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Beste ouders, kapoenen en welpen   

Nog een kleine drie maanden en we gaan samen op zomerkamp, de ideale 

manier om een super scoutsjaar af te sluiten! Net zoals vorige jaren wordt het 

weer de climax van het scoutsjaar.  

Via dit kampboekje willen we graag even de tijd nemen om jullie als ouders 

wat toelichting te geven omtrent wat ons zomerkamp nu precies inhoudt en 

wat er in de valies moet komen. Vooral voor wie een eerste keer meegaat 

kan dit boekje nuttig en geruststellend zijn. We hopen via deze weg alle 

mogelijke vragen en twijfels van de kaart te vegen, zodat we met een grote 

en enthousiaste groep een spetterend zomerkamp tegemoet gaan.  

Mochten er nog onduidelijkheden de kop op steken, aarzel dan niet om ons 

te contacteren. Voor de kapoenen en welpen zelf is het wel leuker om nog 

niet alles prijs te geven en in dit boekje verklappen we heel wat leuke 

activiteiten die we graag als verrassing voor onze leden houden. Gelieve hier 

als ouder rekening mee te houden.  

Alvast een stevige linker van de kapoenen- en welpenleiding  

    

 

 

Graag nodigen de kapoenen- en welpenleiding jullie, de ouders, uit op 

zaterdag 13 mei om 20u in het scoutslokaal voor een infoavond. Op deze 

avond zal er bijkomende informatie gegeven worden over het zomerkamp. 

Wij hopen jullie in grote aantallen te mogen toespreken!  

 

Dit jaar verblijven in Bos en Brem te Kasterlee.   

De kampplaats Bos en Brem ligt in de bossen. Het domein is 5 hectaren groot 

en bestaat uit naald- en eikenbos, enkele heuvels en zandvlaktes. Een 

prachtige plek voor wie van natuur houdt. Ideaal om te ravotten!  
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Er is genoeg plaats voor de tenten van de oudere takken, ze zullen lekker 

dicht bij ons zitten.  

Een brief naar uw kapoen of welp sturen kan op het volgende adres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vertrekken op dinsdag 4 juli. Afspraak om 8u15 aan het station in 

Blankenberge. De trein vertrekt om 8u42 richting Genk. Wees dus zeker niet te 

laat, de trein wacht niet! Deze uren zijn een indicatie. Mochten de treinuren 

nog wijzigen dan communiceren we dit tijdig!  

We moeten overstappen in Brussel op een trein richting Turnhout. Vanuit 

Turnhout nemen we een bus richting onze kampplaats. Aankomst op de 

kampplaats zal ongeveer 14 uur zijn.    

Voor vertrek vragen wij om de volgende zaken aan de leiding af te geven:  

• Identiteitskaart/SIS-kaart/ISI+kaart 

• Medicatie (indien nodig, met duidelijke vermelding van gebruik)  

Vergeet zeker niet een lunchpakket en voldoende drankjes, in een kleine 

rugzak, voor tijdens de reis mee te geven! Gelieve een brooddoos en drinkfles 

mee te geven, deze kunnen ze dan gebruiken op dagtocht.  

 

We zullen terug aankomen in het station in Blankenberge op maandag 10 juli 

om 17u18. Ook dit uur kan nog wijzigen door vertraging, verandering van 

treinuren, … Mocht ze wijzigen, dan laten we dit uiteraard zo snel mogelijk 

weten!  

 

 

Scouts De Polderwolven 

                  “naam en tak” 

Bos en Bremdreef 6, 

2460 Kasterlee. 
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Dit jaar reizen we met de trein. Omdat het onmogelijk is voor de leiding om 

alle koffers van de kapoenen en welpen te dragen voorzien wij samen met 

een van de ouders, een extra bagagetransport. Dit voor zowel de heen- als 

terugreis.  

Op maandag 3 juli van 19u30 - 20u kunt u aan het scoutslokaal in Wenduine, 

de valies van uw kapoen of welp meegeven. De plaats is echter wel beperkt, 

omdat het nu ook niet over een grote vrachtwagen gaat. Wij vragen dan 

ook om maar 1 valies van een normaal volume mee te geven, wat sowieso 

voldoende is.  

De slaapzak bevestigt u het best stevig aan de valies. Een geschikte zak om 

de slaapzak in te steken kan handig zijn. Uit ervaring weten wij dat het de 

laatste dag telkens worstelen is om alle slaapzaken terug mee te geven als ze 

gekomen zijn.  

Meer info over de verkleedkledij en het thema wordt in de rubriek 

‘KAMPTHEMA’ gegeven.  

