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Dag liefste welpen 
 
 
Nadat we zolang thuis hebben gezeten door het coronavirus willen we op een te gekke 
locatie op kamp gaan. Daarom gaan we ver weg….heel ver weg…Nee, niet naar Amerika of al 
helemaal niet naar China…nee, wij gaan naar…de RUIMTE !!  
 
Ja, je hoort het goed, dit jaar gaan we op ruimtereis. De leiding ontving recent vreemde 
signalen van the outer space (uit de ruimte dus ;-)). Zijn het aliens die ons een bericht 
sturen? Gaan ze ons aanvallen of komen ze in vrede? Misschien zijn het wel verdwaalde 
astronauten of losgeslagen UFO’s? Wij weten het niet en daarom zijn we nog nieuwsgieriger 
om de ruimte te gaan ontdekken en wie kunnen we beter meenemen dan jullie, de welpen!? 
Hebben jullie zin om met ons een supersonisch ruimteschip te bouwen, de puntjes van het 
heelal te verkennen, aliens te verslagen en sterren en planeten te bewonderen? We plannen 
een ultra coole trip langs de zon, de maan, mars en nieuwe planeten die we zelf zullen 
ontdekken. 
 
Steek je astronautenbotten al maar in je koffer, oefen op die anti-zwaartekrachttechnieken 
en leer de onderstaande zin van buiten zo maken we er met z’n allen een top kamp van !!! 
 
“Een kleine stap voor een welp, een grote sprong voor alle welpen”   
(We hebben jullie dus allemaal nodig om op ruimtemissie te gaan) 
 
Klaar om op te stijgen? Dan zijn we weg! 
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Praktisch 
Waar? 
We vertrekken op ruimtereis vanuit onze basis op het terrein van Chiro Heitrotters in Retie. 
Adres: Beekstraat 7, 2470 Retie (achteraan vindt u een routebeschrijving) 
 
Wanneer? 
We verwachten jullie op vrijdag 24 juli om 10 uur of 10.30u op het terrein. Jullie ouders 
mogen jullie terug ophalen op vrijdag 31 juli om 11 uur.  
(onderaan meer info omtrent afzetten en ophalen volgens de coronarichtlijnen) 
 
Post 
Als u uw coole ruimtereiziger mist, kunt u altijd een kaartje sturen naar hetzelfde adres dat 
hier boven al werd vermeld. De leiding zorgt er voor dat de post zélfs in de ruimte bij uw 
welp terecht komt.  

Contact  
In het geval van nood is de leiding beschikbaar via onderstaande gsm-nummers. Als er op 
het kamp iets voorvalt nemen wij uiteraard zo snel mogelijk met u contact op. 

  
Als u ons toch niet kunt bereiken kunt u ook altijd naar de groepsleiding bellen. 

• Lore Van Gerwen +32 470 52 88 09 
• Tibo Garoy +32 471 24 56 75 
• Sam Dierickx +32 486 66 60 35 

 

Inschrijven 
Hoe zorgt u ervoor dat uw welp mee op buitenaardse missie kan? 
De kampprijs voor dit Spacekamp bedraagt 130 euro. 
 
U kunt uw kind inschrijven door de kampprijs van 130 euro over te schrijven naar volgend 
rekeningnummer: BE63 7785 9237 4308 met vermelding: Voornaam Naam + Welpenkamp 
2020.  
 
Inschrijven kan ten laatste tot 5 juli 2020. 
 
 

• Clara Saenen (Raksha) +32 468 18 37 42 
• Emma Peeters (Marala) +32 472 62 17 96 
• Eros Pfrendl (Baloe) +32 485 99 71 81 
• Jeroen Gielen (Rikki) +32 496 83 86 11 
• Wout Bouquiaux (Akela) +32 496 18 59 03 
• Thijs De Vadder (Bagheera) +32 490 39 50 65 
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Financieel  
• Eten (6 euro/dag) 42 euro 
• Verblijf: huur, water, elektriciteit 50 euro 
• Extra: spelmateriaal, activiteiten, benzine foeriers … 15 euro 
• Daguitstap 10 euro 
• Kampaandenken 
• Coronamateriaal (papieren handdoeken, extra zeep, 

ontsmettingsmiddel …) 

8   euro 
5   euro 

Totaal 130 euro 
 
De mogelijkheid bestaat om een deel van de kampprijs terugbetaald te krijgen via de 
mutualiteit. Informeer hier zeker eens voor. 
 
