
Inleiding  
YESYESYES! Het is eindelijk weer zover, de zon komt al wat vaker achter de 
wolken piepen, vogeltjes beginnen vroeger te fluiten, het kampboekje ligt voor 
je… We vertrekken bijna op zomerkamp! Zoals jullie al wat konden vermoeden 
is het kampthema dit jaar (tromgeroffel) Vikings! Zijn jullie ook zo enthousiast 
als ons voor dit kamp en thema? De leiding kan alvast niet wachten om alle 
stoere viking jonkvrouwen- en heren op te wachten in De Kluis want dit is de 
kamplocatie van dit jaar. 

 

De leiding, Tim     Elio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bram            katlijn           Nicolae 



Kampplaats 
De Vikings strijken dit jaar neer in De Kluis, een kampverblijf waar ze dit jaar 
het beste van zichzelf geven om kampioen te worden in het bouwen van de 
snelste en mooiste boot. Voorzie uw zoon of dochter van voldoende 
enveloppen en postzegels, zorg er ook voor dat ze weten naar welk adres ze 
een brief moeten sturen door eventueel al voorgemaakte enveloppen te 
maken 😊😊 

Een brief sturen kan naar volgend adres: 

Naam zoon/dochter 
Zeescouts De Schorre 
De Kluis 1 
3051 Sint-Joris-Weert 
België 

 

  



Vertrek en aankomst 
Het avontuur begint op 6 juli. We vragen om jullie zoon en/of dochter af te 
zetten op het kampterrein. We verwelkomen jullie met een hapje en een 
drankje na de lange autorit om 12u in De Kluis. 

GPS-adres:  Polderstraat 
                     3051 Sint-Joris-Weert 

Routebeschrijving 

Op de ring rond Leuven Naamsepoort richting Namen volgen. 
Op de Naamse steenweg voor de spoorwegovergang naar rechts en de 
volgende straat links.  
Deze weg blijven volgen tot in het centrum van Sint-Joris-Weert. 
Na de kerk links de Molenstraat inslaan. 
Dan de eerste straat links nemen (Polderstraat) en blijven volgen tot op de 
parking van de Kluis. 

We raden aan om te carpoolen, dit om onnodige autoritten te besparen, als je 
nog een plaatsje vrij hebt in de wagen of je kan niet rijden gelieve dit op tijd te 
regelen met andere ouders of een oproep te plaatsen in de Facebook-groep 
van de Scheepsmakkers. 

 

Heenreis 
De stoere Vikings komen terug naar huis op 16 juli, ze nemen de trein terug 
naar het verre Oostende, het exacte toekomstuur zal nog meegedeeld worden, 
we verwachtten dat we rond 16u30 in het station zullen aankomen. Daarna 
wordt er verwacht van de Scheepsmakkers dat ze nog eventjes de camion 
helpen legen aan het lokaal want zoals velen onder ons weten ‘vele handen 
maken licht werk!’  



Wat nemen we mee? 
Mogen we vragen om alle kledingsstukken en persoonlijke voorwerpen 
duidelijk te naamtekenen zodat we niet met metershoge bergen anonieme 
verloren voorwerpen achterblijven. 

BELANGRIJK: enkel een trekrugzak mag mee, dit omwille van driedaagse! 

Slaapgerief: 

- Luchtmatras (liefst zonder gaten 😊😊) 
- Slaapzak 
- Pyjama 
- Optioneel: oordopjes, knuffeldiertje, schapenvel 

Toiletgerief 

- Washandjes 
- Handdoeken 
- Zeep 
- Kam 
- Deodorant 
- Tandenborstel, tandpasta, bekertje 

Zwemgerief: 

- Zwembroek/badpak (aansluitende zwembroek!!!) 
- Badhanddoek 
- Optioneel: zwembril 

Schoeisel: 

- Speelschoenen 
- Stevige stapschoenen (ten zeerste aangeraden vanwege de vele stappen 

op driedaagse) 
- Laarzen 
- Open schoenen zoals sandalen of slippers 

Kleding: 

- Scoutsuniform (sjaaltje, t-shirt, hemd, we hechten hier veel belang aan) 
- T-shirts 
- Shorts 
- Warme truien 



- Lange broeken 
- Ondergoed 
- Kousen (lang en kort) 
- Regenkledij (jas) 
- Kleren die echt maar dan ook echt vuil mogen worden 

Varia: 

- Bestek, gamel en beker (zeker ook naamtekenen!) 
- Zonnecrème 
- Zonnebril 
- Muggenmelk 
- Pet of hoed tegen de zon 
- Drinkbus 
- Klein rugzakje 
- Zaklamp 
- 2 vaathanddoeken 
- Gerief om brieven te schrijven 
- Verkleedkledij thema Viking 
- Goed humeur 😊😊 

Wat nemen we zeker niet mee: 

- Bergen snoep en koeken (wordt door de leiding in beslag genomen en 
opgegeten hihi) 

- Gsm’s, iPod, iPad, PS4 en dergelijke elektronische apparaten (want 
Vikings hadden dit ook niet in die tijd) 

- Zakmessen 
- Horloges 
- Huisdieren zoals honden, kippen, wandelende takken, kevers etc. 

