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Beste kapoenen en welpen (en ouders) 

 

We moeten nog even afwachten om te weten hoe de kampen nu juist zullen doorgaan, maar we 
zouden jullie toch al graag een beetje info verschaffen om jullie zo wat warm te maken voor ons 
kamp. Het lijkt erop dat we nog even moeten wachten op concrete regels van de overheid, dus 

heel wat info volgt later nog. Dit weten we wel al: 

Klein kamp 2021: De Kluis in Sint-Joris-Weert 

 

KAMPADRES (ook voor brieven) 
 

De Kluis 
Padvinders van Sint Joris 
t.a.v (naam van uw zoon) 
Kluis 1 
3051 St.-Joris-Weert 
 
Gedurende het kamp zullen wij ook kaartjes 
schrijven naar het thuisfront. Daarom vragen wij 
uw kind enveloppes met adres en postzegels mee 
te geven. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 Eerste activiteit van de dag.  

 

12.00 uur De mondjes worden gevuld met lekker eten. 

 

13.00 uur Platte rust en corvee. 

 

14.00 uur De namiddagactiviteit gaat van start. 

 

16.00 uur Welverdiend vieruurtje. 

 

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

 

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

 

19.30 uur Nog eventjes tijd voor een rustige avondactiviteit. 

 

20.30 uur De kapoenen 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 hun bed in. 



  

Belangrijke info 

Vertrek  

We trekken met de trein richting Sint-Joris-Weert en onze valies geven we mee met de camion. 
Jullie valiezen worden een dag eerder, op 2 juli, verwacht in het scoutslokaal om ingeladen te 
worden. Concrete informatie rond het vertrek volgt nog. 

Wat breng je mee 

✓ Identiteitskaart (afgeven bij aankomst) 

✓ Eventuele medicatie 

✓ Goesting & goed humeur       

Wanneer kan u uw zoon komen ophalen 

Onze reis terug naar Izegem verloopt ook met de trein. Concrete info hieromtrent volgt nog. 

Prijskaartje 

Voor dit fantastisch kamp vragen wij €125,-. Met dit geld kunnen wij het heem betalen en zorgen 
wij voor materiaal, lekker eten, desserts en vieruurtjes. 

We begrijpen dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om op kamp te kunnen. Daarom 
bieden wij als scouts financiële steun aan. Er zijn verschillende opties: 

- Het is mogelijk om voor ons kamp met vrijetijdscheques te betalen. Die kan je aanvragen 

bij je gemeente. 

- Het kampbedrag in verschillende schijven betalen is ook mogelijk. 

- Scouting op maat: hierbij komen Scouts en Gidsen Vlaanderen en onze scouts tegemoet 

om een deel van de kosten te dekken. 

Spreek gerust Jarne hierover aan voor meer info. Wij helpen met plezier, zodat iedereen van een 
fantastisch scoutskamp kan genieten.  

Inschrijven 

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier in te vullen via de google forms. De link vindt u in 
de mail. Het bedrag van €125,- dient overgeschreven te worden op rekening BE74 7350 5271 1707 
met vermelding van ‘klein kamp Padvinders’ + naam + tak. 

Contact 

Indien u nog vragen heeft van zowel kamp als andere zaken, gelieve zich te wenden tot Jef Desmet. 
Dit kan op +32 473 60 25 52 of kawelpen.pvsj@gmail.com 

Met de gemengde scouts? 

Ook dit jaar delen we terug een gebouw met de gemengde scouts. Of er bubbels moeten gevormd 
worden en per hoeveel valt nog even af te wachten, ook hierover volgt later meer info. 

  



  

Nestverdeling 

Mowgli’s 

De Mowgli’s zijn echte speelvogels! Ze ze zijn al heel hun leven in 
de bossen opgegroeid. Samen met Akela, Raksha, Baghera en 
Baloe spelen ze de hele dag door en ondertussen leren ze de 
belangrijke waarden van de jungle.  

 

 

 

 

 

 

Olifanten 

De olifanten staan onder de leiding van 
Kolonel Hathi! De reuzen van de jungle 
die voor niets of niemand wijken. De hele 
dag door marcheren, zingen en 
trompetteren… Zet je beste beentje voor, 
zing het laag en hard in koor, stappen wij 
voorbij, allemaal opzij. Want een olifant 
loopt door … 

 

 

 

Apen 

Een grote bende deugnieten zijn 
jullie! Samen met Koning Lowie en 
Kaa proberen jullie Mowgli te 
stelen van Raksha. Maar een aap 
is natuurlijk niet alleen slecht. De 
hele dag kattekwaad uitsteken zit 
natuurlijk in jullie aard, maar 
plezier maken komt altijd op de 
eerste plaats! 
Babadadapdoediebap doi. O ik ben 
koning Lowie. O, ik tel als aap voor 
twee. Maar nou aan de top, wil ik 
hogerop … 



  