Individuele steekkaart (!) 
Gelieve de steekkaart van uw welp voor het kamp na te kijken en eventueel aan te passen. 
Hoe u dit moet doen, vindt u op de website van de scouts of u kunt ons gerust een mailtje 
sturen via welpen@scoutswijnegem.be.  
 
!! Volgens de coronamaatregelen van Scouts & Gidsen Vlaanderen is het verplicht dat elke 
steekkaart in orde is en zo recent mogelijk. Steekkaart niet ingevuld is niet mee op 
ruimtereis!! 

Dagindeling 
Hoe ziet een dag op ruimtereis er uit? Coronakanttekening onderaan ;-) 

 

Wat nemen we mee? 
Slaapgerief 

• Slaapmatje of luchtmatras  (+ pomp) à liever een matje en zeker geen veldbedden  
• Slaapzak  
• Pyjama 
• Hoofdkussen 
• Knuffelbeer (niet al je knuffels hè) 

Wasgerief  
• Tandenborstel (geen elektrische) en tandpasta 
• Zeep en shampoo 
• Washandje en handdoek  

• 8u  opstaan 
• 8u30 Ontbijt + afwassen  
• 10u Activiteit 1 
• 12u30  Middageten + afwas 
• 13u30  Activiteit 2 
• 16u  Vieruurtje 
• 16u30 Activiteit 3 
• 18u Avondeten  
• 19u30 Avondactiviteit 
• 21u slapen 
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TIP: Zet zeker en vast OVERAL je 
naam in! (hemden, dassen, truien, 
handdoeken, borden … en zelfs je 
schoenen) Zorg er ook voor dat alles 
in 1 zak past. 
 

• Zonnecrème en after-sun !! 
• Muggenstick (liever geen sprays)  
• Kam en borstel  

Kledij  
• Voldoende T-shirts  
• Korte en lange broeken  
• Truien  
• Voldoende ondergoed  
• Voldoende sokken 
• Badpak/bikini of zwembroek  
• Regenkledij  
• Sportieve/speelkledij  
• Hoofddeksel om te beschermen tegen de zon  

Schoeisel 
• Wandelschoenen/bottinnen  (Denk eraan we gaan op dagtocht!) 
• Sport of speelschoenen   

Eetgerief 
• Drinkbeker (Belangrijk! Voorzie deze goed van een naam, we gebruiken geen kannen) 
• Bord  
• Bestek 
• Drinkbus  
• 2 keukenhanddoeken  
• Pot choco, confituur, speculaaspasta,…  

Dingen die je zeker NIET mag VERGETEN 
• Kids-ID (meteen aan de leiding afgeven bij aankomst) 
• Verkleedkledij in het thema ruimte (astronauten, aliens, ufo’s …) 
• Een witte T-shirt die vuil mag worden !! 
• Een zak voor jullie vuile was  
• Briefpapier, enveloppen waar het adres al opgeschreven staat, postzegels en 

schrijfgerief 
• Medicatie indien nodig (!!) 
• Eventueel: stripboeken, boeken, gezelschapspelletje … (op eigen risico)  
• Zaklamp !! 
• Zonnebril  
• Kleine rugzak voor dagtocht  
• Goed humeur  
• De zon of de maan (hangt ervan af waar in de ruimte we zitten ;-) )  

Wat laten we zeker thuis?  
Indien je dit toch mee hebt, wordt het door de leiding afgenomen en bijgehouden tot het 
einde van het kamp!  

• Horloge 
• Snoep 
• Geld  
• Waardevolle zaken zoals juwelen, iPod, gsm … 
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Coronamaatregelen 
We kunnen er niet omheen, ook op kamp nemen we maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. We volgen de algemene richtlijnen van Scouts & Gidsen 
Vlaanderen en ons district. Op deze manier kunnen we op een leuk en veilig kamp! 
 
Bubbel en contactenlogboek 
Onze bubbel bedraagt maximaal 50 personen (leden, leiding en fouriers) en loopt van het 
begin tot het einde van het kamp. In deze bubbel zijn er geen mondmaskers etc nodig enkel 
een gezonde portie verstand, maar daar zorgen wij voor. Contacten buiten de bubbel 
worden beperkt. 
 
Alle contacten buiten de bubbel, zoals foeriers die naar de winkel gaan, gebeuren volgens de 
algemeen geldende richtlijnen. Leiding en foeriers zullen in contact met externen 
mondmaskers dragen, voor onze welpen is dit niet nodig omdat ze onder de 12 jaar zijn. Wij 
houden een contactenlogboek bij met alle externe contacten zoals de bakker, winkel … Dit 
logboek kan later opgevraagd worden door een contact tracingcenter indien er 
besmettingen opduiken. 
 
