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Grote Jacht 2019 Kapoenen en Welpen  

Beste kapoenen en welpen! 
We hebben goed en slecht nieuws voor jullie, laten we beginnen met het slechte nieuws ☹ 

Ons scoutsjaar is ten einde gelopen, en dat maakt de leiding verdrietig, snik snik. Maar! Dat 
brengt ons ook direct bij het goede nieuws! WE GAAN TERUG OP KAMP! Nog een laatste keer 
allemaal samen genieten van een fantastische tijd! 

Grote Jacht 2019: Asterix en Obelix ! 

Voor wie nu denkt, huh?! Wie zijn die twee paljassen? Ewel, heeeeeeel lang geleden, in de tijd 
dat de Vlamingen de dapperste der Galliërs waren volgens onze vriend Julius Caesar, beleefden 
deze twee echte mannen de zotste avonturen tijdens de oorlog tegen de Romeinen. Ze hadden 
een geheime toverdrank die er voor zorgde dat ze onoverwinnelijk waren. 

KAMPADRES (ook voor brieven) 
 
Het plokkersheem 
Douvieweg 14-14a  
8978 Watou 
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NESTEN 
de Galliërs 

Een van de laatste volkeren die de Romeinen hebben overwonnen 
waren de Galliërs. Zij leefden in West-Europa, ook in België dus. Juluis 
Caesar beschreef hen als een hard volk die niet van opgeven wist, 
grotendeels door Asterix & Obelix, die ook Galliërs waren natuurlijk! 

 

 

de Romeinen 
de romeinen waren het volk, die onder leiding van Julius Caesar een 
groot deel van de wereld overnamen. Ze vochten dapper en hebben 
veel ontdekkingen en uitvindingen gedaan. Wisten jullie dat de eerste 
wegen werden aangelegd door de romeinen? 

 

 

de Druïden 
De vroegere Galliërs geloofden in Druïden. Zij waren meestal de oudste 
mensen uit de stad, met het meeste wijsheid en kracht. Zij konden de 
zieken genezen, de daders straffen en de armen helpen. 

 

 

de Egyptenaren 
Tekenis, de beste architect van zijn tijd moet voor Cleopatra een paleis 
bouwen in drie maanden tijd. Hij schiet te hulp bij Asterix en de andere 
Galliërs om het paleis te bouwen. De Egyptenaren zijn de Galliërs 
eeuwig dankbaar. 

 

 

de Piraten 
De piraten komen verschillende keren terug in de verhalen van Asterix 
& Obelix. Ze proberen meerdere malen, tevergeefs, de toverdrank te 
stelen van de Galliërs om zo onverslaanbaar schepen te kunnen 
enteren. 
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Hoe ziet een dag op kamp eruit…  
 

07.00 uur De koks zijn al vroeg uit de veren om het lekkere ontbijt klaar te maken. 

 

07.30 uur De leiding begint aan de voorbereidingen van een dag boordevol spetterende 
activiteiten. 

 

08.00 uur De kapoenen en welpen worden door de leiding gewekt en beginnen aan de dag 
met wat gezonde ochtendsport.  

 

08.30 uur  Tijd voor een stevig ontbijt voor we beginnen aan de dag. 

 

09.15 uur Tijd om ons wat op te frissen.  

 

10.00 uur Tijd voor de eerste activiteit van de dag.  

 

12.00 uur De mondjes worden gevuld met lekker eten. 

 

13.00 uur Platte rust en diensten. 

 

14.00 uur De namiddagactiviteit gaat van start. 

 

16.00 uur Tijd voor een welverdiend vieruurtje. 

 

16.15 uur Het tweede deel van de namiddagactiviteit gaat van start. 

 

18.00 uur De knorrende maagjes worden terug opgevuld met lekkere hapjes en drankjes. 

 

19.30 uur Nog eventjes tijd voor een rustig avondactiviteit. 

 

20.30 uur De kapoentjes zingen het avondlied, schudden hun kussen nog eens op en gaan 
slapen.  

 

21.30 uur Na het zingen van het avondlied, duiken de welpen ook in hun bedjes. 



