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KAMPBROCHURE
WELPENKAMP 2021

Beste welpen

Nog een paar weken zwoegen en zweten op school en dan is het alweer gedaan voor het
schooljaar 2020-2021. Ook het scoutsjaar loopt hiermee op zijn einde, maar de scouts
zouden de scouts niet zijn als we niet zouden eindigen met een knaller.

En jawel, die knaller komt ook dit jaar weer in de vorm van een 10-daags supercool, hopelijk warm en

droog, avontuurlijk, gek, stoer, vermoeiend maar vooral onvergetelijk kamp! Dit worden ongetwijfeld de

beste 10 dagen van het jaar;

Inderdaad, ook dit jaar gaan we er weer een lap op geven. Jullie kunnen jullie wel al eens goed

voorbereiden om op kamp te vertrekken door jullie dansbenen los te schudden, de armen eens goed los

gooien, nog een keer pompen voor wat extra armspieren. Dit allemaal om het jaar af te sluiten met een

knaller. Om te weten wat er jullie allemaal te wachten staat is er maar 1 manier: trek samen met ons naar

de prachtige omgeving van Bonheiden!

Alle informatie die nodig is om goed voorbereid en welgezind op kamp te kunnen
vertrekken staat in deze kampbrochure.

Een stevige linker,

Akela, Bagheera, Baloe, Raksha, Chikai en Tabaqui



KAMPPLAATS

Zoals jullie ondertussen wel weten, gaan we op kamp naar de gemeente Bonheiden.
Bonheiden ligt vlak naast Mechelen in de Brabantse Kempen.

Ons kamphuis ligt op het terrein van de scouts Sint-Pauwels Bonheiden. We hebben het volledige terrein tot

onze beschikking, dit is omringd door bossen maar die staan jammer genoeg op privé domein, om dit te

compenseren hebben we wel nog wat leuks voorzien op kamp.

Daarnaast hebben we enkele grote slaapzalen, recreatiezalen, een sanitair blok en een goed

uitgeruste keuken zodat de foeriers jullie goed kunnen verwennen. In de slaapzalen zijn geen

bedden aanwezig, jullie MOETEN dus zelf een veldbedje mee te brengen!



PRAKTISCH

VRACHTWAGEN LADEN
Alle welpen worden zondagavond 18 juli verwacht op ons scoutsheem met hun bagage om
de vrachtwagen samen in te laden. Dit is om 17u. stipt.

VERTREK
Op dinsdag 20 juli worden alle welpen stipt om 9.20 uur verwacht aan het station in Zele.

WAT MEENEMEN BIJ VERTREK

o Doktersattest en medicatie: de leiding mag van de wetgever geen medicatie meer

toedienen zonder doktersattest. Moet jouw welp op kamp medicatie nemen, dan kan je zo

een attest downloaden op www. scoutsengidsenzele.be. Klik door naar ‘brieven’ via

activiteiten.

o Individuele steekkaart: vroegere medische fiche, deze kan je terug vinden op
onze site. Vergeet ze zeker niet!

o Een lunchpakket (liefst in een brooddoos zodat we deze bij de daguitstap
opnieuw kunnen gebruiken.)

TERUGKEER
Op vrijdag 30 juli mogen jullie weer opgehaald worden om 13.15u. aan het station in Zele.
Het lossen van de camion is om 16.00u. op het scoutsterrein.



PRAKTISCH

ADRES
Aangezien jullie een bende lieve schatjes zijn zal de hele familie het wellicht zeer moeilijk
hebben met jullie vertrek. Daarom kunnen zij jullie steeds bereiken met een briefje!

NAAM WELP

MECHELSESTEENWEG 220

2820 BONHEIDEN

INSCHRIJVEN
We snappen dat jullie staan te popelen om zich in te schrijven. Jullie kunnen dit simpelweg doen door een

mailtje te sturen naar welpenleiding@scoutsengidsenzele.be, met vermelding van de naam van de welp.

De inschrijvingen lopen ten einde op 5 juli.

We hopen dat jullie er allemaal super veel zin in hebben en we zouden zeggen, wacht niet te lang met dit

onvergetelijke kamp vast te leggen.



PRAKTISCH

WAT KOST ZO’N KAMP NU JUIST?
De prijs van een 10-daags onvergetelijk kamp bedraagt €130. Deze som kan, ten laatste 10
juli, overgemaakt worden via het rekeningnummer: BE88 7370 3170 9141

Met vermelding: “Welpenkamp + [voor- en achternaam van de welp]”

Na afloop van het kamp kunnen jullie een groot deel van het kampbedrag terugkrijgen via
de mutualiteit! Haal zo’n formulier in het kantoor of via de website van uw mutualiteit en
laat het afstempelen door de groepsleiding! LET OP: Inschrijving is pas bevestigd wanneer
het kamp betaald is.

CONTACTINFO
Voor dringende zaken op kamp kunnen jullie ons altijd bereiken via onderstaande telefoonnummers. Voor

meer algemene vragen: stuur gerust een mailtje naar welpenleiding@scoutsengidsenzele.be. Ook als er

na het lezen van deze brochure nog iets niet duidelijk mocht zijn: stuur gerust een mailtje!

Rob D’hooge (AKELA) 0472743853

Arne De Ridder 0496209273

Kyle Van Kerckhove 0470434747

Eline Van Damme 0488864370

Elien Van den Bossche 0477076124

Amber Van Der Slycken 0484596107



HOE ZIET EEN KAMPDAG ERUIT

Geen 2 dagen op kamp zijn dezelfde, maar veel dingen keren geregeld terug. Een
gemiddelde kampdag ziet er ongeveer als volgt uit:

8u30 Het moeilijkste moment voor velen: terwijl je net lekker lag te ronken komt er

een veel te enthousiaste, veel te wakkere en veel te luidruchtige leider binnen in de
slaapzaal om jullie te wekken. Geen wonder dat dit voor de leiding het leukste moment
van de dag is. Daarna volgt naar aloude gewoonte een portie ochtendgymnastiek!

