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Liefste zeewelpen en beste ouders, 

Een superleuk zeescoutsjaar is weeral bijna achter de rug. Wij als leiding vonden 

het een zeer geslaagd jaar vol avontuur en plezier. We hopen dat de zeewelpen 

er hetzelfde over denken! Afsluiten van het jaar doen we echter niet zonder 

onze kers op de taart: het kamp! Dit jaar is het sinds enkele jaren opnieuw een 

groepskamp. Alle zeescouties van jong tot oud gaan mee naar de Hoge Rielen in 

Kasterlee, waar ons kamp plaatsvindt. In dit boekje hebben we alle nodige info 

opgelijst en hopelijk hebben jullie zo een duidelijk beeld over hoe het 

zeewelpenkamp dit jaar in elkaar zit.  

Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, aarzel dan zeker niet om ons te 

contacteren via ons emailadres welpen@zeescoutsjanbart.be of via onze 

gsmnummers hieronder. 

 

Groetjes van de zeewelpenleiding! 

 

Lennert: 0491 52 92 32 

Andres: 0491 24 72 90 

Fien: 0473 36 92 43 

Lijs: 0495 41 18 63 

Tijdens het kamp zelf hebben wij onze telefoons niet altijd bij (bijvoorbeeld bij 

een spel) dus dan spreek je best iets in op onze voicemail en dan bellen we u zo 

snel mogelijk terug. Gelieve ons enkel te contacteren in geval van nood. 

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING 

mailto:welpen@zeescoutsjanbart.be


 

 

 

 

 

 

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 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 zeewelpen zelf vertegenwoordigen we district 4, namelijk de vissers. 

Bijpassende visserskledij is dus zeker een must! 

 

 

 

 

 

 

kampthema 

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


 

 

 

 

 

Het kamp gaat van start op maandag 10 juli 2017. Jullie worden om 13u 

verwacht op de parking 1 van de Hoge Rielen waar een leider dan jullie de weg 

zal wijzen naar ons paviljoen. Het kamp eindigt op zondag 16 juli rond 15u.  

Inschrijven voor het kamp kan via een link op onze site! 

 

Het adres is Molenstraat 62, 2460 Kasterlee. Alle zeewelpen(leiding) verblijven 

de hele week in paviljoen 14. 

Hier komen jullie toe: aan de hoofdingang op parking 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons zeewelpenpaviljoen: K14 

Algemene info 



 

 

 

 

 

Wat nemen we nu precies mee op kamp? 

 

Kledij:  

- Ondergoed 

- Kousen  

- T-shirts 

- Truien (zeker 1 dikke) 

- Perfect uniform! (witte zeescouts t-shirt, gele das, blauwe trui, blauwe 

broek of rok) 

- Broeken: korte en lange 

- Regenjas 

- Pet  

- Pantoffels of huis sokken 

- Verkleedkledij: vissers 

- Galakledij  

- Zwemgerief  

- Handdoeken: kleine en grote 

- 1 keukenhanddoek 

- Rugzak  

- Stevige stapschoenen 

- Waterschoeisel 

- Toiletzak  

- Zonnebril 

- 1 setje kleren die echt vuil mogen worden 

- 1 oude witte T-shirt (of een andere lichte kleur) 

 Gelieve op alle kledingstukken een naam te zetten, want op een 

zeewelpenkamp gaat er nogal gauw iets verloren. 

 

 

 

inpaklijst 



Documenten: 

- Individuele steekkaart 

- 2 klevertjes van de mutualiteit 

- SIS-kaart 

- Schrijfpapier, enveloppes (adres en postzegels er best al op!) en pen 

Overige: 

- Zonnecreme 

- Slaapzak 

- Hoofdkussen en kussensloop 

- Matras overtrek 

 

 

Wat NIET mee te nemen? 

 

- Gsm 

- Snoepgoed 

- Elektronische toestellen 

- Je mooiste kleren 

- Je slecht humeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Adres: Molenstraat 62 – 2460 Kasterlee (of Lichtaart)  

1. Ga rechtdoor op de Ringlaan/de N36 

2. Ga verder op de N36 

3. Sla rechtsaf de oprit op naar Gent 

4. Volg de E17 en E34 naar de Wechelsebaan/N153 in Lille. Neem afrit 21-

Lille vanaf de E34 

5. Voeg in op de E17 

6. Weg vervolgen naar de E34 

7. Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de E34 en volg de borden 

8. Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de E34 en volg de borden 

Eindhoven/Turnhout 

9.  Neem afslag 21-Lille naar N153 richting Herentals/Malle/Lille 

10. Ga verder op de N153. Neem de N134 naar de Molenstraat in Kasterlee 

11. Sla linksaf naar de Wechelsebaan/de N153 

12. Ga verder op de N153 

13. Sla linksaf naar de Lichtaartsesteenweg/de N134 

14. Ga verder op de N134 

15. Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Leistraat/de N123 

16. Sla linksaf naar de Tielensteenweg 

17. Sla rechtsaf naar de Plaats 

18. Weg vervolgen naar de Molenstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

kampplaats 



 

 

 

 

 

 Prijs per welp = €90 

Gelieve dit bedrag over te schrijven op het volgende  

rekeningnummer: BE96 7384 0823 2505 met als mededeling: 

‘Zeewelp + naam’ 

 

KAMPPRIJS Prijs 

  

    Kampplaats  25,5 

  Eten: richtprijs = €7/dag 44,5 

  Daguitstap  25 

  Spelmateriaal  8 

  Kampvoorbereiding: drukwerk, verkenning,.. 2   

    SOM  105 

  Tussenkomst welpenkas: 

€660 / 44 leden+leiding  =  -15 

      

TOTAAL 90 

  

kampprijs 



 

 

 

 

 

 

Voor een weekend of kamp vragen we jullie steeds een fiche in te vullen met 

belangrijke informatie (medische zaken, toelatingen e.d.). We doen dit online en 

zullen we jullie in het vervolg enkel vragen om eventuele wijzigingen daar te 

registeren. Op de volgende link kan je inloggen of je eerst registreren: 

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

 

Hoe je je moet registeren kan je ook zien op: 

https://www.youtube.com/watch?v=V2oE_omaUpw  of typ in youtube “account 

groepsadministratie” in en klik op het eerste filmpje.  

Je lidnummer vind je terug op je lidkaart. Deze hebben we in het begin van het 

jaar uitgedeeld.  

 

Eenmaal ingelogd kijk je je gegevens na en vul je deze zo volledig mogelijk aan 

(ook meerdere adressen zijn hier mogelijk).  

Vervolgens klik je op “opslaan en verder naar individuele steekkaart”. Je 

overloopt de lijst met vragen en vult deze in, op het einde klik je op “opslaan en 

goedkeuren”. 

Medische fiche 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
https://www.youtube.com/watch?v=V2oE_omaUpw


 

 

 

 

Hopelijk tot dan!!! 

 


