kunnen we, wanneer nodig, financiële ondersteuning bieden aan leden of leiding.  
 
Praktisch: Wanneer u als ouder merkt dat een aantal activiteiten niet betaalbaar zijn, laat dit dan 
weten aan de takleiding of de groepsleiding. Zij kunnen ons contacteren en dan kunnen we samen 
bekijken wat wij voor u kunnen doen.  
 
Met vriendelijke groet,  
De nationale leiding’’  
 

Tot dan! 
 



Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun 
kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Deze informatie draagt bij 
aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de 
leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de 
leiding door te geven.  
Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen 
binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle 
leden.  
Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken. 
Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. 
Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken. 
Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig 

•jaarlijks • invullen door ouders of voogd van leden • vertrouwelijk bewaard door 
takleiding• 

    Adres en bereikbaarheid 
officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 
straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : ……………………….…    
gemeente: ……………..…………………………………………  telefoon : …………………………………………………………….… 
eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is 
adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 
straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      
gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 

eventueel naam van verblijfsinstelling:………………………………………………………………………………………..……… 

gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….…………. 

gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….……. 

e-mail van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………….…………………………… 
 
 
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) 

naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

broers of zussen in dezelfde groep? 

naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….……………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 
 

voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. 

O jongen   O meisje             geboortedatum : ……../…..…/…..… 

lidnummer: ………………………………..................................................... 

individuele steekkaart 



eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Deelname aan activiteiten 
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 
onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de 
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) : 
O ja  O nee 
deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
eventuele reden : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN? 
O nee  O ja 
 

O bij sporten (vb.  zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
O bij hygiëne  (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
O andere beperkingen of zorgen :  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Medische informatie 
Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook 
het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, 
zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het 
onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel 
toedienen van dergelijke hulp. 
Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis 
via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : * 
O ja  
O nee 
 
*  gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in 
de kinderopvang 
onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 
O nee 
O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 
 
zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 
O nee 
O ja : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 
O nee 
O ja : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  
O ja - in welk jaar? : 
………………………..……………………………………………………………………………… 
O nee 
 
 
bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………………………… 
 
onze huisarts : 
naam : ………………………………………………. telefoon : ………………………………………………………… 
 
Aanvullende opmerkingen  
onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het 
groepsblad, op een website van scouting, … : 
O ja  O nee 
zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat 
toestaan binnen de visie van scouting : 
O nee  O ja  

O  op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) : 
……………………………………………………………………………………………………………. 
O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind 
: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van 
deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de 
jaarlijkse herziening. 

vergeet niet de identiteitskaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten 
 
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct 
zijn 
voornaam en naam : 
..….…………………………………….……………………………………………………………… 
ouder / voogd  (schrappen wat niet past)      
van  (voornaam + naam van het kind) :  …………………………………………………………………………… 
datum : …………………………………..        handtekening : ………………………………………………. 
 
Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche 

het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken 
 
 
datum en handtekening van ouder/voogd: …………………………………………………………… 

 
bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt 

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle 
leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut  wenselijk dat ouders en leiding contact 
met elkaar opnemen. 

 
Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

 

     
 