Af te geven aan de leiding: 

- Kids ID, identiteitskaart 
- Medicatie alsook vermelding hoeveel, tijdstip etc. 
- Reductiekaart openbaar vervoer, Buzzypas 

 

 

  



Hoe ziet een dag op kamp eruit 

 

8u-8u30:   Vikings worden wakker na een zware werkdag 

8u30-9u30:   Heerlijk ontbijt  

9u30-9u40:   Vlaggengroet 

10u00-12u00:  Ochtendspel 

12u30-13u30:  Middageten (koude maaltijd) 

14u00-16u00:  Middagactiviteit 

16u00-16u30:  Vieruurtje zoals alleen stoere Noordse mannen/vrouwen het 
kunnen 

16u30-18u00:  Middagactiviteit deel 2 

18u00-19u00:  Uitgebreid avondmaal 

19u30:   Gezamenlijke vlaggengroet op het terrein 

19u45 - …:   Avondactiviteit 

22u30:  Vikings gaan hun welverdiende nachtrust tegemoed, alle 
snaveltjes gaan toe… 

  



Kostprijs 
De kostprijs van dit kamp bedraagt 165 euro. 

Het geld moet gestort worden op ons taknummer:  

BE 28 1430 8536 1620 met vermelding: KAMP en de naam van uw kind. 

Gelieve de overschrijving in orde te brengen VOOR 25 juni. 

Als het een probleem vormt om dit bedrag in 1 keer te betalen mag er steeds in 
schijven afbetaald worden. Als er andere problemen zijn kan dit met Elio 
discreet besproken worden en kan er steeds een oplossing gevonden worden. 

 

Hierin is alles inbegrepen; eten, spelmateriaal, transport, ontspanning, speciale 
activiteit… 

  



Hoe vul ik mijn rugzak?  
 

A: Onderste compartiment: slaapzak en slaapmat  
Alles om te slapen (slaapzak en slaapmat) heb je overdag niet 
nodig en plaats je daarom onderaan. Bij plaatsgebrek bevestig je 
je slaapmat aan de buitenkant. 
  
B: Midden: kleding, handdoek  
Prop al je kledingstukken in zakjes, zo spaar je heel wat volume 
uit. 
 
C: Boven: reservetrui, op maat gemaakt waterreservoir en jas  
Geen scherpe of harde stukken aan de ‘rug’-zijde van je rugzak.  
 
D: Topcompartiment: anti-insectenmiddel, handschoenen  
Hoofddeksel, zaklamp, zonnebril...  
De spullen die je overdag nodig hebt zoals proviand & waterdicht materiaal stop je 
bovenaan.  
 
E: Zijzakken: drinkfles, zakdoeken, rugzakhoes, toiletzak  
Zware stukken zoals je drinkfles stop je best op of boven schouderhoogte en zo dicht 
mogelijk tegen het lichaam. Zo komt het zwaartepunt van je bagage zoveel mogelijk overeen 
met dat van jezelf.  
 
Algemene TIPS  
Hang zo weinig mogelijk aan de buitenkant van je rugzak, je verstoort de stabiliteit waardoor 
je rug- en beenspieren veel zwaarder belast worden.  
Stop alles wat kan lekken en alles wat droog moet blijven in zakjes.  
Probeer vooraleer je op stap gaat verschillende pakmethodes uit om uit te zoeken welke 
manier het beste aanvoelt. Het komt er daarbij op aan niet te bepalen wat je nodig hebt, 
maar wat je niet nodig hebt.  

Contact leiding? 
  
Als er vragen zijn omtrent het kamp gelieve Elio te contacteren 
 
Elio Dereymaeker  0471 38 13 23   elio.dereymaeker@hotmail.com 
Katlijn Forceville 0476 02 88 10    
Tim Van Craeynest 0483 43 84 07 
Bram Luca  0487 31 11 24 
Nicolae Verborgh 0475 28 28 62 
 
De leiding is meestal bereikbaar via GSM, maar gelieve enkel te bellen in geval van nood. 
  
 



Foeriers 
Chesney: fervente oudleiding en al enkele jaren 
actief als foerier bij de Scheepsmakkers, hij is ook 
dit jaar weer van de partij! 

 

 

 

Johan en Brigitte: wie kent ze ondertussen nog 
niet? De ouders van Chesney zijn elk zomerkamp 
opnieuw een vaste waarde voor de tak. 

 

 

 

 

Maarke: leidster bij Zeescouts Sint-Leo van Brugge 
en ze gaat met heel veel plezier mee om de 
lekkerste gerechten voor jullie te bereiden. 

 

 

 

 

 

Shawn: de sportieve oudleider Shawn ziet het dit 
jaar ten volste zitten om zijn kookkunsten boven te 
halen en echte Vikinggerechten tevoorschijn te 
toveren. 
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