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Zaterdag

9u30-10u30: Aankomst leden + administratie

10u30-11u30: Tenten installeren + randanimatie

11u30-12u30: Picknick met soep

12u30-13u30: Openingsshow + speluitleg + indeling in groepen

13u30-14u: Kennismaking in groep

14u-15u30: Patient Zero spel

15u30-16u: Vieruurtje 



16u-18u30: Virussenspel

18u30-20u: Eten + afwas (+ randanimatie)

20u-21u: Swingpaleis (in de grote tent)

21u-22u30: Kampvuur

22u30: Afsluiten + avondlied

22u30-23u: Iedereen naar tent + tanden poetsen

23u: Stil aan tenten + slapen

23u-2u30: leidingsbar

Zaterdag



8u30-9u: Opstaan

9u-10u: Ontbijt

10u-12u30: Loco Labo spel

12u30-13u: Afsluitshow

13u-14u: Eten

14u-15u50: Bagage maken + opruim

15u50-16u: Groepsfoto + sluiting

16u: Leden naar huis

Zondag





9u30-10u30: “Aankomst leden + administratie”

• Inschrijvingen (gouw)
• Tentenploeg (gouw)
• “Kiss and ride” (3 pers)
• Techniek show (3 pers)

Zaterdag: concreet





10u30-11u30: Tenten installeren + randanimatie

• (va. Tenten opgezet) Begeleiding randanimatie
(elastarun, sumo, boogschieten, ..) (10 pers)
• (va. 11u) repetitie openingsshow (4 pers)
• Leden ontvangen, administratie, tenten zetten 

(alle andere leiding)

Zaterdag: concreet



11u30-12u30: “Picknick met soep”
• Repetitie showploeg (gouw + 4 pers)

• Uitdelen picknick & soep (5 pers)

12u30-13u30: “Openingsshow + speluitleg + indeling in groepen”
• Showploeg (gouw + 4 pers)
• Groepsbegeleiders (36 pers)

Zaterdag: concreet



13u30-14u: “Kennismaking in groep”
• Groepsbegeleiders (36 pers)
• Begeleiders kraampjes naar locatie (20 pers)

14u-15u30: “Patient Zero spel”
• Boeman (8 pers)
• Kraampjes (20 pers)
• Kampbegeleiders = groepsbegeleiders (36 pers)

Zaterdag: concreet



15u30-16u: “Vieruurtje”
• Elke verantwoordelijke van zijn scoutsgroep
• Dokters (28 pers)
• Opruimen kermis (5 pers)
• Groepsfoto

16u-18u30: “Virussenspel”
• Dokters (28 pers)
• Opruimen vieruurtje (3 pers)

Zaterdag: concreet



18u30-20u: “Eten + afwas (+ randanimatie)”
• Randanimatie (2 x 10 pers)
• Afwas coördineren (2 x 4 pers)
• In twee beurten

20u-21u: “Swingpaleis”
• Kampvuur aansteken (3 pers)
• Iedereen zorgt mee voor sfeer

Zaterdag: concreet



21u-22u30: “Kampvuur”
• Vuurmannen (6 pers)

22u30-23u: “Iedereen naar tent”

23u: “Stil aan tenten + slapen”

23u-2u30: “leidingsbar”

Zaterdag: concreet



8u30-9u: “Wekken”
• Wakkermakers (4 pers)
• Opbouwers Loco Labo ontbijten (24 pers)

9u-10u: “Ontbijt”
• Opbouw Loco Labo (24 pers)

Zondag: concreet



12u30-13u: “Afsluitshow”
• Showploeg (4 pers)

13u-13u30: “Middageten”
• Uitdelen eten (8 pers)

Zondag: concreet



13u30-15u50: “Bagage maken + opruim”

• Seniors afbreken (3 scoutsgroepen)
• Grote tent afbreken (1 leider per scoutsgroep)

+ papier tentgrond oprapen

• Kampvuur opruimen (1 scoutsgroep)
• Sanitair (1 scoutsgroep)
• Loco labo opruim (2 scoutsgroepen)

Zondag: concreet



14u-15u50: “Bagage maken + opruim”

• Als laatste: opruim papiertjes grote grond (Iedereen)

15u50-16u: “Afsluit”

16u-18u: “Rest opruim” indien nodig

Zondag: concreet



• Fotograaf (1 pers)

• Tenten terugbrengen naar ULDK: vervoer wordt voorzien 
(gouw + leiding)

Heel het weekend:

Maandag 8u-9u30:



Afspraken
• Vervoer: geen auto’s ouders op De Kluis 

(kiss&ride!), leiding parkeert à hoofdgebouw

• Eigen tenten = énkel patrouilletenten!

• Leiding slaapt bij leden

• Leiding = verantwoordelijk voor nachtelijke 
stilte van eigen leden

• Leiding = verantwoordelijk voor alle leden!

• Timing respecteren per spel (anders grote 
soep!)



Afspraken
• Roken niet in het zicht van de leden.

• Geen drugs mee.

• Geen eigen drank, er wordt een bar voorzien.

• Vrijdagavond mee eten?



Wat met leden die later komen?
• 3 tijdsloten om bij te voegen

• 12u30: Kennismakingsmoment

• 15u30: Vieruurtje

• 18u30: Avondeten



Verhaal door het spel
• Virus uitgebroken

• Leden moeten het virus uitroeien adhv verschillende spelen



Vragen of opmerkingen?



Belangrijke data

• 4 april: Deadline doorgeven juist aantal leden (kosteloos)
Na 4 april krijg je nog 50% van je inschrijvingsgeld terug

• 8 april: Deadline doorgeven volledige ledenlijst

• 14 april: Deadline doorgeven aantal leden indien wijziging in de 
aantallen

Na 14 april geen terugbetaling meer

• 16 april: Laatste mail met shiftenlijst en laatste info



Alle info op www.gouwoostbrabant.be


