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Voorwoord

Beste zeewelpen en ouders  
Een superleuk, en corona vrij  zeescouts jaar loopt alweer bijna op zijn einde.  Het 
deed voor ons leiding weer deugd om voltijds leiding te kunnen geven en hopelijk 

hebben de welpen zich ook goed geamuseerd iedere zaterdag! 
Afsluiten van het jaar doen we echter niet zonder onze kers op de  taart: het kamp! 

 
Deze zomer zal ons kamp er echter een beetje anders uitzien aangezien we niet 

alleen op kamp vertrekken. De zeehondjes zullen ook van de partij zijn om dit jaar 
extra leuk te maken. 

Via dit kampboekje willen we jullie alle mogelijke informatie meegeven, zodat  we 
allemaal met een gerust hart kunnen vertrekken op een onvergetelijk  kamp! 

Jullie vinden hier meer over het kampthema van dit jaar, alsook een  handige 
checklist voor de bagage. Verder ook nog het adres van de kampplaats  en enkele 

praktische afspraken.  
We hopen met dit boekje de meeste vragen te kunnen beantwoorden, maar  mocht 

dit niet of onvoldoende het geval zijn, aarzel niet om ons te contacteren  op onze 
gsm-nummers. 

Wij kijken met de leiding en de volledige kookploeg reeds uit naar het  
langverwachte kamp, en hopen dat jullie er hetzelfde over denken en met  

lachende gezichtjes mee verlangen naar het kamp!



Thema

zoals je waarschijnlijk wel kunt 
waarnemen is het kamp thema 

dit jaar Disney! 
haal dus maar al de mooiste 

prinsessenjurken, stoere 
piratenkledij, feeën kledij noem 

maar op. 

Kortom alles wat met disney te 
maken heeft zal goed van pas 
komen deze zomer om er een 
magisch kamp van te maken!!



wat houdt een welpenkamp in?

Diegene voor wie het niet de eerste keer is weten ondertussen al hoe 
zo’n  kamp in elkaar zit. Voor de anderen willen we een korte schets 
geven van  hoe een dag er uit ziet, zonder al te veel te verklappen of 

details te geven.  

Uiteraard starten we onze dag ‘s ochtends en van zodra wij de 
zeewelpen  allemaal uit hun bed gehaald hebben (wat meestal rond 
8u zal zijn) is er een  gezond ontbijt voorzien door onze lieve fouriers.  
Nadien wordt er afgeruimd en zorgen we dat iedereen zijn tandjes 

poetst en  zich klaarmaakt om aan de dag te beginnen. 

Daarna begint het ochtendprogramma tot rond de middag, wanneer 
we  opnieuw een maaltijd voorzien. Na het middagmaal volgt dan 

opnieuw een  activiteit tot het avondeten. Na het avondeten wordt er 
eerst afgewassen en  daarna volgt nog een (korte) avondactiviteit.  

We proberen de zeewelpen op tijd te laten gaan slapen. We plakken 
hier geen  exact uur op, maar we houden rekening met de zeewelpen 

zelf. Als ze wat  moetjes zijn, zal het wat vroeger zijn, terwijl er op 
andere dagen met rustigere  activiteiten wat langer opgebleven mag 

worden.  

Hier bovenstaand is het schema voor een basisdag op ons kampterrein, 
maar  natuurlijk vindt er ook een dagtocht plaats, waar we met onze 

zeewelpen  wandelen naar een leuke bestemming met verrassing!  
De laatste avond is er ook de befaamde kinderfuif die georganiseerd 

wordt door onze 3de-jaars welpen om zo hun afscheid als 
welp te vieren. 



Praktische informatie
Jullie worden verwacht om met eigen vervoer naar de kampplaats in 
Deinze te  komen. We spreken af op maandag 4 juli, om 18u. Daarna 
kunnen de ouders  nog wat helpen om hun kinderen te installeren en 

de bedjes op te maken.  Daarna kunnen jullie afscheid nemen en 
zorgen wij met de leiding voor de rest!  Idealiter starten we rond 19u  

met het avondeten.

Ook bij het einde van het kamp, op maandag 11 juli, is het de 
bedoeling dat de  zeewelpen door de ouders zelf kunnen worden 

opgehaald, het kamp eindigt  om 11u30. Mochten jullie zelf niet de 
mogelijkheid hebben om jullie zeewelp te  brengen of te komen 
afhalen, aarzel dat niet om andere ouders aan te spreken  om 

eventueel te carpoolen.  
Bij problemen kunnen jullie natuurlijk de leiding contacteren, dan 
proberen wij  een oplossing te zoeken. Onze gsm-nummers vind je 

achteraan in dit  kampboekje.

Zo’n weekje kamp is natuurlijk niet kosteloos. Voor het hele kamp 
vragen we  een totaal van 100 Euro per zeewelp.

  
In deze prijs zit alles wat een zeewelp nodig kan hebben. Drie keer 

per dag een  heerlijke maaltijd, een vieruurtje, een leuke kampplaats, 
nieuw kampmateriaal, de activiteiten buiten de kampplaats, af en toe 

een extra  versnapering, enzovoort. 

