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Bubbels 
Dinsdag 7 juli – Dinsdag 14  juli 
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Beste kapoenen en welpen! 
 

Het is zover de veiligheidsraad heeft beslist dat we op kamp mogen en wij als leiding mogen daar 
zijn wij als leiding heel blij mee. Zien jullie het ook zitten? Natuurlijk wel. Wat een domme vraag. 

Wel we gaan eens kijken hoe het in elkaar zit voor dit jaar. 

Grote jacht 2020: De Berkelhoeve in Vorselaar 

 

KAMPADRES 
 

Berkelhoeve 
Berkelheide 9 
2290 Vorselaar 
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Nesten 
 

 

Het eerste nest zijn de haaien. Dit zijn gehuchte jagers die gekend 
staan door hun snelle en efficiente jachttechniek. Deze dieren zijn 
ook sluw want hun jachttechniek draait ook rond hun prooi 
verassen. Heb jij dus een haai diep vanbinnen in je dan is dit nest 
zeker en vast iets voor jou.  

 

 

Onze volgende nest is het nest van de dolfijnen. Deze 
dieren staan gekend om hun intelligentie. Ze kunnen tot 
20 % van hun hersencapaciteit gebruiken. Dat is zelfs 
meer dan mensen. Ben je dus slim en goed in het 
gebruiken van je hersenen dan hoor je bij de dolfijnen. 
Benieuwd welke leider deel zal uitmaken van dit nest? 

 

 

De zeepaardjes. Een interessant feitje over deze diertjes 
is dat het mannetje zwanger is en de kindjes draagt. Dit 
maakt deze diertjes zeer sterk en ze kunnen dus zeer 
goed tegen pijn. De zeepaardjes zijn dus sterk en stoer. 
Heb jij het in je om een zeepaardje te zijn? 

 

 

 

Een school vissen. In groep zijn ze zeer sterk. Vissen   
zijn dus echte teamspelers. Wie van jullie is dat ook? 
We zullen wel zien. Onderschat de vis dus zeker niet, 
want hij kan onverwachts uit de hoek  komen. Samen 
staan ze sterk.  

 

 

Ons laatste nest zijn de snorkels. Dit zijn de grappenmakers van onze 
groep. Maak jij graag eens een grapje of breng je iedereen altijd aan 
het lachen? Kom dan maar bij de snorkels. Wij met de leiding houden 
er wel eens van om goed te lachen. We kunnen dus wel enkele 
grappenmakers gebruiken. Zeker in deze periode.  
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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. 
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Belangrijke info 

Vertrek  

De leiding zal jullie opwachten in het verblijf in Vorselaar op 7 juli. Het gaat een beetje ingewikkeld 
zijn, maar jullie zullen ter plaatse goed begeleid worden, zodat alles vlot kan verlopen. Wees dus 
gerust jullie zullen veilig terecht komen in je bubbel.  

Wat breng je mee 

✓ Identiteitskaart (Afgeven bij vertrek) 

✓ Eventuele medicatie 

✓ Valies 

✓ Goesting & goed humeur       

Wanneer kan u uw zoon komen ophalen 

Op dinsdag om 14 juli om het afgesproken uur voor de planning mogen jullie jullie zoon terug 
komen ophalen in het heem. Voor de gemengde scouts is dit dus 10 u 30 en voor onze eigen 
padvinders is dit 10 u.  

Indien jullie voor gelijk welke reden jullie zoon niet kunnen brengen of komen ophalen zullen we 
dit proberen oplossen met onze leiding. Laat dit dan ook tijdig weten.  

Prijskaartje 

Voor dit fantastisch kamp vragen wij €125,-. Met dit geld kunnen wij het heem betalen en zorgen 
wij voor materiaal, treintickets, lekker eten, desserts en vieruurtjes.. (tweede zoon/dochter 
betaald slechts 110 euro) 

Inschrijven 

U kunt uw zoon inschrijven door een mailtje te sturen naar arthur@group-abt.com (formulier in 
de bijlage) 

Te betalen op rekening BE 74 7350 5271 1707 , met vermelding van volledige naam + tak. Heeft u 
een zowel een zoontje en een dochter in de scouts zitten, dan schrijft u over op aparte rekeningen. 
(1 op de rekening van de Padvinders van Sint-Joris Izegem en 1 op de rekening van Scouts en 
Gidsen Izegem) De regel van de korting is nog steeds van kracht bij inschrijving van het tweede 
kind, u kiest zelf bij welke scouts u het bedrag met de korting overschrijft.  

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? 

Het zal weer met de gemengde scouts scouts zijn, maar voor alle veiligheid zullen wij dit in aparte 
bubbels doen. Door middel van onze infonamiddag zijn jullie al op de hoogte gebracht van hoe we 
dit gingen aanpakken. Neem zeker nog eens de info door voor vertrek.  

mailto:arthur@group-abt.com
mailto:arthur@group-abt.com
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Wat zit er allemaal in de valies 

Slapen 

✓ Pyjama 

✓ Slaapzak 

✓ Onderlaken & Kussensloop (VERPLICHT!) 

✓ Knuffel 

✓ Rugzak voor zwemkledij 

Kledij (die vuil mag 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 .. 
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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) 

EXTRA VEILIGHEID 

✓ mondmasker 

✓ Ontsmettingsgel 

✓ MET DE LEIDING VOORZIEN WIJ OOK EEN CORONA-PAKKET, MAAR WEES ZEKER OOK ZELF 
VOORZIEN VAN HET NODIGE! 

 

 

 

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 grote jacht  van 7 
juli tot 14 juli in De Berkhelhoeve te Vorselaar en gaan wij akkoord met de afspraken in deze 
infobundel. 

Vervoer (Schrappen wat niet past) 

Dinsdag 7 juli  kan ik mijn zoon wel / niet voeren naar De Berkelhoeve. 

 Carpoolen mag met uitzonderlijke regels  

Dinsdag 14 juli  kan ik mijn zoon wel / niet komen ophalen in De Berkelhoeve. 

Carpoolen mag met uitzonderlijke regels  

 

Hierbij bevestig ik de inschrijving en bevestig ik de betaling van €125,- (€110het tweede kind) 

Overschrijving / Cash (Schrappen wat niet past) 

Handtekening ouder(s) 

Naam …………………………………………   …………………………………………….. 
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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?  
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Werd uw kind gevaccineerd tegen de klem (tetanus)? ………………………………………………………….. 
Zo ja, in welk jaar? ………………… 

Andere inlichtingen of opmerkingen 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening ouder(s) 
Naam ………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 
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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 
Amritha Heirman – Raksha 
+32 477 80 14 21 
Äron D’helft- Baloe 
+32 498 41 88 11 
 

Welpen 

Arthur Denys – Mowgli (Hopman welpen) 
+32 479 47 16 62 
Jef Desmet – Shere Khan 
+32 473 60 25 52 
Seppe Vandommele- Koning Lowie 
+32 470 57 64 83 
Jarne Surmont- Akela 
+32 470 35 12 17 

 

Gemengde scouts 

Silke Creytens 
+32 491 08 86 49 
 
Verdere gegevens van de gemengde scouts zullen terug te vinden zijn in hun kampboekje. 
 

 
Hopelijk kom je ook mee! Stevige linker. 
Kaa, Rikki-tikki-tavi, Baloe, Raksha, Shere Khan en Mowgli, 
Koning Lowie en Akela ! 

 

 


