
 

1  

 

Zomerkamp 2019 
 

 

 

 

     PIRATEN  

 

 

 

Scouts De Polderwolven 

Jonggivers & Givers  

1juli tot 10 juli  
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Beste ouders, jonggivers en givers  

  
Nog een kleine twee 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 trekrugzak moet komen. Vooral voor wie een eerste keer meegaat op 

tentenkamp 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.  

Alvast een stevige linker van de jonggiver- en giverleiding.  

    

PRAKTISCHE INFO   

KAMPPLAATS 

Dit jaar verblijven in het Teuvens Dorpshuis te Voeren. Dit bevindt zich in de 

voerstreek niet ver van de grens van Nederland.  

De kampplaats is gelegen in een groot domein waar de tenten kunnen 

plaatsvinden. Het is dicht gelegen bij de gebouwen van de kapoenen en 

welpen.  

 

Om een brief te sturen :  

Scouts de polderwolven  

“naam + tak”  

 

Teuvens Dorpshuis 

Gieveld 1  

3793 Teuven 
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VERTREK  

We vertrekken op Maandag 1 juli. Afspraak om 8u30 aan het station in 

Blankenberge. De trein vertrekt om 8u50  richting Genk. Wees dus zeker niet te 

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

wjzigen dan communiceren we dit tijdig!   

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. Dit mag in een 

aparte kleine rugzak.  Gelieve een brooddoos en drinkfles mee te geven, deze 

kunnen ze dan gebruiken op hike.  

 

 

TERUGKOMST 

We keren terug Woensdag 10 juli. Op dit moment kunnen we de terug uren 

van de trein nog niet bekijken dus deze wordt later en tijdig gecommuniceerd 

met de takleidingen.  

BAGAGE  

Als jonggiver en giver raden wij absoluut een trekrugzak mee te nemen in 

plaats van een valies of trolly. Dit is namelijk omdat wij op hike gaan, dit wilt 

zeggen een twee/driedaagse wandeling. Met een trolly is dit niet gemakkelijk 

wandelen.  

Bij vertrek gelieve ook een kleine rugzak mee te geven met daarin een 

lunchpakket en een drinkfles. Eventueel een klein gezelschapspelletje voor 

onderweg is ook altijd leuk.  
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BAGAGELIJST  

 

  Slaapzak    
Pyama  

  Slaapkussen (beperkte grootte)    

SPANNENDE/AANSLUITENDE 

zwembroek of badpak (losse 

zwembroeken worden 

geweigerd in het zwembad)  

  Slaapmatje    Verkleedkledij in thema  

  Gamel + beker + bestek    Scoutsdas en -hemd 

  
Keukenhanddoek  

 
  Zak voor de vuile was  

 Afwasproduct + sponsje   Trekrugzak  

  
Toiletzak (tandenborstel, -pasta, 

bekertje, shampoo, …)  
  

Klein beetje zakgeld ( +- 10 

euro) 

  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)    Zaklamp  

  
T-shirts (lange en korte  

mouwen)  
  Ev. Muggenmelk   

  Dikke trui(en)   
 

Identiteits-/sis-kaart  
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      BAGAGETIPS  

  

• 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 toegelaten op kamp maar 

zullen door de leiding in beslag genomen worden. Wij zullen de nodige 

momenten geven waarbij ze hun gsm verkrijgen voor een tijdje. We 

vinden het natuurlijk veel leuker dat de jonggivers en givers hun amuseren 

zonder gsm.  

  

• 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 zullen we de snoepen per groep in een gezamelijke pot 

steken en deze op gepaste momenten uitdelen  

  

• Vergeet zeker je scoutsdas en scoutshemd  niet te dragen bij vertrek!  

  

 

 

 

 

 

KAMPTHEMA  

  

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: “piraten”. Maar de vraag is nu “Hoe verkleed ik mij in dit thema?”. 

Eerst en vooral willen wij benadrukken dat u niet een nieuw caravalpak moet 

aanschaffen. Zelf iets in elkaar knutselen is vaak veel leuker dan een 

voorgefabriceerd pak te kopen! Een oud wit hemd met een ooglapje of litteken 

of dergelijke. Gebruik je fantasie ;)  

De leiding kijkt er alvast naar uit om jullie in je verkleedkledij te zien!  
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     EEN DAG OP KAMP  

 

08u – 08u30  opstaan, wassen & aankleden  

08u30 – 09u  ontbijt  

09u – 09u45  Afwas, tandenpoetsen & vrij spel/moment 

09u45 – 12u  ochtendactiviteit  

12u – 12u30  platte rust, vrij spel  

12u30 – 13u  middagmaal  

13u – 14u  afwas,  middagrust & vrij spel/moment 

14u – 17u30  middagactiviteit  

17u30 – 18u  platte rust, vrij spel/moment 

18u – 19u  avondmaal  

19u – 20U  afwas, vrij spel/moment  

20U – 22u  Avondactiviteit  

22u -  23u   Tanden poetsen  

23u  Slapen  

 

KAMP  

Op zomerkamp wordt er vooral veel plezier gemaakt. Elke dag opnieuw 

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

van waterspelletjes, bosspelen en avonturentochten. Allerhande spelmateriaal 

wordt hiervoor voorzien.  

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 jonggivers en givers  krijgen ook steeds een vieruurtje, 

hetgeen afwisselend een koek of een stuk fruit is. Drinkwater is steeds 

beschikbaar gedurende de ganse dag, ook tijdens activiteiten op 

verplaatsings. 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. 
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GEEN NIEUWS IS GOED NIEUWS  

Contact opnemen met de leiding van uw jonggiver of giver tijdens het 

zomerkamp kan enkel in geval van noodsituaties. 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 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.  

  

Jonggivers  

Ilona Denhert  

0494043247 

 

Givers  

Zarah van Eenoo  

0493450079 

 

Groepsleiding  

Emma Derynck  

0499118070 
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       INSCHRIJVEN   

   

U kan uw jonggiver of giver inschrijven voor het zomerkamp door € 150 te 

storten op rekeningnummer BE72 4732 1833 3116 met vermelding ZOMERKAMP 

2019 + TAK + NAAM. Dit dient te gebeuren voor 1 juni 2019. 

Dit dient te gebeuren voor 1 juni 2019. 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 €150. 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 of giver  in te schrijven voor 1 juni 2019. Hiermee bedoelen 

wij dat het bedrag van €150 voor 1 juni 2019 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 €170. 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  
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NAWOORD  

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 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!   

 

      AANWEZIGE LEIDING OP KAMP :  

Jonggivers :  

 Denhert Ilona – Levensgenietende Toekan ( 0494043247)  

 Van Eenoo Ward – Koala  

 Stroobandt Lore – Gedreven Walowie  

Givers :  

 Zarah van Eenoo – Hartelijke Gnoe (0493450079) 

 Jan Waelkens – Goedwillige Herder  

 Jonas Boudens – Onverwachte Springbok  

 

  
 


