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Aarrrrrgghhh kleine welpjes zijn jullie klaar voor een week vol spanning en avontuur? Jullie
gaan dit scoutskamp namelijk op Piraten Kamp!!! Maak je borst maar al nat want er staat
een week volgepland met intensieve activiteiten. Zoals het dek schrobben, in de masten
klimmen, het schip besturen, roven en plunderen en het aller belangrijkste een schat zoeken
en stinkend rijk worden. Dit alles zal er voor zorgen dat op het eind van deze vermoeiende
maar voldoening gevende week, jullie echte meedogenloze en zee getrotseerde piraatjes zijn.
Dus zet die hoed maar al op en doe het ooglapje maar al aan. We zijn klaar om te gaan!!

Praktische informatie
Waar

Het kamp gaat door op het terrein van KSA Trapstoet – Sint Paulusheem te. Er zullen
wegaanwijzingen worden gehangen. Als u problemen ondervind bij het bereiken van het
kampterrein kan u de leiding altijd contacteren.
Adres: Puitvoetstraat 93, 9100 Sint-Niklaas

Wanneer

We verwachten de welpen op woensdag 24 juli om 10 uur ’s ochtends op het terrein. Een
weekje later op 31 juli om 12 uur ‘s middags mogen deze piraatjes worden opgehaald.

Post

Als u uw favoriete welp mist of al is wil polsen hoe het met zijn/haar piraten training staat,
kan u altijd een briefje sturen naar het kamp. Dit kan gewoon naar hetzelfde adres dat
hierboven staat.

Routebeschrijving

Contact
In geval van nood kan u ons bereiken op de volgende nummers.

Leiding

Kaat Ecran (Raksha) +32 4 98 61 06 88

Stijn Van Riel (Baloe)

+32 4 76 36 11 74

Jori Boeye (Bagheera) +32 4 75 60 13 82

Toon Desmet (Shere Khan)+32 4 79 98 36 73

Niels Wegge (Hathi) +32 4 71 99 13 93

Bas Van Riel (Tabaqui)

+32 4 75 34 14 61

Groepsleiding

Als u ons niet kan bereiken, kan u altijd naar de groepsleiding bellen. (Ze zijn zelf op kamp in
de Ardennen en zullen dus ook niet altijd bereikbaar zijn.)
Sam Dierckxs

+32 4 86 66 60 35

Lien Schyvens

+32 4 68 14 06 78

Lore Van Gerwen

+32 4 70 52 88 09

Inschrijving
Hoe

De kamprijs bedraagt dit jaar 110 euro.
Inschrijven doet u door over te schrijven naar BE63 7785 9237 4308 met vermelding
Voornaam Naam + Welpenkamp 2019.
Dit is belangrijk om misverstanden en onnodige complicaties te voorkomen, alvast bedankt.
Gelieve ook ons Google formulier in te vullen om onze administratie te bevorderen.
https://forms.gle/RJU9LA9d8bHkuETf6
Inschrijven kan ten laatste tot 1 juli 2019

→

Niet betaald is niet mee op kamp!

Financieel

Waarom kost zo’n piraten opleiding nu zoveel? Een Overzicht:
-

Eten: ± € 6 per dag
Verblijf: huur, water, elektriciteit, etc.
Extra: spelmateriaal, activiteiten, benzine foeriers etc.
Daguitstap
Kampaandenken

Totale kampprijs

€ 42
€ 40
€8
€ 10
€ 10
€ 110

We weten dat een kamp niet goedkoop is. We rekenen ook liever iets ruimer!
De mogelijkheid bestaat om een deel van het kampgeld terugbetaald te krijgen via de
mutualiteit. Informeer daar zeker eens, het kan de prijs erg laten dalen!

Een dag op kamp
Hoe ziet zo’n wilde piraten dag er nu eigenlijk uit?
8u

Opstaan

8u30

Ontbijt

10u

Activiteit

12u

Middageten (+ eventuele rust)

13u

Activiteit

16u

Vier uurtje!!!

16u30 Activiteit
18u

Avondeten

19u30 Avond activiteit
21uSlaapwel !!! (kan variëren door
21u30 avondactiviteit)
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Wat nemen we mee?
Om te slapen

Matje of luchtmatras (+ pomp) We hebben liever een matje en zeker geen veldbed!
Slaapzak

Pyjama

Kussen

Knuffel

Om te spelen

Voldoende kledij (warm, koud, regen, droog, binnen, buiten, vuil en proper)
Voldoende schoenen (stevige stap-, speel- en binnenschoenen. Maar liever geen 10 paar)
Witte t shirt die vuil mag worden

Petje (bescherming tegen de zon!!!)

Ondergoed

Zonnebril

Sokken en kousen

Piraten verkleedkleren! (leef jullie uit)

Zwemkledij

Om toch proper te blijven

Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep…)
Washandjes

Voldoende Handdoeken (min 2)

Om te eten

Eetgerei (bord, beker en bestek)
2 keukenhanddoeken (meer mag)

Pot choco of andere lekkernij voor de
boterham

Niet te vergeten!!!

Persoonlijke medicatie!!! (bij vertrek afgeven aan de leiding met een geschreven
‘handleiding’)
KidsID!!! (afgeven aan leiding)

Kleine rugzak voor een tocht !!!

Zonnecrème en aftersun!!!

Muggenstick (liever geen sprays)

Zaklamp!!!

Gezelschapsspelletjes of strips (niets te
waardevol)

Briefpapier, postzegels, enveloppen (Tip: het is handig als de enveloppen al geschreven
zijn en er al een postzegel op kleeft.)
GOED HUMEUR EN DE ZON
ZET OVERAL JE NAAM IN!!! Het is voor de leiding onmogelijk om te onthouden welk kind wat
meeneemt.
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Wat laten we thuis?

Snoep (er zal genoeg lekkers zijn!)

Waardevolle spullen

Alle technologie (gsm, iPod)

Geld

Horloge

mama’s en papa’s…

Alles wat niet in de 17e eeuw thuis hoort wordt zonder genade afgepakt!

Ziezo soon to be feared pirates, De leiding kan al niet wachten om
jullie schattige snoetjes om te toveren naar gevreesde meedogenloze
PIRATEN
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