Grote Jacht 2019 Kapoenen en Welpen  

Belangrijke info 

Valiezen 
Voor het vertrek op donderdag zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen we om de valiezen al 
de woensdagavond, tussen 18.00u en 19.00u binnen te brengen in ons lokaal (Nederweg). 

Vertrek Izegem 
We verzamelen op donderdag 4 juli om 8.00u aan ons lokaal. We vragen jullie om zeker stipt op 
tijd te zijn in perfect uniform. Dan gaan we allemaal samen, al carpoolend naar Watou. we 
vragen zeker aan te geven bij de inschrijving of jullie kunnen rijden of niet, zodat we genoeg 
autos kunnen voorzien. Jullie mogen zeker ook onderling afspreken.  

Wat breng je mee? 
 Identiteitskaart (Afgeven bij vertrek) 

 Eventuele medicatie 

 Lunchpakket voor de eerste middag 

 Goesting & goed humeur 😊😊 

 Inschrijvingsformulier en medische fische indien dit nog niet in orde is 

 5 euro voor kaartjes en postzegels in enveloppe met de naam erop. (afgeven bij vertrek) 

Wanneer kan u uw zoon komen ophalen 
Op donderdag 11 juli om 18.00 u mogen jullie jullie zoon terug komen ophalen in het heem. 
Daarna gaan we allemaal samen naar de scouts van de meisjes, waar onze camoin met 
rugzakken op ons zal wachten. 

Bij het afhalen van de rugzakken organiseren wij ook een gezellige BBQ om nog eens een laatste 
keer samen te zijn, voor het grote verlof (2 MAANDEN GEEN SCOUTS ☹) 

Indien jullie voor gelijk welke reden jullie zoon niet kunnen brengen of komen ophalen zullen we 
dit proberen oplossen met andere behulpzame ouders. 

Prijskaartje 
Voor dit fantastisch kamp vragen wij 120 euro. Met dit geld kunnen wij het heem betalen en 
zorgen wij voor lekker eten, desserts en vieruurtjes. (tweede zoon betaald slechts 110 euro, niet 
in combinatie met gemengde scouts) 

Inschrijven 
U kunt uw zoon inschrijven na de vergadering bij de leiding of door een mailtje te sturen naar 
arthur@group-abt.com (formulier in de bijlage). inschrijven kan ook via de site. 

Te betalen op rekening BE46 0635 8836 3336, met vermelding van naam + tak 

mailto:arthur@group-abt.com


Grote Jacht 2019 Kapoenen en Welpen  

Contact 
Indien u nog vragen heeft over het kamp of andere zaken, gelieve zich te wenden tot Mowgli 
(Arthur Denys). Dit kan op +32 479 47 16 62 of via arthur@group-abt.com. Indien jullie dit 
wensen komen we graag tot bij jullie thuis om alles eens uit te leggen, laat maar weten! 

Met de gemende scouts? 
Zoals jullie zich mischien wel herinneren van het sinterklaasweekend, gaan wij dit kamp terug 
samen met de gemengde scouts op pad! 

Wat zit er allemaal in de valies? 

Slapen 
 Pyjama 

 Slaapzak 

 Onderlaken & Kussensloop (VERPLICHT!) 

 Knuffel 

 Rugzak voor zwemkledij 

Kledij (Die vuil mogen zijn 😉😉 ) 
 Reserveschoenen 

 Laarzen 

 Pantoffels of sandalen (voor in het heem) 

 Warme trui 

 Regenjas 

 Lange broek 

 Slips en onderhemdjes 

 Kousen (beter teveel dan te weinig!) 