9u00 Het ontbijt staat op tafel, stevig eten is de boodschap, het zal nodig zijn! Na
de afwas en het tandenpoetsen zijn we helemaal klaar voor een nieuwe dag.

10u00 Ochtendspel/activiteit

12u30 We schuiven weer onze benen onder tafel voor een gigantische stapel

boterhammen. Na het eten is er tijd voor de afwas. Daarna is er soms platte rust, het
ideale moment om brieven te schrijven of een strip te lezen, hoewel sommige
actievelingen deze tijd ook kunnen gebruiken om te ravotten op het terrein.

14u00

16u30

18u00

19u30

21u30

Middagspel

Koks in keuken, beter gekend als foeriers,
beginnen aan het avondeten!

Eten en daarna afwassen!

Avondspel

De tijd vliegt snel... Het spel zit erop en we kruipen in
ons bedje. Op voorhand nog rap de tanden

even schrobben!



22u00 Snel gaan slapen, zo lijkt het morgen iets minder vroeg!

WAT NEMEN JULLIE MEE
KLEDIJ
Let op: We gaan op kamp, dus neem zeker niet je mooiste pak mee! Het is ook aan te
raden kledij zoveel mogelijk te labelen, om verloren kleren zoveel mogelijk te vermijden!
We zouden het erg op prijs stellen mochten jullie allemaal je welpenpet meebrengen! Als
je nog uniformstukken mist, kan je naar een hopperwinkel in de buurt gaan
(Gent/Antwerpen) of online bestellen via https://www.hopper.be/winkel/webshop/.

o Uniform, doe je aan bij vertrek (Hemd, das, broek en welpenpet)

o Lange en korte broeken

o Voldoende kousen en ondergoed

o T-shirts

o Verkleedkleren: thema New kids ( een flashy trainingspak en een stoere zonnebril)

o Warme trui

o Regenjas

o Kledij die vuil mag worden

o Zwembroek

o Botinnes

o Sportschoenen

o Sandalen/turnsloefen

TOILETGERIEF

o Douchegel en shampoo

o Tandenborstel en tandpasta

o Zonnecrème en anti-mug-spray

o Gerief om bril/lenzen te onderhouden

o Handdoek

o Dit liefst allemaal in een toiletzak

o After-sun



ETEN

o Bestek

o Gamel

o Een beker die tegen een stootje kan

o 2 keukenhanddoeken (Let op: de kans is klein dat deze het kamp overleven)

SLAPEN

o Veldbedje

o Kussensloop

o Slaapzak

o Knuffel

o Pyjama

VARIA

o Een linnen zak (om vuile kledij in te steken)

o Een kleine rugzak (voor daguitstap)

o Drinkfles

o Zakdoeken

o Zaklamp

o Gerief om brieven te schrijven (vergeet niet op voorhand je adressen op te schrijven)

o Strips, kleine gezelschapspelletjes,… (voor tijdens de platte rust)

o Zonnebril

o Pet of hoedje

o Medicatie

o Zakmes (labelen)



WAT LAAT JE BETER THUIS

o Snoep, koeken en dergelijk zijn niet nodig

o Gsm, laptop, iPod, iPad,…

o Huisdieren

o Huiswerk

o Vuurwerk

o Uw lief

o Alles wat ontbreekt in dit lijstje, maar waarvan je denkt “misschien zal het niet
mogen”, mag waarschijnlijk niet ( bij eventuele twijfel mag je Akela een
berichtje sturen)



FOURIERS

Van al die spelletjes krijgen we natuurlijk ook honger. Daarom gaan deze geweldige
fouriers mee om jullie iedere maaltijd te verwennen.

Dries Dierick Bram De
Maesschalck

Emma Coppieters Joren Arens

Stef Feys Amber Van
Cauwenbergh

Bob D’hooge



LIEDJES

Naar goede gewoonte wordt er op kamp nu en dan al eens een liedje gezongen. Voor diegenen

die het zouden vergeten zijn (of zij die het nog niet kennen), nog even rap de belangrijkste:

LIEDJE VOOR HET ETEN
Voor spijs, en drank, voor dagelijks brood

Wij bidden u, O Heer, (NOG EEN KEER!)

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood

Wij danken u, O Heer.

Bikke bikke bik! Hap hap hap!

Bikke bikke bik! Hap hap hap!

Bikke bikke biiiiiiik! Hap hap haaaaap!

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 we ontvingen, en vragen, Heer, verlaat ons niet.

Scouts en leiders knielen wij neder, door de stilte weerklinkt onze bee.

Luist’rend fluist’ren kruinen mee en sterren staren teder.

Geef ons Heer, zegen en rust en vree.



WELPENLIED
Een welp dat is een jongen gezond en wel te vree (hoe ha)

Die zingt met volle longen met al zijn maatjes mee

Want onze leuze klinkt wij doen ons best

Want het leven is een strijd

Ja, wij vinden ‘t leven aardig evenwel zijn wij bereid
(hoe ha) Natuur is onze woning daar gaan wij hand
in hand (hoe ha) ten strijde voor Christus koning
voor vorst en vaderland Want onze leuze klinkt wij
doen ons best Want het leven is een strijd

Ja, wij vinden ‘t leven aardig evenwel zijn wij bereid (hoe ha)

EEN STEVIGE LINKER
DE WELPENLEIDING


