
ZEEHONDJESKAMP
2019



INLEIDING
Op maandag 1 juli is het zover: dan vertrekken we met z’n allen richting 
Linkebeek voor een spetterend Zeehondjeskamp! JOEPIE

Sommige kindjes zijn vorig jaar al eens meegeweest, maar voor andere 
is het hun eerste kamp. Via dit kampboekje willen we jullie daarom alle 
nodige informatie meegeven zodat jullie met een gerust hart je zoon/
dochter kunnen laten vertrekken op kamp. Indien jullie nog bijkomende 
vragen zouden hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren!
(Onze gegevens vinden jullie achteraan het kampboekje)



KAMPTHEMA
Het thema dit jaar is ‘Sterren & Planeten’ dus zoek maar snel jullie groene 
kledij bij elkaar want wij zijn een week lang allemaal buitenaardse we-
zens, spannend! Iedere dag vliegen we met onze raketten naar een nieu-
we planeet om andere aliens uit de nood te helpen. 

Kledij in thema aliens, planeten, buitenaardse wezens, sterren, astronau-
ten etc. is dit jaar dus van toepassing. Doe daarvoor zeker geen (grote) 
aankopen! Een tenu van oude groene kledij en een helm met geknutselde 
voelsprieten kan bijvoorbeeld al een perfecte alienoutfit zijn! 

DAGINDELING
Hoe ziet zo’n dag op zeehondjeskamp er nu precies uit? 

We staan iedere dag op rond 7.30 à 8.00 of wanneer de zeehondjes ons 
zullen wekken :) We schuiven onze voetjes onder de ontbijttafel en daar-
na poetsen we de tanden en kleden we ons aan om aan de dag te be-
ginnen. We spelen een activiteit tot 12.30 want dan voorzien de fouriers 
een heerlijke lunch. Nadat we weer aangesterkt zijn, ravotten we nog de 
hele namiddag met een vieruurtje tussenin. Rond 18.30 gaan we aan ta-
fel voor onze warme maaltijd en daarna is het afwassen geblazen (moet 
natuurlijk ook gebeuren!). Tenslotte spelen we nog een kort avondspel 
en eindigen doen we met een verhaaltje in bed. Bedtijd is meestal rond 
22.00 maar zal vooral afhangen van hoe moe de kids zijn natuurlijk. 

Afhankelijk van de spelletjes die dag, is er ook altijd een momentje platte 
rust voorzien om brieven te schrijven/lezen, om te douchen of om ge-
woon wat vrij te spelen. 

We gaan gedurende de week ook 1 keer op daguitstap! Naar waar we 
gaan, dat is altijd een verrassing :)



PRAKTISCHE INFORMATIE
We spreken af op maandag 1 juli 2019 om 16.00 aan ‘t Schoolke. Het adres 
van deze gezellige kampplaats is: Hollebeekstraat 262 - 1630 Linkebeek. 
Jullie kunnen nog even helpen om de bedjes te installeren en zullen daarna 
helaas afscheid moeten nemen van zoon- of dochterlief..

Indien jullie problemen hebben om er te graken, spreek gerust af met an-
dere ouders om te carpoolen. Dat is bovendien beter voor het milieu!
Jullie kunnen uiteraard ook ons contacteren bij vervoersproblemen, dan 
proberen we een oplossing te zoeken. 

Het kamp eindigt op zondag 7 juli; om 11.00 kunnen  
jullie opnieuw jullie zeehondjes komen ophalen aan ‘t Schoolke!

ROUTEBESCHRIJVING
Vanuit Harelbeke:

 Rij de E17 op in Deerlijk vanaf de N36
 ---33.3 km---
 Neem afrit Gent-Centrum vanaf E17
 ---55.0 km---
 Volg de E40 en E19 naar de Nieuwe Stallestraat in Sint-Pieters-Leeuw  
 en neem afrit 18-Ruisbroek vanaf de E19
 ---4.8 km---
 Volg de Grote Baan en Brouwerijstraat naar de Hollebeekstraat in   
 Linkebeek



INPAKLIJST
 Wat trek je aan?

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

 Wat neem je mee?

• Ondergoed
• Kousen 
• T-shirts
• Truien (zeker 1 dikke)
• Korte en lange broeken
• Regenjas
• Kledij die vuil mag worden 
• Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep, washandje, kam, 

haarrekkers)
• Pantoffels of huissokken
• Verkleedkledij in thema 
• Zwemgerief 
• Handdoeken
• 1 keukenhanddoek
• Pet + zonnecrème
• (Stap)schoenen
• Zonnebril
• Knuffel
• Matras/veldbed
• Slaapzak
• Hoofdkussen 

 
 

Gelieve op alle kleding-
stukken een naam of initi-
alen te zetten want op een 

zeehondjeskamp gaat er 
nogal gauw iets verloren...



