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Inleiding  
Hoi hoi iedereen, 

Dit jaar gaan we op groepskamp, dat wil zeggen alle takken samen. Dit gebeurt 

maar één keer in 4 jaar, dus mag je zeker niet missen! We gaan met z’n allen 

naar Veere in Zeeland in Nederland. Door COVID- 19 zal dit op een andere 

manier verlopen dan we gewend zijn, maar we zullen er het beste van maken. 

Hoewel we op groepskamp zijn zullen de verschillende takken elkaar niet zo 

veel zien. We zullen ons vooral amuseren per bubbel. Ons thema dit jaar is 

sprookjes, maar elke tak kleedt dit apart in. Hopelijk zien we jullie allemaal op 4 

Juli!  

 

 

Kan jij deze sprookjes woordenzoeker oplossen?   
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Kampplaats 
Zoals je kon lezen in de inleiding gaan we allemaal samen naar Veere. 

Aangezien we het contact met externen zoveel mogelijk zullen proberen te 

vermijden, vragen we om op voorhand de brieven voor uw scoutser af te geven 

aan de leiding. Zo moeten we niet elke dag contact hebben met de postbode. 

Wij zullen de kinderen wel brieven laten schrijven. We zullen die dan allemaal 

samen versturen naar het thuisfront. Het zou best kunnen dat die brief pas 

aankomt wanneer jullie kinderen terug thuis zijn. 

 

Scoutscentrum Zeeland 

Wulpenburgseweg 6 

 4351 Veere 

 

De zeehondjes en welpen delen het huisje, waar bedden in voorzien zijn. De 3de 

jaar welpen slapen in een tent die naast het huisje zal staan. 

De scheepsmakkers en de zeeverkenners hebben elk hun eigen terrein en 

slapen in tenten.  
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Heenreis en terugreis 
Aangezien er vanuit de protocollen gevraagd wordt dat de ouders de kinderen 

brengen en komen ophalen, zal dat ook bij ons zo gebeuren.  

 

Heenreis:  

We spreken af op de gemeenschappelijke parking van 

het kampterrein in Veere. Wanneer de groep volledig 

is, gaan de leiding en de leden binnen op het 

kampterrein. Ouders/familie/broers of zussen zijn 

daar niet toegelaten. De zeehondjes en de zeewelpen 

verwachten we daar op 4juli om 14u00. De 

scheepsmakkers en de zeeverkenners verwachten we 

daar om 14u30.  

 

Terugreis:  

Voor de zeehondjes en welpen loopt het avontuur al 

ten einde op 11 Juli. We ontvangen de ouders 

opnieuw op de gemeenschappelijke parking bij het 

kampterrein. Ze kunnen hun betoverde kindjes terug 

mee naar huis nemen om 10u30.  Voor de 

scheepsmakkers en zeeverkenners loopt het kamp 

ten einde op 18 juli. Ook dan verwachten we de 

ouders om 10u30 op de gemeenschappelijke parking 

van het kampterrein. 
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Hoe ziet een dag op kamp er uit?  
 

8u00 – 8u30: Opstaan 

8u30 – 9u30: Ontbijt  

10u00 – 12u00: Ochtend activiteit  

12u30 – 13u30: Middageten 

14u00 – 16u00: Namiddag activiteit 

16u00 – 16u30: Vieruurtje! 

16u30 – 18u00: Namiddag activiteit deel 2  

18u00 – 19u30: Avondeten + afwas 

19u30 - ….: Avondactiviteit 

20u00 – 20u30: Verhaaltje + slapen zeehondjes 

21u30: Welpen gaan slapen 

22u30: Scheepsmakkers gaan slapen 

23u30: Verkenners gaan slapen   

 

Er kan steeds afgeweken worden van deze planning. Dit is enkel een voorbeeld 

van een standaard dag.  