Op de dag van vertrek geeft u een klein rugzakje, met lunchpakket in, mee. 

Deze kunnen de kapoenen en welpen dan ook gebruiken op dagtocht. 

Boekjes, strips of kleine spelletjes zijn vaak handig om de treinreis korter te 

maken.  

    

, 
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  Slaapzak    
Wit T-shirt die vuil mag worden 

(welpen)  

  Slaapkussen (beperkte grootte)    

SPANNENDE/AANSLUITENDE 

zwembroek of badpak (losse 

zwembroeken worden geweigerd 

in het zwembad)  

  Kussensloop    Verkleedkledij in thema  

  Matrasovertrek    Scoutsdas en -hemd (welpen)  

  Knuffel    Zak voor de vuile was  

  
Toiletzak (tandenborstel, -pasta, 

bekertje, shampoo, …)  
  Pantoffels  

  Zonnecrème    Wandelschoenen  

  Aftersun    Sportschoenen  

  Washandjes    (eventueel) sandalen  

  Handdoeken (2 grote, 2 kleine)    
Kleine rugzak (vertrek & dagtocht)  

  Kousen    Lunchpakket (vertrek)  

  Ondergoed    Brooddoos  

  Waterdichte jas    Drinkfles  

  Broeken (lang & kort)    Zakgeld (max. €5 in kleingeld)  

  
T-shirts (lange en korte  

mouwen)  
  Zaklamp  

  Dikke trui (2 à 3)    
Envelop(pen) met adres(sen) en 

postzegel(s) opgeplakt  

  

 

Rokje of kleedje   Identiteits-/SIS-kaart  
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• Voorzie elk kledingstuk of waardevol voorwerp van een naamlabel. Dit 

zal de berg verloren voorwerpen op het einde van het kamp aanzienlijk 

kleiner maken.  

  

• Geef kleren mee die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen.  

  

• Gsm, spelconsoles, fototoestellen, … worden niet getolereerd op 

zomerkamp. Een weekje zonder kan ook. Als er toch dergelijke zaken 

worden bovengehaald, dan worden deze in bewaring gehouden door 

de leiding tot op het einde van het kamp.  

  

• Eén knuffelbeer en voorleesboekje meegeven is voldoende.  

  

• Snoep mag, maar liever niet! Wij voorzien tijdens het kamp zelf elke dag 

een vieruurtje: afwisselend een stuk fruit of een koek. Bij aankomst op de 

kampplaats worden alle snoepen ingezameld, en tijdens het kamp op 

gepaste tijdstippen uitgedeeld aan alle kapoenen en welpen.  

  

• Indien mogelijk, maak dan de valies samen met uw kapoen of welp, zo 

weet hij of zij ook al een wat ze mee hebben en waar het zit.  

  

• Vergeet zeker je scoutsdas en scoutshemd (welpen en eventueel 

kapoenen) niet te dragen bij vertrek!  

  

• Uit ervaring weten wij dat een zomerkamp vooral voor de kapoenen 

soms moeilijke momenten teweegbrengt. Een foto van het gezin en een 

troostend woordje van de leiding doet wonderen!  

 

 

 

  

Ieder jaar breekt de leiding hun hoofd over een kampthema. Na wat 

discussiëren en plotse creatieve ingevingen, zijn we dit jaar terechtgekomen 

bij het thema: “Circus!”. De wondere wereld van het circus komt naar ons toe! 

We spreken hier over clows, acrobaten, dierentemmers,… een heus festijn! 

Maar de vraag is nu “Hoe verkleed ik mij in dit thema?”. Eerst en vooral willen 

wij benadrukken dat u voor uw kapoen of welp niet een nieuw caravalpak 
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moet aanschaffen. Zelf iets in elkaar knutselen is vaak veel leuker dan een 

voorgefabriceerd pak te kopen! Kijk eens op zolder thuis, bij oma en opa of 

ga eens langs in een tweedehandszaak. Je zou ervan versteld staan welke 

pareltjes je daar kan vinden.  

Je kan verkleed komen als clow,circusdirecteur,acrobaat, leeuwentemmer of 

misschien het leeuw zelf?! Alles is mogelijk in Circus de polderwolven!  

De leiding kijkt er alvast naar uit om jullie in je verkleedkledij te zien!  

 

  

 

Hoe ziet zo’n dag op zomerkamp eruit?  

