


I N L E I D I N G

Het is er bijna, kamp! Na een zot jaar krijgen we als 

kers op de taart het scheepsmakkerskamp! 

Ravotten, tweedaagse, slapen in tenten, gek doen, 

we doen het dit kamp allemaal!  Dat doen we dit 

jaar van 15 juli tot 29 juli! Na de voorbereiding op 

roeiweek gaan we nu voor het echte werk. 

We zullen er niet veel woorden meer aan vuil 

maken en meteen overgaan tot alles wat jullie 

moeten weten om op kamp te vertrekken! 

Een stevige linker,  

de scheepsmakkersleiding



K AMP P L A A T S

Dit jaar gaan we op kamp naar Vresse-Sur-Semois! Het is eventjes 

hiervandaan maar dat is vaak zo bij de scheepsmakkerskampen. Niets is zo 

leuk als ver weg van huis een weide van een boer op te bouwen tot jouw 

eigen kampterrein. In een aantal dagen bouwen we alles op: de 

scheepsmakkers zetten hun tenten op, ze sjorren hun bedden, we zetten 

de materiaaltent en de eettent op waar we ook de banken in sjorren en de 

leiding bouwt zelfs een keuken! En het allerleukste? De kampvuurkring 

sjorren om 's avonds gezellig bij te babbelen en te lachen.



T H EMA

Dit jaar is het kampthema PRISON BREAK! Vergeet dus zeker je 

gevangenisplunje niet want we gaan veel spelletjes in thema spelen! Oranje 

of in streepjespak, maakt niet uit!  Van zotte bosspelen in prison break-style 

tot knutselactiviteiten: het kamp zal goed gevuld zijn! 

Scheepsmakkerskamp zal van 15 tot 29 juli de leukste gevangenis van het 

land worden, zet jullie maar schrap!



HO E  Z I E T

H E T  K AMP

E RU I T ?

De dag voor kamp spreken we met z'n allen af om de camion te 

vullen met alles wat in de loods ligt. Van tenten tot sjorhout, alles 

gaat erin! De dag erna vertrekken we ' s morgens vroeg met de 

trein op kamp. Wanneer we aankomen staat de camion weer op 

ons te wachten om hem uit te laden en met volle moed aan de 

opbouw van het volledig leeg kampterrein te beginnen. Na twee 

dagen kunnen we zeggen dat het meeste is opgebouwd en dat 

het kampterrein nu ècht van ons is. Op dit kampterrein beleven we 

de komende 12 dagen heel wat! Kookwedstrijd, omgekeerde dag, 

vlottentocht, totem,.. Hier gebeurt het allemaal! De dagen die we 

niet op kamp zijn zullen we op dagtocht of op tweedaagse zijn. Op 

tweedaagse slapen we 1 nacht op verplaatsing. Daarom is het van 

belang dat uw scheepsmakker een rugzak heeft waar een matje 

en een slaapzak in kan. Dit kan de trekrugzak zijn van bij aanvang 

van het kamp die even geledigd wordt voor tweedaagse. De 

laatste twee dagen bouwen we jammergenoeg weer alles af en 

gaan we met de trein terug richting huis. Na  het ledigen van de 

camion kunnen we met een glimlach het scheepsmakkersjaar 

afsluiten.



P R A K T I S C H E  

I N F O RMA T I E

Kampdata: 15 juli - 29 juli 

14 juli: camion vullen (details volgen later) 

15 juli: vertrek met trein (details volgen later) 

29 juli: aankomst met trein (details volgen later) 

___________________________________________ 

Inschrijven kan via www.zeescoutsjanbart.be  

Daar staat de link van het inschrijvingsformulier. 

Dit jaar vragen we €190 euro voor 2 weken plezier op 

scheepsmakkerskamp! Hoe komen we aan dit bedrag? 

- Huur kampterrein 

- Vervoer met de trein 

- Activiteit op daguitstap 

- 3x eten per dag + vieruurtje 

- Spelmateriaal 

- Camion + chauffeur 

- Noodzakelijke voorzieningen (EHBO, gasvuren,...) 

- Kampvoorbereiding 

-....



CON T A C T

Jullie kunnen ons steeds contacteren bij vragen of problemen. 