 Speelkledij 

 Reservekledij 

 Zakdoeken 

 Verkleedkledij  

 Zwembroek en handdoek 

Wassen 
 Washandje 

 Handdoek 

 Toiletzak met zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, bekertje, shampoo .. 

mailto:arthur@group-abt.com
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Overig 
 Eigen medicatie (af te geven bij vertrek aan Mowgli) 

 Plastiekzak voor de vuile was 

 Strips/boek/gezelschapsspel 

 Zaklamp 

NIET MEE TE NEMEN 
 Zakmes 

 Dure bril 

 GSM 

 Gameboy (of andere spelcomputers) 

 Horloge 

 Snoep of andere zoetigheden (Uw zoon krijgt desserts en vieruurtjes) 

 

 

 

Mogen we nog eens een warme oproep doen om de kledij 
van uw zoon te labelen, zo gaat er minder verloren en is 

het gemakkelijker zowel voor ons als voor jullie. 
Perfect uniform verplicht! 
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Inschrijvingsformulier (Ingevuld mailen of meebrengen) 

Inschrijving kamp 
Hierbij schrijven wij onze zoon …………………………………………………………… in voor het paaskamp  van 
4 juli tot 11 juli in het Plokkersheem te Watou en gaan wij akkoord met de afspraken in deze 
infobundel. 

Vervoer (Schrappen wat niet past) 
Maandag 8 april kan ik mijn zoon wel / niet voeren naar DOK27. 

Daarnaast kan ik nog …… kapoenen/welpen meenemen naar Harelbeke. 

Donderdag 11 april kan ik mijn zoon wel / niet komen ophalen in DOK27. 

Daarnaast kan ik nog …… kapoenen/welpen meenemen terug naar Izegem. 

Inschrijving BBQ 
Wij zullen aanwezig zijn op de BBQ bij de gemengde scouts (zuidweg 5, Izegem) op donderdag 
11 juli met …………………. volwassenen (€8,-) en ……………. kinderen (€6,-) en betalen hierbij 
……………. euro. 

  

Hierbij bevestig ik de inschrijving, en bevestig ik de betaling van 120 euro per zoon voor het 
kamp (110 voor de tweede zoon, niet in combinatie onze scouts en de gemende scouts ) en 
…………….. voor de BBQ. Wij betalen in het totaal …………………… euro via Overschrijving / Cash 
(Schrappen wat niet past) 

 

Handtekening 

X
Ouder 1

X
Ouder 2
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Medische fiche (af te geven samen met inschrijvingsformulier) 

Algemene Info 
Naam ………………………………………….. ………………………………………………….. 
Geboortedatum ………………./……………………../……………………………………………………. 
Gsm mama/papa ……………………………………………………………………………………………….. 
Adres ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
Huisdokter 
Naam: ……………………………………………………………………….. 
Gsm: …………………………………………………………………………. 
Bloedgroep: ………………………………………………………………. 

Ziektes 
Zijn er ziektes te vermelden? (Astma, suikerziekte, huidaandoeningen, epilepsie…) 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Allergiëen 
Geneesmiddelen 
NEE/JA…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Levensmiddelen 
NEE/JA……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Medicatie 
Moet uw zoon geneesmiddelen innemen tijdens het kamp? Zo ja, welke, hoeveel, hoe dikwijls?  
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Werd uw kind gevaccineerd tegen de klem (tetanus)? ………………………………………………………….. 
Zo ja, in welk jaar? ………………… 

Andere inlichtingen of opmerkingen 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening ouder(s) 
Naam ………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Adressen en contactgegevens 
Mochten er nog vragen zijn in de aanloop van het kamp of tijdens het kamp mag u zich altijd 
wenden tot de leiding. 

Indien u een huisbezoek wenst waar we alle informatie eens komen toelichten mag u gerust een 
berichtje of een email sturen naar Mowgli (Arthur Denys, hopman kapoenen en welpen). 

Kapoenen 
Luca verlinde – Kaa (Hopman kapoenen) 
+32 473 26 44 80 
Tanguy Van Ongevalle – Rikki-Tikki-Tavi 
+32 479 72 35 64 
Arton Verhaeghe – Rama 
+32 478 11 81 76 

Welpen 
Arthur Denys – Mowgli (Hopman kapoenen en welpen) 
+32 479 47 16 62 
Tristan Huyvaert – Chill 
+32 494 73 98 39 
Amritha Heirman – Raksha 
+32 477 80 14 21 
Jef Desmet – Shere Khan 
+32 473 60 25 52 

 
Hopelijk kom je ook mee! Stevige linker. 
Kaa, Rikki, Rama, Chill, Raksha, Shere Khan en Mowgli ! 
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