08u – 08u30  opstaan, wassen & aankleden  

08u30 – 09u  ontbijt  

09u – 09u45  Afwas, tandenpoetsen & vrij spel  

09u45 – 12u  ochtendactiviteit  

12u – 12u30  platte rust, vrij spel  

12u30 – 13u  middagmaal  

13u – 14u  afwas, verplichte middagrust & vrij spel  

14u – 17u30  middagactiviteit  

17u30 – 18u  platte rust, vrij spel  

18u – 19u  avondmaal  

19u – 19u30  afwas, vrij spel  

19u30 – 20u  Toneel door de leiding  

20u – 20u30  avondactiviteit (kapoenen)  

20u – 21u30  avondactiviteit (welpen)  

20u30 – 21u  wassen, omkleden & verhaaltje (kapoenen)  

21u  slapen (kapoenen)  

21u30 – 22u  wassen, omkleden & verhaaltje (welpen)  

22u  slapen (welpen)  

  

Indien een kapoen of welp vroeger moe is, kan hij/zij al vroeger naar bed. De 

laatste avond is er een kampvuur, het kan zijn dat ze dan wat later mogen 

opblijven, maar wie moe is kan dan ook vroeger naar bed.  
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Op zomerkamp wordt er vooral veel plezier gemaakt. Elke dag opnieuw 

voorziet de leiding een gevarieerd spelaanbod binnen het thema. Dit kan 

gaan van knutselen of een bosspel tot waterspelletjes en avonturentochten. 

Allerhande spelmateriaal wordt hiervoor voorzien. Er wordt van bij het opstaan 

tot ver na het slapengaan toezicht gehouden op alle spelende kapoenen en 

welpen.  

De maaltijden proberen onze foeriers zo lekker, voedzaam, vers en gevarieerd 

mogelijk te maken. Op geregelde tijdstippen eten we elke dag ontbijt -de ene 

keer met warme chocomelk, de andere keer met een eitje of een yoghurtje in 

de aanbieding-, een warme maaltijd -zoals appelmoes met worst en puree 

(‘WAP’) of gehaktballetjes in tomatensaus-  en avondeten -soep, croques of 

koude schotel-. De kapoenen en welpen krijgen ook steeds een vieruurtje, 

hetgeen afwisselend een koek of een stuk fruit is. Af en toe een traktatie uit de 

snoeppot hoort er ook bij! Drinkwater is steeds beschikbaar gedurende de 

ganse dag, ook tijdens activiteiten op verplaatsing naar het speelbos. 

Hongerlijden doet uw lekkerbek zeker niet.  

Slapengaan kan vooral voor de kapoenen wat moeilijk zijn, omdat het 

misschien de eerste keer in een vreemd bed slapen is. Na een verhaaltje 

kruipen we onder de wol. De leiding blijft steeds in de nabijheid van de 

slaapzaal en controleert ook regelmatig 's nachts of er problemen zijn. Na een 

lang en intensieve dag plezier maken komt de heimwee voor het slapengaan 

bij sommigen op. Een troostend woordje van de leiding, een herinnering aan 

thuis en een knuffelbeer kunnen dat verhelpen. Zo staat iedereen na een 

goede nachtrust klaar voor een nieuwe spetterende dag.  

Er is geen nachtspel voor kapoenen en de kinderen worden dus ook niet uit 

bed gehaald om er een te spelen. Wel kan het zijn dat we voor het 

slapengaan een korte gezamenlijke avondwandeling maken, maar dit in een 

rustige sfeer zonder dat de kinderen schrik wordt aangejaagd. Dergelijke 

wandeling is vaak spannend genoeg en de kapoenen leren dat een 

natuurlijke omgeving in het donker best wel leuk kan zijn samen met je 

vriendjes, de leiding en je zaklamp.  

Voor de welpen kan een nachtspel voorzien zijn, soms is dit zelfs enkel voor de 

laatstejaars welpen die al tegen een stootje kunnen. Een nachtspel in de 

welpentak wordt altijd gemaakt op maat van de groep en de deelnemers, 

elk jaar is de mate van spanning en griezel in het nachtspel dus anders -

sommige jaren is er amper wat gegriezel, andere jaren is de welpengroep 

geschikt om het eens goed te laten spoken-. Tijdens een nachtspel verliezen 
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we de welpen dan ook nooit uit het oog, ook al denken de welpen soms van 

wel. Een nachtspel is niet bedoeld om de kinderen enkel en alleen schrik aan 

te jagen, maar is vooral een uiterst intensief en zorgvuldig georganiseerd spel 

met een strak tijdsschema en een duidelijke functie voor de voltallige 

leidersploeg. Een nachtspel is in de eerste plaats een spel waar uw welp 

achteraf met veel plezier en spannende herinneringen aan terug kan denken.  