We vragen deze volledige som te storten op onze rekening: 
BE35 7360 5064 1037 met de mededeling: 

‘Naam zeewelp/Welpenkamp 2022’. Om al de  inschrijvingen een 
beetje overzichtelijk te houden vragen wij ook aan de ouders  om een 

seintje te geven in de Whatsapp groep. Inschrijven kan tot 25 juni.

Kostprijs



Locatie kampplaats

We verblijven van 4 tot 11 juli in de lokalen ‘t Brielhof! 
Het adres van de lokalen is: 

‘t Brielhof
Antoon Van Paryspad 1

9800 Deinze



Wat mee te nemen?

Slaapgerief: 
Luchtmatras (of eventueel veldbed)  -  Slaapzak  -  Hoofdkussen  -  Pyjama & 
Knuffelbeer  

Wasgerief: 
Washandjes  -  Handdoeken (groot & klein)  -  Zeep  -  Shampoo  -  Tandenborstel  
-  Tandpasta  -  Kam  -  Zonnecrème!! 

Kleren: 
Perfect uniform!! (witte zeescouts t-shirt, gele das, blauwe broek en trui)  -  T-shirts    
-  Sokken & ondergoed  -  (Warme) truien  -  Shorts  -  Lange broeken  
-  Speelkleren (die heel vuil mogen worden)  -  Regenjas  -  Hoofddeksel (petje of 
zonnehoedje)  -  Zwemgerief  -  Verkleedkledij thema “Dinsey” 

Schoenen: 
Stapschoenen  -  Pantoffels  -  Waterschoeisel en slippers

Allerlei: 
Zaklamp  -  Kopie kids ID  -  Medische fiche  -  2 klevertjes ziekenfonds  
-  Postzegels, schrijfgerief en enveloppen voor brieven (best ook de thuis adressen  
noteren)  
-  Eventuele medicatie (liefst in originele verpakking) 

Wat niet mee te nemen: 
- GSM of alle andere elektrische toestellen 
- Klein eigen speelgoed mag (op eigen risico, leiding is niet verantwoordelijk  als het 
stuk is) 
- Mooiste kleren 
- Slecht humeur  



Hierbij volgt nog even duidelijk het adres naar waar de postkaartjes verstuurd  
kunnen worden:  

(Naam zeewelp)  
Zeescouts Jan Bart  

‘t Brielhof
Antoon Van Paryspad 1

9800 Deinze
 

Door de korte tijdsduur van het kamp is het belangrijk om de postkaartjes  vroeg 
genoeg op de post te brengen, zodat deze tijdig bij ons geraken. Het is  ook best 

mogelijk om kaartjes mee te geven met de leiding, zo moeten ze niet  in de eerste 
plaats via de post tot bij ons komen

Kaartjes en brieven



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  via 
de site van Scouts en gidsen Vlaanderen. Het is de bedoeling dat je inlogt  
met de gegevens die op de lidkaart van je welp(en) staat. We zullen jullie in het  
vervolg enkel vragen om eventuele wijzigingen daar te registreren. 

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. In het filmpje is  het nog de 
oude versie van de site, maar het komt neer op hetzelfde principe. 

Je lidnummer vind je terug op je lidkaart. Deze hebben we in het begin van het  
jaar uitgedeeld.  
Bij het niet terugvinden van het lidnummer mag er altijd iemand van de  
leiding gecontacteerd worden! 

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”.  

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. Bij 
verdere vragen, spreek gerust iemand van de leiding aan als dit  niet zou lukken. 
Gelieve deze medische fiche ook uitgeprint af te geven op de  eerste dag 
van het kamp, net als een kopie van de kids ID en 2 klevertjes van  het 
ziekenfonds!

Medisch fiche



Goede afspraken maken goede vrienden, dus hier enkele basisafspraken naar  de 
ouders toe. We zijn niet erg lang op kamp, dus we vragen jullie vriendelijk om 

geen bezoekjes te komen brengen aan de kampplaats en aan de zeewelpen en of 
zeehondjes in het bijzonder. We weten dat het niet ver is van huis maar probeer 

de verleiding te weerstaan. Dit is om eventuele wenende gezichtjes of heimwee te  
voorkomen…  

Natuurlijk kunnen jullie de leiding wel bereiken via SMS en Whatsapp, maar we  
vragen daar enkel gebruik van te maken in dringende en noodzakelijke  gevallen. 
We zullen ongetwijfeld ook regelmatig foto’s plaatsen op Facebook,  Whatsapp en 
Instagram zodat jullie ons kamp van thuis uit ook een beetje  kunnen meevolgen. 
Omgekeerd zullen wij jullie ook op tijd en stond inlichten als dat nodig blijkt.  Voor 

de rest vragen wij jullie vertrouwen in ons als leiding en wij zullen proberen om 
samen met de leden een onvergetelijk kamp te beleven! 

Zoals reeds vermeld kunnen jullie ons tijdens het kamp bereiken op volgende  
gsm-nummers:  

Andreas (0470/25.81.26) 
Benoit (0494/11.71.41)
Charlotte (0494/33.33.61)
Emke (0471/56.99.83)

Nog even goed op de tandjes bijten met onze examens maar we hebben zeer mooie 
voortuitzichten!!! Dat het maar snel 4 juli is!!

jullie liefste kapoenen 
De leiding xxx

Afspraken naar de ouders toe

Contactgegevens