Aankomst & ophalen 
We houden deze beide zo kort mogelijk en vermijden onnodig contact tussen leiding en 
ouders en ouders onderling.  

• Aankomst 
o 2 aankomsturen (10u en 10.30u) à praktische regeling en verdeling volgt 

later 
o Kiss & Ride-principe: geen lang afscheid  
o De leiding ontvang jullie en zal jullie door het proces begeleiden 

• Ophalen 
o Om 11u  
o De leiding geeft medicatie en identiteitskaarten met de welp mee 

 
!! Belangrijk: ouders zijn verplicht om een mondmasker te dragen zowel bij de aankomst als 
het vertrek. Carpoolen wordt afgeraden !!  
 
Dagelijkse werking 
Hoe verschilt een dag op kamp met andere jaren? Alles verloopt zo normaal mogelijk maar 
er is meer aandacht voor: 

• (hand)hygiëne (verluchting lokalen, ontsmetting van oppervlakten, eigen beker …) 
• Extra rusttijden (om vermoeidheid tegen te gaan) 
• Activiteiten zo veel mogelijk op het kampterrein 

 
Ziek voor/tijdens/na het kamp + wie mag er mee? 

• Wie mag er mee? + ziek voor het kamp? 
o Iedereen mag mee  
o Behoort een welp tot een risicogroep?: met toestemming ouders of dokter 
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o Als een deelnemer in de 5 dagen die vooraf gaan aan het kamp ziek is mag 
deze helaas niet mee 

• Ziek tijdens het kamp 
o De lokale huisarts is op de hoogte van onze aanwezigheid en zal ons verder 

begeleiden indien nodig 
o Het lid wacht in de tussentijd in een (kindvriendelijke) quarantaineruimte met 

onze vaste EHBO-verantwoordelijke (beiden worden voorzien van het gepaste 
beschermingsmateriaal zoals mondmaskers) 

o De leiding contacteert de ouders 
o Het lid wordt zo snel mogelijk opgehaald door de ouders 

• Ziek na het kamp 
o Contacteer je huisarts en vertel over je kamp. De dokter regelt de rest en 

contacteert de juiste personen. 
 

Belangrijke details ! 
• Elk lid zijn/haar steekkaart moet in orde zijn en recent geüpdatet zijn ! 
• Medicatie afgeven bij aankomst in een zak met naam op 

o Voeg in de zak best een papier toe met de volgende info: 
§ Naam medicijn 
§ Hoe vaak en wanneer het ingenomen moet worden + instructies 
§ In welke situatie (dagelijks, bij spoten, op warme dagen …) 
§ Eventuele bijwerkingen 
§ Extra details 

o U kunt ons ook altijd voor het kamp telefonisch contacteren om medische 
info en instructies door te geven. Stuur ons dan een mailtje via 
welpen@scoutswijnegem.be om een moment af te spreken. 

• Ouders dragen mondmaskers bij de aankomst en het ophaalmoment 
 
Een laatste richtlijn is: plezier maken en vooral genieten. Dat is wat we zeker zullen doen op 
ons kamp. De maatregelen zullen ons er niet van weerhouden om een ruimtereis te maken 
om nooit nog te vergeten. 
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Zo toekomstige ruimtereizigers, zijn jullie klaar om in te stappen in ons spaceship en mee op 
ruimtereis te gaan? Wij denken van wel! Dus trek je astronautenpak aan, check even 
hoelang je je adem kunt inhouden en dan stijgen we op om het heelal te gaan verkennen! 
 
Klaar voor lancering? Ready for take-off? In… 
 
TEN 
NINE 
EIGHT 
SEVEN 
SIX 
FIVE 
FOUR 
(start de motoren…BRRRRRRRRROEEEEEM) 
THREE 
…………….. 
TWO  
…………………… 
ONEEEE 
…………………………….. 
Op naar de sterren en daar voorbij! Tot snel welpen, wij kunnen niet wachten!  
Kusjes van de leiding xxx 
 
 
 
 
 
  

Akela 

Bagheera 

Baloe 

Rikki 

Junior Raksha 

Marala 
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Routebeschrijving  
Adres: Beekstraat 7, 2470 Retie (Schoonbroek) 
(vertrek aan de scoutslokalen: ongeveer 40 minuten) 
 

 

 
 
 
 
 
 


