
ZEEHONDJESKAMP 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

YAAAAY! Het is weer zo ver! We gaan op kamp!!! 

Als kers op een fantastisch scoutsjaar komt uiteraard hèt kamp. Dit jaar niet zomaar een kamp. We 

gaan dit jaar op groepskamp! Dit wil zeggen dat we niet enkel met de zeehondjes de Hoge Rielen in 

Antwerpen onveilig gaan maken, maar ook met de zeewelpen, scheepsmakkers en zelfs de 

zeeverkenners!  

Er zullen heel wat activiteiten zijn met de zeehondjes alleen maar om de groepssfeer te versterken 

zijn er uiteraard tal van groepsactiviteiten voorzien.  

Dit kampboekje samen met de kampvoorstelling is er om jullie te voorzien van alle informatie die 

nodig is om met een goed gevoel om kamp te vertrekken.  

Bij vragen mag de leiding zeker en vast gecontacteerd worden. 

Op het einde van dit kampboekje vind je nog eens onze contactgegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING 



 

 

 

 

 

 

Het kampthema van ons groepskamp is ‘THE HUNGERGAMES’. Het is gebaseerd op de gelijknamige 

boeken en films.  

Het kampthema zal uitgebreid worden toegelicht op kamp door middel van toneeltjes en spelletjes.  

 

The Hungergames is een jaarlijks spel dat het Capitool organiseert. Het Capitool 

is de hoofdstad van Panem. In het toekomstige land Panem (het huidige Noord-

Amerika) wordt ieder jaar in elk district met een loting onder alle 12- tot 18-

jarigen één jongen en één meisje getrokken die mee moeten doen in de landelijke 

Hongerspelen. Bij deze "spelen" moeten de deelnemers elkaar doden tot er nog 

maar één over is. 

 

Dit verhaal klinkt erg dramatisch en misschien zelfs eng voor de jongsten. 

Gelukkig zal het bij ons helemaal niet draaien om het uitmoorden van elkaar maar juist om het beste 

geven van jezelf, survivaltechnieken onder de knie krijgen en winnen in het spel. Het verhaal wordt in 

een kindvriendelijke versie gegoten. 

De districten is wat ons precies aansprak, want die hebben elk een eigen ambacht. 

Met de zeehondjes hebben wij besloten dat we district 11 zijn, de landbouwers. We verwachten dus 

dat  alle zeehondjes verkleedkledij 

meehebben van een boer/boerin: 

- Strohoed 

- Salopette 

- Geruit hemd 

- Botten 

- Een hark 

- Een overal 

- Klompen  

- … 

 

 

 

 

kampthema 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Panem


  

 

 

 

 

 

UITGAVEN € 

SPELMATERIAAL 200 
DRUKWERK/GSM-KOSTEN/DOCUMENTATIE 140 
KOSTEN TERREIN 770 
VOEDING 1200 
ANDERE+DAGUITSTAP 410 
  
TOTAAL 2720 – inkomsten zeescouts 
TOTAAL PER KIND 75 (berekend op 30 kinderen) 
 

  

INKOMSTEN € 

PASTAFESTIJN 500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kampprijs 



  

 

 

 

 

 

Wat nemen we nu precies mee op kamp? 

Voorzie op warm en koud weer! 

Kledij:  

- Ondergoed 

- Kousen  

- T-shirts 

- Truien (zeker 1 dikke) 

- Perfect uniform (witte zeescouts t-shirt, gele das, blauwe trui, blauwe broek of rok) 

- Broeken 

- Regenjas 

- Pet  

- Pantoffels of huis sokken 

- Verkleedkledij (landbouwers) 

- Zwemgerief  

- Handdoeken 

- 1 keuken handdoek 

- Kledij die zeker vuil mag worden 

- Stapschoenen 

- Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep, washandje, kam, haarrekkers) 

- Zonnebril 

- knuffel 

 Gelieve op alle kledingstukken een naam te zetten, want op een zeehondjes kamp gaat er 

nogal gauw iets verloren. 

Documenten: 

- Individuele steekkaart 

- 2 klevertjes van de mutualiteit 

- SIS-kaart 

- Schrijfpapier, enveloppes en postzegels 

Overige: 

- Zonnecreme 

- Slaapzak 

- Hoofdkussen en overtrek 

- Matras overtrek 

- Snoep mag maar niet overdreven 

- Zakgeld is niet nodig! 

inpaklijst 



 
 

 

 

 

 

Datums 

 

De zeehondjes gaan op kamp van 12 tot 16 juli 2017. We verwelkomen jullie graag om 10u aan ons 

Paviljoen 15 in de hoge rielen! 

De hoge rielen is een domein dat bekend staat om zijn autovrijheid. Er zijn wel verschillende parkings 

en de dichtstbijzijnde zal parking 5 voor jullie zijn. 

Adres: Molenstraat 62, Kasterlee. 

Het kamp eindigt 16 juli om 17u, na een grote slotformatie.  