 

We zullen ook zorgen voor voldoende momenten waar de handen zullen 

gewassen worden. Ook zullen we elke ochtend en elke avond de temperatuur 

meten van iedereen. Er zullen voldoende rustmomenten ingelast worden op 

ziektes zo ver mogelijk van ons kamp te houden. 
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Wat neem je mee (Standaard) 
1. Kleren 

o Scoutsuniform (T-shirt, hemd, sjaaltje) 

o Broeken (lang en kort) 

o T-shirts 

o Truien 

o Ondergoed en kousen 

o Schoeisel (stapschoenen, ravotschoenen, sandalen, pantoffels,…) 

o Regenjas (We hebben mooi weer besteld maar je weet maar 

nooit…) 

o Kleren die vuil mogen worden 

o Zwemgerief + eventueel boeitjes 

2. Slaapgerief 

o Pyjama 

o Knuffel 

o Slaapzak  

3. Wasgerief 

o Washandje + handdoeken 

o Shampoo + douchegel 

o Tandpasta + tandenborstel 

o Haarborstel of kam 

4. Andere 

o Zaklamp 

o 3 keukenhanddoeken (naamtekenen!) 

o Zakdoeken (wegwerp) 

o Zonnebril + zonnecrème + petje 

o Muggenmelk 

o Je mooiste glimlach 

o Verkleedkledij 

o Papier en enveloppen (adressen en postzegels al 

op enveloppe) 

o Handgel (indien je dit hebt) 

5. Af te geven aan de leiding 

o Kids ID en 2 vignetjes  

o Medicatie 

o Toestemming om het land te verlaten 
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Zeehondjes 
Liefste zeehondjes,  

We zitten met een probleem in het sprookjesbos. De lieve prinses is ontvoerd! 

Ze heeft onze hulp gevraagd omdat ze weet hoe dapper jullie allemaal zijn. 

Kom dus allemaal af als je durft        

 

Hieronder nog enkele belangrijke zaken enkel voor de zeehondjes. 

o Handig rugzakje voor de dagtocht (zelf te dragen). 

o pantoffels voor in het huisje. 

o Matrasovertrek + kussensloop. 

o Strips/boekje om te lezen ’s morgens in bed (voor de vroege vogels). 

 

Voor we vertrekken op dit spannend en leuk avontuur hebben we nog enkele 

tips voor de mama’s en de papa’s. 

• Naamteken zeker alle kledij. 

• Uit ervaring weten we dat foto’s van thuis meer heimwee opwekken bij 

de kindjes, gelieve die dan ook niet mee te geven. 

• Om ervoor te zorgen dat alle zeehondjes zeker hun post krijgen kan je 

deze bij vertrek afgeven aan de leiding.        

 

Contact 

Af en toe zullen we iets laten weten via onze facebookpagina, maar ga er van 

uit dat geen nieuws goed nieuws is. Bij geval van nood kan u ons altijd 

contacteren op onderstaande nummers. 

Katrijn Grootaerdt: 0476/82 76 16 

Jens Quaegebeur: 0494/ 75 06 19  

Jolan Vandervorst: 0496/ 39 96 60   
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Welpen 
Welpen! Jullie kennen toch de gebroeders Grimm? Ze maakten jarenlang samen 

sprookjes……maaaar op een dag kregen ze hevige ruzie, zo hevig dat ze beslisten 

om te stoppen met samenwerken. Ze haten elkaar uit de grond van hun hart. Ze 

beslisten om elk apart te gaan werken, maar wat gebeurde er met de bestaande 

sprookjes? Beide broers wilden deze sprookjes in hun bezit en op hun naam. 

Hiervoor schakelen ze jullie hulp in. Het is aan jullie, welpen, om zoveel mogelijk 

sprookjes te verzamelen tijdens het kamp! Helpen jullie mee? 

 

Belangrijke zaken welpen: 
 

• Je gaat op kamp en neemt mee:  

-  1ste en 2de jaars welpen een matrasovertrek + kussensloop. Julie slapen 

in het gebouw in een bed. (Indien  

-  3de jaars welpen een matje of veldbed. Jullie slapen in een tent.  