Wolven 

De wolven zijn een hechte familie die altijd elkaar 
helpen als dat nodig is. Onder leiding van Akela 
hebben jullie vroeger kindje Mowgli geholpen en bij 
jullie familie toegelaten. Een wolf is een vriend voor 
het leven! Als de Jungle zich hult in het duister. Flauw 
verlicht door het schijnsel der maan. Sta dan stil, spits 
je oren en luister. Sluipend zie je de wolven dan gaan …  

 

 

Baloes  

De Baloes … Wat valt er daar over te zeggen? Onze grote 
vriendelijke reuzen die Mowgli ALTIJD gaan helpen. Zijn 
beste vriend, maatje, leraar … twee handen op één (hele 
grote) buik. Jullie zijn altijd op zoek naar zoetigheden om te 
snoepen en jullie weten pas wat genieten in de jungle is 
want Als je van beren leren kan, van slimme beren leren 
kan. Is dat iets wat je echt proberen moet. Want hoe je 
profiteren kan, daar weten beren veel meer van …   



  

Wat zit er allemaal in de valies 

Slapen 

✓ Pyjama 

✓ Slaapzak 

✓ Onderlaken & kussensloop (VERPLICHT!) 

✓ Knuffel 

Kledij (die vuil mag zijn) 

✓ 1 paar stevige stapschoenen en 1 paar reserveschoenen 

✓ Laarzen 

✓ Pantoffels of sandalen (voor in het heem) 

✓ Warme trui 

✓ Regenjas 

✓ Lange broek 

✓ Slips en onderhemdjes (neem ook zeker voldoende reserve mee) 

✓ Kousen (ook hiervan voldoende reserve) 

✓ T-shirts (die wat vuil mogen worden) 

✓ Korte broeken (die wat vuil mogen worden) 

✓ Reservekledij 

✓ Zakdoeken 

✓ Zwembroek 

✓ Kledij die heel vuil mag worden  
(deze kledij is voor de Zweedse omloop. Gelieve dit apart te steken.)  

✓ Pet en zonnebril 

Wassen 

✓ Washandjes 

✓ Handdoeken / badhanddoek 

✓ Toiletzak met zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, bekertje, shampoo … 

✓ Zonnecrème 

  



  

Overig 

✓ Eigen medicatie (af te geven bij vertrek) 

✓ Kleine, goede rugzak voor dagtocht (geen plastic zak of turnzak met dunne touwtjes) 

✓ Zak voor de vuile was 

✓ Strips/boek/gezelschapsspel 

✓ Zaklamp 

✓ Drinkfles (die niet uitloopt!) 

NIET MEE TE NEMEN 

 GEEN zakmes 

 GEEN multimedia (gsm, gameboy…) 

 GEEN snoep of andere zoetigheden 

 

 

 

 

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. 
Vergeet zeker ook de schoenen niet te labelen. 

Perfect uniform is verplicht! 

  



  

Medische fiche 

Scouts & Gidsen Izegem gaat online!  

We vragen aan alle ouders om dit jaar online de medische fiche in te vullen. Dat kan heel 
éénvoudig als uw volgend stappenplan volgt: 

 

https://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be/lib/exe/fetch.php?media=handleidingen:groep
sadmin:paginas:handleiding_ouders_account_maken_steekkaart.pdf 

 

Het lidnummer dat u nodig heeft om in te loggen vindt u als bijlage van de inschrijvingsmail. 

Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt 
vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg. 

Indien er zich problemen voordoen of u zit met een vraag, aarzel dan niet om contact op te nemen 
met Jarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be/lib/exe/fetch.php?media=handleidingen:groepsadmin:paginas:handleiding_ouders_account_maken_steekkaart.pdf
https://wiki.scoutsengidsenvlaanderen.be/lib/exe/fetch.php?media=handleidingen:groepsadmin:paginas:handleiding_ouders_account_maken_steekkaart.pdf


  

Wie gaat er allemaal mee? 
Mochten er nog vragen zijn in de aanloop naar het kamp of tijdens het kamp mag u zich altijd 
wenden tot de leiding. 

Kapoenen 

 

Jef Desmet “Shere Khan” (Akela)  
+32 473 60 25 52 
Amritha Heirman “Raksha” 

+32 477 80 14 21 
Kasper Verhelst “Baghera” 

+32 473 73 63 51 
Toon Willem ”Hathi” 

+32 476 08 70 56 
Robbe Depoorter ”Mor” 

+32 483 31 84 47 
 
 

Welpen 

 

Jarne Surmont ”Akela” (verantwoordelijke Welpen) 
+32 470 35 12 17 
Seppe Vandommele ”Koning Lowie” 

+32 470 57 64 83 
Viktor Renier ”Oe” 

+32 471 69 01 50 
Jaron Lybeer ”Chil” 

+32 478 60 07 67 
 
 
 
 

 
Tot op kamp! Het wordt een week vol scoutsplezier! 

Stevige linker (elleboog) 
De kleine takkenleiding 

 

 