Kijk na de formatie zeker nog eens of er verloren voorwerpen van je kind zijn.  

Iedere dag spelen we een spel met de hele groep in thema van de hunger games, vandaar dat de 

verkleedkledij zeker belangrijk is.  

Op kamp gaan wij ook een dag op daguitstap zodat de zeehondjes ook eens alleen onder elkaar zijn. 

De kampregistratie verloopt online, de link zal op de facebookpagina en de site komen dus hou deze 

zeker in het oog! We zetten hem ook nog eens hier voor de zekerheid: 

https://docs.google.com/forms/d/1Fc2VQ-6dBBm6DTt0vHwk9GTnnAue1ML8vzgN-KhCkgc/prefill 

De kampregistratie is wel verplicht! 

Bij overschrijving graag als melding ‘ZEEHOND (+naam kind)’ vermelden, op volgend 

rekeningnummer storten:  

BE96 7384 0823 2505  

Op naam van: CALLENS WIEBE, ROBBE LEENKNECHT  

 

Gelieve de individuele steekkaart, mutualiteit klevertjes, sis-kaart, paspoort in een envelop te 

steken en aan ons af te geven met duidelijke vermelding van de naam van het kind! 

 

 

 

 

 

 

 

concreet 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien we maar 5 dagen op kamp zijn is het misschien beter om de brieven al op voorhand te 

schrijven en met ons mee te geven. Wij zorgen dan dat de zeehondjes deze krijgen om de zoveel 

dagen.  

Natuurlijk kan je ze ook opsturen maar hou er rekening mee dat deze te laat kunnen aankomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

De leiding 

Moest er een dringend probleem zijn kan je altijd bellen naar een van ons: 

- Annabel Mestdagh: +32 470 07 48 18 (indien mogelijk liefst naar Annabel) 

- Fien Soens: +32 477 46 96 69 

- Julie Coorevits: + 32 473 24 42 99 

- Ariëlle Decroix: +32 478 90 70 93 

Als er problemen zijn op kamp laten we het jullie als eerste weten, wij hebben al jullie gegevens via 

de individuele steekkaart! 

 
  

Brieven schrijven 

Contact 



 

 

 

 

 

 

 

individuele steekkaart 

 

 

 

 

Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun 

kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Deze informatie draagt bij 

aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de 

leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de 

leiding door te geven.  

Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle 

leden.  

Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken. 

Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. 

Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken. 

Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig 

 

jaarlijks  invullen door ouders of voogd van leden  vertrouwelijk bewaard door 

takleiding 

Adres en bereikbaarheid 

officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : 

……………………….……      

gemeente: …………………………………………………………  telefoon : 

…………………………………………………………….…… 

eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is 

adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      

gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 

MEDISCHE FICHE 

 

 

 

 

voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. 

O jongen   O meisje             geboortedatum : ……../…..…/…..… 

lidnummer: ………………………………..................................................... 

 

 



eventueel naam van verblijfsinstelling 

:………………………………………………………………………………………..………… 

gsm van vader, moeder of voogd : 

………………………………………………………………………….……………….………….. 

gsm van vader, moeder of voogd : 

…………………………………………………………………………….………………….…….. 

e-mail van vader, moeder of voogd : 
…………………………………………………………………….………………………………. 
 
 
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) 

naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

 

broers of zussen in dezelfde groep? 

naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….……………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 
 

eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Deelname aan activiteiten 
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de 

leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) : 

O ja  O nee 

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

eventuele reden : 



……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN? 

O nee  O ja 

O bij sporten (vb.  zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

O bij hygiëne  (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

O andere beperkingen of zorgen :  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Medische informatie 

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook 

het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, 

zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het 

onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel 

toedienen van dergelijke hulp. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis 

via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : * 

O ja  
O nee 
 

*  gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in 

de kinderopvang 

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 

O nee 

O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 

 

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 

O nee 

O ja : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 

O nee 

O ja : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  

O ja - in welk jaar? : 

………………………..……………………………………………………………………………… 
O nee 

 

 

bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………………………… 

 

onze huisarts : 

naam : ………………………………………………. telefoon : ………………………………………………………… 

 

Aanvullende opmerkingen  

onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het 

groepsblad, op een website van scouting, … : 

O ja  O nee 

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat 

toestaan binnen de visie van scouting : 

O nee  O ja  

O  op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) : 

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind 

: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van 

deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de 

jaarlijkse herziening. 

vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten 

 



Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct 

zijn 

voornaam en naam : 

..….…………………………………….……………………………………………………………… 

ouder / voogd  (schrappen wat niet past)      

van  (voornaam + naam van het kind) :  

………………………………………………………………………………. 

datum : …………………………………..        handtekening : ………………………………………………. 

 

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche 

het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken 

datum en handtekening van ouder/voogd:……………………………………………………………. 

datum en handtekening van ouder/voogd: …………………………………………………………… 

bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt 

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle 

leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut  wenselijk dat ouders en leiding contact 

met elkaar opnemen. 

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

 

     

 


