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Ken jij de Minions? Hopelijk wel, want die gaan deze zomer mee met ons op 
kamp! Pas op want de helpers van Gru zitten in de problemen en ze hebben 
onze hulp nodig. We kunnen ze enkel helpen door de samenwerking van 
sterke, lieve, slimme en stoere welpen. We zullen samen met de Minions de 
strijd aangaan tegen de opwarming van de aarde, want door die opwarming 
blijven ze niet geel maar worden ze paars! En een paarse Minion, dat kan toch 
niet!!! De leiding gaat alvast mee om de Minions te redden. Jij toch ook?  
 
In dit boekje kom je alle informatie te weten over het kamp. Benieuwd? Ga dan 
maar snel naar de volgende pagina... 
 
 
 
 
 
 

Waar gaan we op kamp?                                                                                                                     
We gaan slapen in de lokalen van Scouts en Gidsen Sint-Jan Wetteren.                                    
Het exacte adres:                                                                                                        

Groenstraat 33, 
9230 Wetteren 
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Vertrek:                                                                                                                                           
Dinsdag 2 juli spreken we af aan het station van Oostende om 09.40u in 
scoutsuniform! Je geeft je kidsID (indien je dit niet hebt dan isi-kaart) en 2 
vignetjes van de mutualiteit af.  Indien er medicatie moet worden ingenomen, 
geef je dit ook deze ochtend persoonlijk af aan de leiding. 
Je neemt een kleine rugzak mee met daarin een gevulde drinkfles en een 
lunchpakket. 
 
 

Terugkeer: 
Dinsdag 9 juli mogen jullie opgehaald worden op de kampplaats om 11.00u.  

 

Hoe zal een dag met de Minions er uitzien?  

8.00u - 8.30u : Opstaan en wassen                                                                                                 
8.30u - 9.45u : Ontbijt en afwas                                                                                                    
10.00u - 12.00u : Spel 
12.00u - 13.00u : Eten en afwas                                                                                                    
13.00u - 13.45u : Vrij moment                                                                                                       
13.45u - 16.00u : Spel                                                                                                                      
16.00u - 16.30u : Vieruurtje 
16.30u - 18.00u : Spel 
18.00u - 19.00u : Eten en afwas 
19.00u - 20.30u : Rustige avondactiviteit 
20.30u - 21.00u : Wassen, tandenpoetsen en slapen  

⇒ Soms gaan we hier wel eens van afwijken, zoals bij onze dagtocht.  
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Wat neem je zeker mee :  

 

Kledij 

scoutsuniform (T-shirt, sjaaltje)   

lange broeken   

korte broeken   

T-shirts   

truien   

ondergoed   

kousen   

regenjas   

zwemgerief (extra handdoek)   

Schoenen 

stapschoenen   

schoenen die vuil en nat mogen worden   

pantoffels   

Slaapgerief 

pyjama   

matje of veldbed  

slaapzak   

Eventueel kussen  

knuffel indien je dit wil   

Wasgerief 

washandjes   

handdoeken   

tandenborstel, tandpasta en bekertje   

shampoo en douchegel   

kam of borstel, eventueel haarrekkers   
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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,...)  

 

Af te geven aan de leiding bij vertrek : 
● kidsID (indien je er geen hebt dan ISI-kaart)                                                              
● 2 vignetjes van je ziekenfonds 
● medicatie (met naam op)  

 

Andere 

zaklamp   

zakdoeken   

2 keukenhanddoeken   

briefpapier, postzegel, pen, enveloppe (tip : schrijf 
het thuisadres al op de omslag)  

 

zak voor vuile was   

zonnebril en petje   

muggenmelk en zonnecreme   

klein rugzakje   

Drinkfles  
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Bagage : 
Je bagage breng je op de dag zelf mee. We gaan met de trein naar onze 
kampplaats, maar de zakken kunnen mee in een auto en zullen naar daar 
gebracht worden. Je rugzakje met lunchpakket neem je zelf mee op de trein. 

Prijs : 
De prijs voor deze leuke week bedraagt €120. Hierin zit alles inbegrepen zoals 
eten, accomodatie, vervoer, activiteiten,... Dit bedrag dient u over te schrijven 
op volgend rekeningnr : BE17 1430 8536 1721 op naam van Zeescouts De 
Schorre Zeewelpen met als mededeling : “Kamp welpen : voornaam naam”. 
Vergeet dit niet te betalen tegen ten laatste 2 juni.  

Adres : 
Je kan brieven schrijven naar de welpen, hou er wel rekening mee dat we maar 
8 dagen weg zijn (max 3 brieven). Als je er heel zeker van wil zijn dat de brief op 
tijd aankomt, mag je die ook bij vertrek aan ons afgeven.  

Zeescouts De Schorre tav Naam welp 
Scouts Sint-Jan Wetteren  

9230 Wetteren 

 

Individuele steekkaart :                                                                                                            
Voor je op kamp vertrekt, moeten je ouders zeker je individuele steekkaart 
online hebben ingevuld! Waarschijnlijk deden jullie dit al in september maar 
toch vragen we met aandrang om deze tegen 2 juni nog eens te controleren en 
eventuele wijzigingen te registreren. Inloggen kan op 
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/  

Extra vragen:                                                                                                                               
Wie bijkomende vragen heeft of voordien een gesprek wil met de leiding kan 
ons mailen of aanspreken voor of na de activiteit. Indien je dit wenst komen we 
op ouderbezoek.  

 

 

 

 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/


Zomerkamp zeewelpen 2019   6 

Wij willen graag geel blijven, maar onze kleren mogen wel eens een ander 
kleurtje krijgen. Help jij ons hiermee?  
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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  levecke.lisa@gmail.com  

Lenno Vileyn 0484/53 34 69  

Fay Tomme 0471/24 05 97  

Arno Levecke 0473/21 54 77  

Jolien Forceville 0492/60 21 28  

Jarno De Smet 0487/75 22 79  
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