-  Strips/boekje om ’s morgens te lezen voor de vroege vogels.  

• Gelieve alles te naamtekenen!  

Wat breng je zeker niet mee:  
 

• Snoep(alleen als je het met iedereen wil delen)  

• Je nieuwste/mooiste kleren. 

• Persoonlijke spullen/foto’s 

• Zakgeld 
• Elektronica(GSM,Ipod,Nintendo,...) 

 

Contactinformatie leiding:  
 

De leiding zal zo veel als mogelijk bereikbaar zijn op kamp. We vragen jullie wel 
om ons enkel te bellen in geval van nood.  
 

Lisa Levecke 0474/88 63 59 

Fay Tomme 0471/24 05 97 

Jolien Forceville 0492/60 21 28 

Arno Levecke 0473/21 54 77 

Denzel Lagaysse 0470/13 56 99  
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Scheepsmakkers 
HALLOOOOOOOOOO liefste scheepsmakkers, het is bijna zover. Ons 

megafantastische kamp begint op 4 juli. Dit jaar is ons kamp uitzonderlijk 2 

weken omdat we met heel Zeescouts de Schorre naar dezelfde plaats op kamp 

zijn.  Dit jaar is ons thema sprookjes, dus zullen we hier een supercool 

rodedraadspel rond maken. Benieuwd hoe dit zal verlopen? Kom ons dan zeker 

vergezellen op kamp. 

Enkele belangrijke zaken voor de scheepsmakkers: 

- Er zal veel gewandeld worden dus zorg zeker voor goede stapschoenen. 

- Vergeet zeker geen games, bestek en bekertje. (Zorg dat dit zeker 

genaamtekend is) 

- Neem zeker ook een gewone rugzak mee. 

- Doordat er door de Nederlandse overheid beslist is dat groepen met 

kinderen +12 jaar 1,5m van elkaar moeten slapen, zullen er minder 

kinderen in onze patrouille tenten kunnen slapen. Indien er meer dan 20 

scheepsmakkers ingeschreven zijn zullen we vragen aan de 3e jaars 

scheepsmakkers om elk een smijttentje mee te nemen. Als dit nodig zou 

blijken, sturen wij zo snel mogelijk een mailtje. (Houd dus zeker je mails in 

de gaten). 

Wat neem je zeker niet mee? 

- Elektronische apparaten zoals een GSM, Ipod, Ipad,… (deze zal je anders 

moeten afgeven aan de leiding) 

- Zakmessen 

- Horloges 

Contactinformatie van de leiding: 

Af en toe zullen we iets laten weten via onze facebookpagina, maar ga er van 

uit dat geen nieuws goed nieuws is. Bij geval van nood kan u ons altijd 

contacteren op onderstaande nummers. 

Aaron: 0489/ 24 39 20 

Danté: 0498/ 11 10 74 

Lucas: 0483/ 40 89 26 

Lenno: 0484/ 53 34 69 
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Zeeverkenners 
DAG DAG DAAAAAAAG Hans en Grietje, de 3 biggetjes of neen… Zeeverkenners! 

Hier vinden jullie wat extra informatie speciaal voor jullie kamp. De eerste week 

blijven we aan land en zullen we enorm leuke spellen doen en lekkere 

activiteiten. In de tweede week gaan we ZEILEN. Joepie! We kunnen niet meer 

wachten op jullie te zien. 

 

Belangrijke info speciaal voor de Zeeverkenners: 

- Breng allemaal een zeiljas en een zeilbroek mee. 

- Doordat er van de Nederlandse overheid beslist is dat elke groep met +12 

jarigen 1,5m van elkaar moet slapen, zal iedereen zijn eigen tent moeten 

meebrengen.  Indien je tent meerdere compartimenten geeft, kan er ook 

1 persoon per compartiment slapen. 

- GSM’S, boxjes en dergelijke elektronica mag mee op eigen risico en enkel 

gebruikt worden op momenten dat de leiding het toelaat. 

