Zeewelpenkamp 2021

Het is zover! Het kamp staat voor de deur! Hopelijk zijn jullie klaar om er een
fantastische ervaring van te maken. Het kampthema dit jaar is…….(tromgeroffel)
DE OLIMPYSCHE SPELEN! Zorg dus maar dat je voldoende getraind hebt en je
conditie tiptop in orde is voor dit kamp. Verkleed je gerust in je favoriete
sport/sporter of breng je meest atletische trucjes mee naar dit kamp. Opnieuw
is er over dit kamp een groot spel verspreidt in thema van de olympische spelen.
Zin om te weten te komen hoe dit spel in elkaar zit? Zin om je favoriete sport in
de spotlight te zetten op dit kamp en daarnaast super veel plezier te maken met
je vrienden? Ga dan zeker mee samen met jullie leiding! Wij hebben er alvast
enorm veel zin in!

In dit boekje kom je alle informatie over kamp te weten. Ben je benieuwd? Bekijk
dan maar snel de volgende pagina’s.

Waar gaan we op kamp dit jaar?
We slapen in de lokalen van KSA Scarphoutstede in Blankenberge. Het exacte
adres is:
Zeebruggelaan 166
8380 Blankenberge
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Het vertrek:
Zaterdag 3 juli vertrekken we op kamp richting Blankenberge. We doen dit
allemaal samen met de tram en spreken hiervoor af aan het station van
Oostende. Jullie worden hier om 13u30 verwacht in scoutsuniform! Je geeft je
kids-ID af samen met je vignetjes van de mutualiteit. Indien je medicatie moet
nemen, geef je deze op dit moment ook persoonlijk af aan de leiding. Je neemt
een klein rugzakje mee met daarin een 4-uurtje en een drankje.

Terugkeer:
Zaterdag 10 juli mogen jullie om 12u terug opgehaald worden en zit het kamp er
helaas op.

Hoe zal een kamp dag eruit zien?
8u00 - 8u30 : Opstaan en klaarmaken
8u30 - 9u45 : Ontbijten en afwas
10u00 - 12u00 : Ochtend spel
12u00 - 13u00 : Eten en afwas
13u00 - 14u00 : Vrij spel
14u00 - 16u00 : Middag spel
16u00 - 16u30 : Vieruurtje
16u30 - 18u00 : Namiddag spel
18u00 - 19u00 : Avondeten en afwas
19u00 - 20u30 : Avondactiviteit
20u30 - 21u00 : Wassen, tanden poetsen en slapen
Soms kunnen we eens van deze uren afwijken, zoals bij het kampvuur
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Wat neem je allemaal mee op kamp:

KLEDIJ:
Scoutsuniform (t-shirt & sjaaltje)
Lange broeken
Korte broeken
Truien
T-shirts/topjes
Ondergoed
Kousen
Regenjas
Zwemgerief (+ extra handdoek)
SCHOENEN:
Gemakkelijke schoenen
Stapschoenen
Pantoffels
Schoenen die nat en vuil mogen worden

SLAAPGERIEF:
Pyjama
Kussen + kussensloop
Onderlaken
Slaapzak
Knuffel indien je dit wilt

Zeewelpenkamp 2021

TOILETGERIEF:
Tandenborstel
Tandpasta
Bekertje
Washandjes
Handdoeken
Shampoo + zeep
Borstel/kam & (haarrekkers)
ANDERE:
Zaklamp
Zakdoeken
2 Keukenhanddoeken
Briefpapier, postzegel(s), pen, enveloppe met het
thuisadres al op de omslag
Zak voor vuile was
Zonnebril en petje/hoed
Muggenmelk
Zonnecrème
Drinkfles
Klein rugzakje
! Gelieve alles te naamtekenen !

Wat breng je zeker niet mee:
 Snoep (enkel als je dit wilt delen met de groep)
 Je nieuwste/mooiste kleren
 Zakgeld
 Elektronica (gsm, ipod, nintendo, tablet…)
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Af te geven aan de leiding bij vertrek:
 Kids-ID (indien je geen hebt dan ISI-kaart)
 2 vignetjes van je ziekenfonds
 Medicatie (met naam en hoeveelheid op)

Bagage:
Je bagage breng je op de dag zelf mee naar het station en wordt daar in de
camionette geladen. Daarna vertrekken we samen met de tram naar
Blankenberge. Als wij daar aankomen zal de camionette daar ook zijn en kunnen
we alles uitladen.
Prijs:
De prijs voor deze fantastische week bedraagt 125 euro. Hierin zit alles
inbegrepen zoals: het eten, de accommodatie, vervoer, activiteiten…Dit bedrag
dient u over te schrijven op volgend rekeningnummer: BE17 1430 8536 1721 op
naam van Zeescouts De Schorre Zeewelpen met als mededeling: “Kamp welpen:
voornaam naam”.
Vergeet dit niet in orde te brengen tegen ten laatste 19 juni 2021.
Adres:
Je kan brieven schrijven naar de welpen wanneer ze op kamp zijn. Hou er wel
rekening mee dat wij maar 8 dagen weg zijn. Als je er zeker van wilt zijn dat de
brief op tijd aankomt, mag je die bij aankomst ook aan ons afgeven.
Zeescouts De Schorre tav Naam welp
KSA Scarphoutstede
Zeebruggelaan 166
8380 Blankenberge
Individuele steekkaart:
Voor je op kamp vertrekt moeten je ouders zeker je individuele steekkaart online
ingevuld hebben! Waarschijnlijk deden je ouders dit al in september, maar toch
vragen we met aandrang om deze tegen 4 juni nog eens te controleren en
eventuele wijzigingen aan te brengen. Inloggen kan op: Scouts en Gidsen
Vlaanderen; groepsadministratie
Extra vragen:
Voor wie bijkomende vragen heeft kan altijd bij de leiding terecht. Indien er een
gesprek gewenst is kunnen we hier zeker voor kijken, online of op afstand buiten.
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