Zeehondjeskamp
1-5 Juli 2019
De kluis, Sint-Joris Weert

1

Inleiding
Liefste zeehondjes,
Er is een hele grote fout gemaakt. Onze teletijdmachine is verwoest door een enorme
mammoet. Nu zitten we vast in de prehistorie!
Wil jij ons helpen om deze te vermaken?
Kom dan mee met ons op oer-avontuur, als je durft 😉

Los jij deze prehistorische woordzoeker op?
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kampplaats
ons kamp gaat dit jaar door in jeugdverblijf de Kluis Dit bevind zich in
Sint-Joris Weert dicht bij Leuven in Vlaams -Brabant.
Doorreis: We vertrekken op ons oer - avontuur met een bus. We
spreken af aan het lokaal stipt om 10u00.
Terugreis: Jullie kunnen jullie “verwilderde” zeehondjes ophalen op ons kampterrein. Hier
worden jullie verwacht om 10u30 met een hapje en drankje.

postadres

Wil je jouw zeehondje graag laten weten hoe het in het heden er aan toe gaat, stuur dan
zeker een leuke brief. Dit doe je zo:
naam Zeehondje
Zeescouts De Schorre
Hopper Jeugdverblijf De Kluis
Kluis 1
3051 St.-Joris-Weert
Hou er rekening mee dat we maar 5 dagen op kamp zijn. Gelieve ook op de achterkant van
de enveloppe uw eigen thuisadres te schrijven, zo worden de brieven die te laat worden
opgestuurd toch nog afgeleverd bij je Zeehondje.

hoe ziet een dag op het kamp eruit?
Vraag jij je ook af hoe een dag in de prehistorie er uit ziet?
8u-8u30

Opstaan

8u30-9u30

Ontbijt +afwas

10u00-12u00

Ochtendactiviteit

12u30-13u30

Middageten + afwas

14u00-16u00

Namiddag activiteit

16u00-16u30

Vieruurtje!

16u30-18u00

Namiddag activiteit deel 2

18u00-19u00

Avondeten + afwas

19u-20u

Avondactiviteit

20u-20u30

Tanden poetsen + verhaaltje
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Wat neem je mee?
1. Kleren
o Scoutsuniform (T-shirt, 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/nat mogen worden

2. Slaapgerief
o Pyjama
o Slaapzak + bed overtrek + kussensloop

3. Wasgerief
o Washandje en handdoek
o Shampoo en douchegel
o Tandpasta, bekertje en tandenborstel
o Borstel of kam

4. Andere
o Zaklamp
o Zwemgerief + eventueel boeitjes (geen zwemshorts)
o 2 keukenhanddoeken
o Zak voor vuile was!
o Muggenmelk
o Zonnecrème, zonnebril en petje
o Papier en enveloppen (adressen en postzegels al op enveloppe a.u.b.)
o Handige rugzak voor op dagtocht (moeten ze zelf dragen!)
o Je mooiste glimlach ☺
o Oerkledij
o Strips om te lezen ‘s morgens in bed (voor de vroege vogels)
o Je favoriete ontbijtsmeersel
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5. Af te geven aan de leiding
o Sis kaart en 2 vignetjes / kids-ID
o Medicatie
o Snoepjes (wordt verdeeld voor iedereen)

Belangrijke opmerkingen
•

We vragen u vriendelijk om ten minste één brief te sturen naar uw zeehondje, indien
u meerdere brieven wilt sturen, gelieve ze dan in dezelfde enveloppe te steken. Het
adres is: Hopper Jeugdverblijf De Kluis, Kluis 1, 3051 St.-Joris-Weert

•

Tip: geef de brief bij vertrek af aan de leiding samen met de steekkaart. Zo bent u
zeker dat de brief goed aankomt.

•

Gelieve geen familiefoto’s mee te geven, we weten uit ervaring dat dit heimwee in de
hand werkt.

•

Omdat we in het doorgaan met alle kindjes en hun bagage op de bus moeten, vragen
wij u om het te houden bij één valies. Natuurlijk hoeft de slaapzak hier niet in te
zitten, dus 1 valies + slaapzak is zeker goed.

•

Elk jaar zijn er ongelooflijk veel verloren voorwerpen, daarom dringen
wij er op aan om alles te naamtekenen!

Contact
Wij zullen wel in de mate van het mogelijke proberen om jullie af en toe iets te laten weten via
onze Facebookgroep. Maar ga er van uit dat geen nieuws, goed nieuws is ☺ Hieronder vinden
jullie de contactgegevens van de leiding, u kan ons altijd bereiken, maar gelieve ons enkel te
contacteren in geval van nood.
Katrijn Grootaerdt

0476/ 82 76 16

Elio dereymaeker

0471/ 38 13 23

Jens Quaegebeur

0494/ 75 06 19

Danté Lagaysse

0498/ 11 10 74

Denzel Lagaysse

0470/ 14 56 99

Julie Goderis

0496/ 58 10 75

Nicky Vandaele

0473/ 21 87 67
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Kostprijs
De prijs voor het kamp van de Zeehondjes is 97 euro. Hierin zitten de vervoerskosten, de
kampplaats, het eten en drinken, het spelmateriaal en de speciale activiteit. Het geld mag
gestort worden op het rekeningnummer van de Zeehondjes. Mogen wij u vragen dit bedrag
voor 4 juni 2019 over te schrijven.
Rekeningnummer

BE92 1430 8536 1923

Vermelding

KAMP Zeehondjes 2019 – [Naam Zeehondje]

Zo, hopelijk weten jullie nu alles voor het supertoffe kamp en zien jullie het even hard zitten
als wij! Wij staan altijd klaar om antwoord te geven op uw vragen.
Om jullie in de sfeer te brengen hebben we alvast een kleurplaat en een spelletje voor jullie
gemaakt. Kunnen jullie deze oplossen?
Dikke knuffels en tot op kamp,
Katrijn, Elio, Jens, Danté, Denzel, Julie, Nicky
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