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INLEIDING
Beste ouders en scheepsmakkers

Gelukkig hebben we er het beste van gemaakt in het voor-
jaar, voor de tijd die we samen hadden met jullie. Het jaar 
zag er helemaal anders uit door het COVID-19, maar dat 

zal ons niet tegenhouden om er dit jaar opnieuw een schit-
terend kamp van te maken! Dit jaar verleggen we ons naar 
Rochefort en daar zullen we 2 weken plezier beleven. Het 
een kamp zit opnieuw boordevol keitoffe activiteiten zoals 

2 daagse, kookdag, themadag, dagtocht, onze eigen tenten 
en keuken opzetten,... Dit jaar gaat het kamp door van 15 

juli tot 31 juli.

In dit boekje zullen we alle nodige informatie met jullie 
meedelen: wat jullie allemaal nodig hebben en hoe kamp 

er zal uitzien. We zullen er alles aan doen om er een onver-
getelijk kamp van te maken. Hopelijk hebben jullie er alle-

maal heel veel zin in!!!!!!!

Liefs, jullie scheepsmakkerleiding



Kampplaats

Rochefort is deze zomer the place to be. Wederom
zoals elk jaar ver van het thuisfront maar niets is zo

leuk als ver weg van huis een weide van een boer om
te bouwen tot jouw eigen kamp terrein. De eerste
dagen van het kamp zullen we daar onze eigen

bedden, eettent, materiaaltent, keuken,... opzetten.
Ook komt er een grote kampvuurkring waar we

savonds lekker bijpraten en lachen.



Thema 

Dit jaar is het thema MAFFIA.
Een echte maffiabaas/-bazin

kleed zich/haar deftig.
Een hoed en kostuum zal dus

van toepassing zijn.
Het kamp is ook boordevol

geladen met maffia
gerelateerde spelletjes.

Om je goed voor te bereiden
kan het handig zijn om al vast
eens een kijkje nemen naar

volgende films om goed in de
stemming te komen.

• The Irishman
• The godfather

• Scarface
• Legend

• Goodfellas
• Gomorra

• Gangs of New York
• Peaky Blinders



Hoe ziet het kamp eruit
Voor het kamp kan beginnen moeten we de vrachtwagen nog

vullen de dag voor vertrek. 15 juli vertrekken we dan van
Harelbeke tot aan het station van Rochefort. Daar zullen we dan

te voet naar onze kampplaats gaan. Uiteraard moeten we de
eerste paar dagen nog ons terrein opbouwen. Daarna kan het

kamp van start gaan.

Elke dag op kamp is anders. We garanderen jullie dat er geen
dag zal voorbij gaan waarin jullie zich vervelen.

Een normale dag begint met zoals gewoonlijks met een lekker
uitgebreid ontbijt gevolgd door een ochtendactiviteit

Na een bewogen voormiddag begeven we ons wederom naar 
de eettent om ons buikje rond te eten met een verukkelijk

middagmaal. De namiddag is dan ook weer boordevol gevuld
met tal van leuke spelletjes. Op het einde van de dag, na het

avondmaal, begeven we ons allemaal gezellig naar de
kampvuurkring waar we de hele avond nog nagenieten van de

dag met een hapje en een drankje.
We hebben ook veel speciale dagen zoals kookdag, dagtocht,

themadag, omgekeerde dag, tweedaagse, ...

Het is wel handig als de leden een trekrugzak gebruiken als
valies. Ze kunnen dan gemakkelijker hun spullen mee nemen op
2-daagse. Na een geslaagd kamp breken we alles af en vullen
we de vrachtwagen terug om daarna terug huiswaarts te keren.



Praktische informatie
• Dinsdag 14/07
Om 9:30 afspraak aan de loods om de
vrachtwagen te vullen met lunchpaket en
stevige schoenen.

• Woensdag 15/07
Om 7:45 afspraak aan het station van Harelbeke

• Vrijdag 31/07
Om 12:37 aankomst in Harelbeke.
Om 13:00 Uitladen van de vrachtwagen aan de Loods. Helpende 
handen zijn zeker welkom na het vermoeiende kamp. Als we er klaar 
zijn geven we jullie ouders een seintje zodat ze jullie kunnen komen
ophalen na de laatste formatie.

Inschrijven kan via onze site www.zeescoutsjanbart.be Daar kun je 
de link vinden van het inschrijvingsformulier. Jammer genoeg brengt 
zo’n tweewekenlang kamp een kostenplaatje met zich mee. Door 
ons pastafestijn hebben we getracht de kosten zo veel mogelijk te 
drukken en we zijn uitgekomen op een totale som van €195, alles 
inclusief.
• - Huur kampterrein
• - Vervoer met de trein
• - Activiteit op daguitstap
• - 3x eten per dag + vieruurtje
• - Spelmateriaal
• - Camion + chauffeur
• - Noodzakelijke voorzieningen (EHBO, gasvuren,...)
• - Bezine…..
REKENINGNUMMER: BE42 7360 6251 5554
ADRES Kamplaatst : Rue de hambeau 10 
        5580 Belvaux



Brieven schrijven

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 kun-
nen lezen bij het kampvuur. Ook als ouder is het fantastisch om
iets te weten te komen van je scheepsmakker via de old-fash-

ioned 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 die bij zich heeft!!



Inpaklijst
SLAAPGERIEF
• Slaapkledij
• Matras of matje (indien matras, best ook matje voor op tweed-
aagse 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, tant-
pasta, tandenborstel)
TIP: we willen de natuur niet beschadigen dus neem als het kan mi-
lieuvriendelijke zeep zoals Ecover mee 

EETGERIEF
• Beker gesigneerd
• Gamelle gesigneerd
• 2 keukenhanddoeken gesigneerd 
•      Een eigen drinkfles!!

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 en das)
• Perfect uniform (aan bij vertrek)
• Themakledij (Rio)
• 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 ( dit bepaal je zelf, maar 25 zou voldoende moet-
en zijn)
• 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
• Gsm!!!
• Snoep mag, maar niet overdrijven.



Het avondlied

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




