
 
ZOMERKAMP  2017 

JONGGIVERS  
 

 

 
 

1 tem 10 juli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord 
 



Beste jonggiver(s) en ouders. 
 
Binnen een kleine twee maand vertrekken we op zomerkamp, de ideale manier om het 
scoutsjaar af te sluiten! Ga allemaal maar mee want hoe meer zielen hoe meer vreugd!  
 
Via dit kampboekje willen we jullie graag wat toelichting geven over het zomerkamp. 
Mochten er nog onduidelijkheden de kop opsteken, aarzel dan niet om ons te contacteren.  
 
Verblijfplaats 
 
Dit jaar trekken we naar de provincie Antwerpen. Het kampterrein is gelegen tussen 
Kasterlee en Retie en we zullen onze tenten opzetten in een rustige omgeving! Het domein 
is 5 hectaren groot en bestaat uit naald- en eikenbos, enkele heuvels en zandvlaktes. Een 
prachtige plek voor wie van natuur houdt. 
De kapoenen en welpen zullen ons een paar dagen later vergezellen die op hetzelfde terrein 
overnachten in gebouwen.  
 
Een brief sturen naar uw jonggiver kan op het volgende adres 

IJD jongerenpastoraal Vlaanderen. 
Scouts De Polderwolven 

“naam en tak” 
Bos en Bremdreef 6 

2460 Kasterlee 
 
Het vertrek  
 
De jonggivers vertrekken op zaterdag 1 juli 2017. We spreken af om 8u20 aan het station 
van Blankenberge! De trein vertrekt om 8u42 dus wees op tijd, de trein wacht niet.  
 
Het is een lange treinrit dus vergeet zeker geen lunchpakket en voldoende drankjes! Neem 
een drinkflles een brooddoos mee.  
 
Voor het vertrek vragen we om volgende zaken af te geven aan de leiding:  
-identiteitskaart/ isi+kaart  
-medicatie (indien nodig, met duidelijke vermelding van gebruik)  
 
 
Terugkomst  
 
Jullie mogen jullie jonggiver(s) terug ophalen op 10 juli om 17u18 in het station van 
Blankenberge. Dit uur is een indicatie. Mochten de treinuren nog wijzigen dan 
communiceren we dit tijdig! 
 
Inschrijven  
 
U kan uw jonggiver inschrijven voor het zomerkamp door €160 te storten op 
rekeningnummer BE72 4732 1833 3116 met vermelding ZOMERKAMP 2016 + TAK + NAAM. 



Dit dient te gebeuren voor 1 juni 2016. Aangezien de prijs van de kampplaatsen de voorbije 
jaren duurder wordt, zijn we genoodzaakt om de kampprijs wat te verhogen. We willen alle 
nodige comfort en vrijheid voor uw kind behouden. 
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt €160. Indien je thuis met twee of meer bent die meegaan op 
kamp, dan dien je voor het tweede en jongere kind €5 minder te betalen.  
 
Gelieve uw jonggiver in te schrijven voor 1 juni 2016. Hiermee bedoelen wij dat het bedrag 
van €160 voor 1 juni 2016 op onze rekening moet toegekomen zijn. Zo kunnen wij alle te 
verrichten administratie tijdig op orde stellen en voor iedereen een kampaandenken 
voorzien.  
 
De laatste jaren merken wij dat steeds meer en meer ouders nog na 1 juni hun kind 
inschrijven. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om, wie na 1 juni betaalt, €20 extra aan te 
rekenen. Het inschrijvingsgeld bedraagt dan €180. Het organiseren van een zomerkamp 
vraagt veel papier- en voorbereidingswerk (verzekering, bestellen van kampaandenken, …). 
Door leden die zich te laat inschrijven moet de leiding, die examens hebben op dat moment, 
nog allerhande papierwerk in orde maken, wat we op deze manier willen vermijden. 
 
Bagagelijst  
 

Scoutsuniform (das en hemd, aan bij 
vertrek)  

Regenkledij 

Slaapzak en matje Korte en lange broeken  

Pyjama Voldoende t-shirts + wit t-shirt die vuil mag 
worden  

Toiletzak (tandenborstel en –pasta, 
douchegel, shampoo, borstel,.. 

Kleine rugzak  

Handdoeken en washandjes  Zonnecreme en aftersun  

Bikini/badpak/ zwembroek en 
badhanddoek  

Stevige stapschoenen, sandalen, 
sportschoenen,.. 

Voldoende ondergoed en kousen  Brooddoos en drinkfles  

Gasvuurtje (per 2)  Zakmes 

Waszak Gamel, beker, bestek  

Zaklamp  Sponsje, keukenhanddoek en ecologisch 
afwasmiddel  

Identiteitskaar/isi+ kaart  Eventuele medicatie en muggenstick  

 
Zorg ervoor dat jullie alleen het nodige meenemen, vanaf het station is het nog een eindje 
wandelen naar de kampplaats. Zorg ook dat alles in 1 trekrugzak zit  
 
Wat nemen jullie niet mee? 
-Gsm, ipad,…  (Dit wordt afgenomen aan het begin van het kamp) 
-Nieuwe kledij  
-Snoep  
-Slecht humeur 
 



Leiding en contact 
Cynthia Saelens      Volhardende Sneeuwuil     0479856156  cynthia.saelens@hotmail.com 
Jan Waelkens          Goedwillige Herder            0471648065 
Ine Meesschaert     Oprechtele roatelo    
Zarah Van Eenoo    Hartelijke Gnoe  

 
Gelieve de leiding en uw kind niet te sms’en/of te telefoneren tijdens het kamp, de 
jonggivers zijn constant bezig met activiteiten. Hun gsm wordt afgenomen op het kamp. We 
begrijpen uw bezorgdheid, maar als er iets gebeurt, zullen we jullie zeker contacteren. 
Tijdens het kamp kan u in geval van nood Jan contacteren, mocht u vooraf nog vragen 
hebben kan u gerust Cynthia contacteren! 
 
Nawoord  
 
Het zomerkamp is tot in de kleinste puntjes voorbereid. Elk jaar opnieuw wordt er met de 
leiding een draaiboek uitgetypt met betrekking tot de activiteiten, de foerage, een financieel 
plan, de verzekeringen, de aandachtspuntjes, EHBO e.d. Dit draaiboek dient goedgekeurd te 
worden door de districtscommissaris zodat Scouts en Gidsen Vlaanderen ons kamp volledig 
steunt! Ons zomerkamp wordt ook geregistreerd bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
We staan te popelen om met iedereen, maar dan ook elke kapoen en welp, op zomerkamp 
te vertrekken! Aarzel dan ook niet om ons te contacteren met vragen of twijfels! 
Alvast bedankt voor uw vertrouwen en hopelijk tot op het zomerkamp! 
 
Stevige linker, de jonggiverleiding 
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