Verder hebben we op ons zomerkamp zo onze vaste waarden en tradities:  

Elke avond geeft de leiding een ondertussen reeds hooggewaardeerde 

toneelvoorstelling, dit jaar rond het thema ‘Circus De Polderwolven’. Alle 

toneeltjes samen vormen één groot spannend verhaal waarvan de climax op 

het kampvuur wordt onthuld. Tijdens de toneeltjes wordt er weleens 

afgeweken van ons reeds op kinderhumor gebaseerd script, hetgeen tot nog 

meer hilariteit in de groep resulteert.  

Komt uw kapoen of welp thuis met een vreemd verhaal of rare namen van 

personages, dan hebben ze tijdens het kamp daar vast veel plezier over 

gehad! Punani, een dronken indianenstamhoofd; Dikke Loeze, een barvrouw 

met een veel te forse boezem; Supermong, een mislukte superheld en 

Prieeltje, de prinses dat best wel veel op een leider leek; De LSfee, een bosfee 

die een plezante kruidenwinkel had… zijn de vorige jaren reeds de revue 

gepasseerd, benieuwd wie we dit jaar zullen leren kennen.  

Eén dag op kamp maken we een fikse wandeltocht. Met stevige 

wandelschoenen, belegde broodjes op bestelling bij de foeriers en gehuld in 

fluohesjes vertrekken we op stap. Na enkele kilometers wandelen komen we 

dan op de plaats van bestemming aan.  

Naar het einde van het kamp toe is er ook een kinderfuif. Op deze speciale 

avond gaan we uit de bol op onze favoriete muziek. Voor één keertje mogen 

we wat langer opblijven en wordt er chips en cola of limonade voorzien.  

Op de laatste avond sluiten we traditiegetrouw af met een groot kampvuur. 

De hele groep geniet van het vuur en de showtjes die ieder in groepjes kon 

voorbereiden. We sluiten af met het zingen van ons avondlied. Eén ding is 

zeker: uw kapoen of welp heeft heel wat om naar uit te kijken!   
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Contact opnemen met de leiding of uw kapoen of welp tijdens het 

zomerkamp kan enkel in geval van noodsituaties. Wij laten het ook niet toe 

dat de kindjes het thuisfront bellen. Ook sturen we geen berichten terug 

indien we deze krijgen. Geen nieuws is goed nieuws!  

De leiding is tijdens het zomerkamp vaak druk in de weer met uw kapoen of 

welp en een goed verloop van de dag. De tak- en groepsleiding zal in 

noodsituaties steeds bereikbaar zijn op onderstaande nummers. Gelieve 

enkel te bellen indien dit het geval is.  

  

Kapoenen  

Emma Derynck  

0499 11 80 70 

 

Welpen  

Ilona Denhert  

0494 04 32 47 

 

Groepsleiding  

Jonas Boudens  

0488 29 15 93 
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U kan uw kapoen of welp inschrijven voor het zomerkamp door € 140 te 

storten op rekeningnummer BE72 4732 1833 3116 met vermelding 

ZOMERKAMP 2017 + TAK + NAAM. Dit dient te gebeuren voor 1 juni 2017.  

Het inschrijvingsgeld bedraagt €140. 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.  

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. Bij het derde, jongere 

kind betaal je ook €5 minder dan de opgegeven prijs, enz.  

Gelieve uw kapoen of welp in te schrijven voor 1 juni 2017. Hiermee bedoelen 

wij dat het bedrag van €140 voor 1 juni 2017 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 

kapoen of welp inschrijven. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om, wie na 1 juni 

betaald, €20 extra aan te rekenen. Het inschrijvingsgeld bedraagt dan €160.  

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.  

  

 

Hieronder geven we nog eens een overzicht van alle belangrijke data in 

verband met het zomerkamp 2017:  

• Zaterdag 13 mei om 20u in het scoutslokaal: infoavond zomerkamp  

• Woensdag 1 juni: deadline inschrijven, geld moet op rekening gestort 

zijn 

• Maandag 3 juli van 19u30 tot 20u in de scoutsloods: afgeven bagage  

• Dinsdag 4 juli om 8u15 aan het station in Blankenberge: vertrek  
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Het zomerkamp is tot in de kleinste puntjes voorbereid. Elk jaar opnieuw wordt 

er door de groepsleiding met een enorme inzet van de leidersploeg een 

meer dan 100 pagina’s tellende 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!   

  

  
 