 
•  Overige 

• KidsID
• Individuele steekkaart online (zie verder!)   Graag afgeven in een    

ingevuld EN afgedrukt mee      enveloppe met naam erop!
• 2 gele klevertjes van de mutualiteit 

• Schrijfpapier, enveloppes en postzegels 
• Eventuele kant-en-klare brieven
• Eventuele medicatie
• Snoep mag maar niet overdreven
• Zakgeld is niet nodig!

BRIEVEN SCHRIJVEN
Brieven ontvangen op kamp is natuurlijk het leukste wat er is! Daarom is 
het belangrijk om de brieven tijdig op de post te doen, of zelfs gewoon 
aan ons mee te geven bij aanvang van het kamp. Dan zorgen wij ervoor 
dat ze ‘aankomen’ bij je zoon/dochter gedurende het kamp. 

Nog eens het adres:

Naast brieven versturen/ontvangen, vragen we om geen onverwachtse be-
zoekjes te brengen aan de kampplaats. Dit is om traantjes en heimwee bij 
andere kindjes te vermijden. Uiteraard kan je wel ten allen tijde de leiding 
bereiken via ons gsmnummers (achteraan het kampboekje).

Vergeet zeker niet onze Facebook en Instagrampagina te volgen! Daarop 
zal je bijna dagelijks een update krijgen van je zeehondje op kamp :)

(Naam Zeehondje)
Zeescouts Jan Bart Harelbeke

Hollebeekstraat 262
1630 Linkebeek

}



KAMPPRIJS
Zo’n week op kamp gaan is uiteraard niet gratis. Voor het hele kamp vra-
gen we €75 per zeehondje. 

Wat zit er allemaal in die prijs?
- 3 maaltijden per dag
- Huur van de kampplaats
- Benzine van de kampverkenning + ter plaatse
- Vieruurtje + een soms extra versnapering ‘s avonds
- Nieuw spelmateriaal
- Een daguitstap
- Extra (materiaal)verzekeringen

  Door de opbrengst van ons Pastafestijn in maart kunnen    
  we de kampprijs drukken met ongeveer €13 per zeehondje! 

We vragen om het bedrag van €75 te storten op BE49 9794 3322 8071 
met als vermelding ‘Kamp Voornaam + Achternaam’.
Dit graag voor 26 mei.



MEDISCHE FICHE 
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 wijzi-
gingen daar te registeren. Op de volgende link kan je inloggen of je eerst 
registreren: https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsad-
min/  
 
Hoe je je moet registeren kan je ook zien aan de hand van een korte video 
op youtube. Op youtube typ je “account groepsadministratie” in en klik 
op het eerste filmpje. Je lidnummer vind je terug op je lidkaart. Deze heb-
ben we in het begin van het jaar uitgedeeld. 
 
Eenmaal ingelogd kijk je je gegevens na en vul je deze zo volledig mogelijk 
aan.  Hier zijn ook meerdere adressen of telefoonnummers mogelijk. Ver-
volgens klik je op “opslaan en verder naar individuele steekkaart”. Je over-
loopt de lijst met vragen en vult deze in. Op het einde klik je op “opslaan 
en goedkeuren”. 

Het is erg belangrijk dat de medische fiche correct en volledig is ingevuld, 
zo komen we niet voor verrassingen te staan als er zich een ongevalletje 
zou voordoen. Spreek gerust iemand van de leiding aan als dit niet zou 
lukken of als u het lidnummer van uw zoon/dochter niet terug vindt. 

Gelieve deze ook uitgeprint af te geven op de eerste dag van het kamp!



IN EEN NOTENDOP
 Start?

Maandag 1 juli om 16.00

 Einde? 

Zondag 7 juli om 11.00

 Waar? 

‘t Schoolke - Hollebeekstraat 262, 1630 Linkebeek

 Inschrijven?

Via een smsje naar 1 van de leiding! Graag tijdig doen zodat we een beeld 
hebben van hoeveel zeehondjes we mogen verwachten :)

CONTACT
Zoals eerder al vermeld, aarzel niet om ons te bellen/smsen bij verdere 
vragen of opmerkingen! 

Wij kijken er alvast heel erg naar uit! 
Hopelijk denken jullie zeehondjes 
daar hetzelfde over :) 

Tot in Linkebeek!

Groetjes Julie, Robin en Lijs!

 Julie: 0473 24 42 99
 Robin; 0477 26 16 65
 Lijs: 0495 41 18 63
 