Overdag spelen we natuurlijk spelletjes met de scheepsmakkers maar 

in dringende gevallen kan u ons bereiken: 

Fien Soens - 0477/46.96.69 

Lijs Leenknecht - 0495/41.18.63 

Andres Plaetinck - 0491/24.72.90



B R I E V E N  S C H R I J V E N

Niets is zo leuk als een briefje schrijven of een brief ontvangen op 

kamp.  Na een lange dag is het super om een briefje te kunnen lezen 

bij het kampvuur. Ook als ouder is het fantastisch om iets te weten te 

komen van je scheepsmakker via de old-fashioned way.  

Daarom hameren we er op om geen elektronica mee te nemen op 

kamp. Dit is voor niemand leuk. Niemand wil zich uitgesloten en alleen 

voelen. Alle electronica wordt daarom ook in beslag genomen 

wanneer we zien dat een scheepsmakker het bij zich heeft. 

2 woorden: brieven schrijven!!! :) :) :) 

Rue d'En Haut,Membre 40 A 

5550 Vresse-sur-Semois 



I N P A K L I J S T

SLAAPGERIEF
Slaapkledij

Matras of matje (indien matras, best ook matje voor op tweedaagse zodat 

je niet je matras volledig moet meezeulen tijdens de tocht)

Slaapzak (+ eventueel bedovertrek als extra isolerende laag, het wordt 

snel koud in de tent 's nachts)

WASGERIEF
2 grote badhanddoeken

2 gewone handdoeken

5-tal washandjes (wit is misschien niet zo'n goed idee ;) )

Toiletzak met: shampoo, antimug, zonnecrème, aftersun, tantpasta, 

tandenborstel) --> TIP: we willen de natuur niet beschadigen dus neem als 

het kan milieuvriendelijke zeep zoals Ecover mee

EETGERIEF
Beker gesigneerd

Gamelle gesigneerd

2 keukenhanddoeken gesigneerd

Drinkfles gesigneerd

SCHOEISEL
STEVIGE wandelschoenen voor tweedaagse & dagtocht

Gewone schoenen/sandalen

Schoeisel voor in het water

Laarzen (!) -> een echte must op regendagen



KLEDIJ (alles naamtekenen - zéker t-shirt + das)

Perfect uniform (aan bij vertrek)

Themakledij (gevangeniskledij)

Genoeg ondergoed

Genoeg  kousen (dik & dun - wandelen, in botten,..)

T-shirts waaronder 1 of 2 uniform-shirts

Lange & korte broeken

Truien 

Zwemgerief

Regenkledij

ALLERLEI

Zaklamp + reservebatterijen

Enveloppen, postzegels, briefpapier, stylo

Medicijnen indien nodig (vermelden op medische fiche)

Zakgeld (25 is zéker genoeg)

Kleine / middelmatige rugzak. Dit zal nodig zijn op dag één voor de picnic. 

Op tweedaagse moet iedereen zijn eigen slaapzak dragen, dit kan zeker in 

de grote rugzak, maar misschien is die wel veel te groot, zwaar en 

oncomfortabel om 2 volle dagen mee te stappen…

PAPIERWERK (afgifte door ouders bij aanvang kamp)
Identiteitskaart - KIDS ID 

Klevertjes mutualiteit

NIET MEE OP KAMP
Geen gsm 

Snoep kan, maar overdrijf niet. + samen leven = samen delen



H E T    

A VOND L I E D

O Heer, d’ Avond is neergekomen, 

De zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen, 

En verre sterren staan alom… 

Wij knielen neer om U te zingen, 

In ‘t slapend woud, ons Avondlied. 

Wij danken u voor wat w’ ontvingen, 

En vragen, Heer verlaat ons niet. 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

Door de stilte weerklinkt onze bee. 

Luisterend, Fluisteren kruinen mee, 

En sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vree

Jullie hoorden het wellicht al eens zingen, het avondlied! 

Toch kennen velen van jullie niet altijd precies de juiste woorden. 

Gezien we dit lied iedere avond zingen op kamp, vlak voor het 

slapengaan, leek het ons een goed idee om de tekst nog eens in het 

kampboekje te plaatsen. Veel succes!