- We raden aan om ook een zakcentje mee te brengen op kamp (dit hoeft 

zeker niet meer dan 50 euro te zijn).  

 

Contactinformatie leiding:  

Af en toe zullen we iets laten weten via onze facebookpagina, maar ga er van 

uit dat geen nieuws goed nieuws is. Bij geval van nood kan u ons altijd 

contacteren op onderstaande nummers. 

Warre: 0495/ 32 01 45 

Katlijn: 0476/ 02 88 10 

Elio: 0471/ 38 13 23  
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COVID-19 
Aangezien we naar Nederland op kamp gaan, moeten we ons houden aan de 

Nederlandse wetgeving en protocollen. 

• Leden (of gezinsleden van het lid) die in de 5 dagen voor het kamp 

volgende symptomen vertonen: Luchtwegaandoeningen met koorts, 

hoesten en ademhalingsmoeilijkheden (zowel milde of ernstigere 

symptomen) zullen niet mee mogen. 

• Leden die tot een risicogroep behoren (diabetes, hartziektes, long- of 

nieraandoeningen en verzwakt immuunsysteem) zullen niet mee 

mogen, tenzij er een attest van de dokter wordt meegegeven met 

toestemming om deel te nemen aan het kamp. 

• Zonder een (up to date) ingevuld medische fiche het kind ook niet 

mee mogen.  

• Ouders zullen bij het afzetten en ophalen een mondmasker moeten 

dragen. 

• Er zal per bubbel ook een contactlogboek bijgehouden worden. 

• Als er op kamp een lid ziek wordt, zullen de ouders het kind dezelfde 

dag moeten komen ophalen. 

• De leiding moet 1,5m afstand bewaren met leden. 

• Bij de zeehonden en de zeewelpen moet er geen afstand bewaard 

worden tussen de leden. 

• Bij de scheepsmakkers en de zeeverkenners moet er tijdens 

spelmomenten geen afstand gehouden worden. Tijdens het eten, 

chillmomenten en het slapen moet er wel 1,5m afstand gehouden 

worden. 

• Er zal elke ochtend en avond koorts gemeten worden. 

• Bij elke maaltijd (4x) worden de handen gewassen voor het eten en 

na het eten. Ook na elk toiletbezoek of dergelijke. 

• Verdere info zullen we ook meegeven op de infoavond voor ouders. 

Dit zal plaatsvinden op 26 juni om 19u en op 27 juni om 19u. 
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Kostprijs 
De kostprijs voor de zeehondjes en welpen bedraagt 120 euro. Voor de 

scheepsmakkers bedraagt dit 200 euro. Voor de verkenners komt het totaal op 

220 euro. 

In deze kostprijzen zitten vervoerskosten, kampplaats, eten, spelmateriaal en 

speciale activiteiten.  

Het geld mag gestort worden op de rekeningen van de tak zelf. 

Zeehondjes: BE92 1430 8536 1923 

Welpen: BE17 1430 8536 1721 

Scheepsmakkers: BE28 1430 8536 1620 

Verkenners: BE50 1430 8536 1418 

Met de vermelding KAMP Naam kind, gelieve dit in orde te brengen voor 30 

juni. Aangezien we zo lang hebben moeten wachten op de beslissing van ons 

kamp, vragen we dan ook om dit zeker niet later dan 30 juni in orde te 

brengen. Om de inschrijving te laten gelden is het ook belangrijk dat je het 

kamp-inschrijvingsformulier invult. Je zal dit krijgen via mail en terug kunnen 

vinden op onze website. 

Als er nog vragen zijn over het kamp dan kan je steeds terecht bij de leiding van 

je tak. Uiteraard kan je ook bij de groepsleiding terecht. Hieronder vindt u nog 

eens onze telefoonnummers ( Wij zijn ook beide de volledige 14 dagen mee): 

Katlijn Forceville: 0476/ 02 88 10 

Katrijn Grootaerdt: 0476/ 82 76 16 
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