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Dag lieve Welpen 

 

Deze zomer gaan we weer met z’n allen op pad. En zoals je weet 

leiden alle wegen naar Rome. Of misschien toch naar een Grieks 

badhuis? Deze worden ook wel Thermen genoemd. Juist, we 

dompelen ons onder in de cultuur van de Oude Grieken en de 

Romeinen.  

 

De Bandar-Log Welpen veranderen in wijze Grieken en de Welpen 

van de Sioniehorde ontpoppen zich tot stoere Romeinen. Deze twee 

volken leefden in de Klassieke Oudheid, maar waren toch niet 

helemaal van elkaar gescheiden. Samen vonden zij dingen uit die we 

vandaag nog steeds kennen. Bijvoorbeeld viaducten en aquaducten, 

maar ook de Olympische Spelen. Oh... en de Romeinse cijfers, die 

kennen jullie toch ook? Sommige oude wegen van de Romeinen 

(“Heirbanen”) liggen er nog steeds. Gigantische gebouwen zoals het 

Colosseum in Rome en veel oude tempels staan ook nog recht, min of 

meer toch ;).  

 

Dat allemaal om te zeggen dat die Romeinen en Grieken echt wel 

cool waren. Ze hebben ook nog talloze mythes over hun goden. 

Misschien heb je al wel eens gehoord van de oppergod Zeus (Grieks) 

of Jupiter (Romeins). Dat is dus dezelfde eh! Of misschien ken je het 

verhaal van dat grote houten paard in de stad Troje wel. Wat een 

verrassing toen daar soldaten uit te voorschijn sprongen om de stad 

te veroveren. Als je nog meer wil ontdekken dan zal je mee op kamp 

moeten komen.  

 

Wij zijn al benieuwd naar jouw Griekse of Romeinse outfit. Haal die 

tros druiven al maar boven, steek de yoghurt in je tas en bereid je 

voor op gladiatorengevechten. Waar wacht je nog op? 

 

“Twijfel is het begin van wijsheid”, zei de Griekse filosoof 

Aristoteles ooit.  

 



 

Welpenkamp 2021 - Grieken en Romeinen 3 

Praktisch 

Waar? 
Ons avontuur begint in het warme en zuiderse 

Brasschaat, op het terrein van de 23ste scouts Don 

Bosco. Onze Grieks badhuis en Romeinse tempel 

bevindt zich in de  Nieuwpoortlei 40, 2930 Brasschaat.  

Wanneer? 
We verwachten onze Romeinen en Grieken op zaterdag 24 juli om 10u (Bandar-Log) en 10u.30 

(Sioniehorde) en jullie kunnen bij ons tot zaterdag 31 juli, 11u vertoeven.  

 Meer info onderaan bij de coronamaatregelen 

Post opsturen  
Dit kan op het hierboven vermelde adres. We doen ons best als leiding om de brievenbus elke dag 

leeg te maken. Weet wel dat er soms wat vertraging staat op de Belgische post waardoor brieven die 

2 dagen voor het einde verstuurd worden, soms niet meer tot bij jullie welp geraken. Verstuur dus je 

post op tijd!  

Contact 
Hieronder vindt u alle contactgegevens van de welpenleiding. We hebben nog eens het onderscheid 

gemaakt tussen Bandag-Log en Sioniehorde. U kunt steeds op een van deze nummers terecht.  

Bandar-Log 

Linde Desmet   Kaa 0490439453 

Jeroen Gielen Rikki 0496838611 

Jeff Boermans  Bagheera  0484529650 

Lander Kersbergen  Chill 0484604155 

Bram Wegge  Baloe  0476502529 

Bas Van Riel  Tabaqui  0475341461 

Sioniehorde  

Clara Saenen  Raksha  0468183742 

Nora Vinck Phao  0470588862 

Wout Hoste  Shere-Khan  0487398645 

Marie Persoons  Hatthi 0471608352  

Laurens De Wachter  Akela  0487644834 



 

Welpenkamp 2021 - Grieken en Romeinen 4 

Groepsleiding 
Indien er een noodgeval is en je kan niemand bereiken, kan je de groepsleiding bellen op 

onderstaande nummers: 

Tibo Garroy 0471245675 

Sam Dierickx  0486666035 

Toon Desmet  0479983673 

Ellen Totté 0498124988 

Inschrijven  

Hoe gaat dat in zijn werk? 
Inschrijven kan via dit formulier. De totale kampprijs per welp bedraagt 140 euro.  

We vragen om dit bedrag over te schrijven naar BE63 7785 9237 4308 met volgende vermelding: 

[Voornaam Naam + Welpenkamp 2021] 

Inschrijven kan tot en met 05/07/2021. 

Kampberekening 
 

 

Een deel van deze kampprijs kan u terugkrijgen via uw ziekenkas. Informeer hiervoor bij uw 

mutualiteit/ziekenkas.  

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 Scouts en Gidsen Vlaanderen of u kunt ons een mailtje sturen 

via welpen@scoutswijnegem.be. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld maar zijn wel van 

groot belang voor de leiding tijdens het kamp. 

  

• Eten (6 euro/dag) 42 euro 

• Verblijf: huur, water, elektriciteit 58 euro 

• Extra: spelmateriaal, activiteiten, benzine 
foeriers … 

20 euro 

• Daguitstap 12 euro 

• Kampaandenken 8   euro 

Totaal 140 euro 

https://forms.gle/UPqxt4kCSNtdgi158
https://oudesite.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf
mailto:welpen@scoutswijnegem.be
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Dagindeling  
Hoe ziet een dag in het Oude Griekenland en het Romeinse Rijk er uit? 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wat meenemen  
Een wijze Griek zei ooit:  

 

(Vink hieronder aan wat je al in je zak hebt zitten) 

Slapen  

❏ Slaapmatje of luchtmatras (+ pomp nodig?)  veldbedden niet toegestaan   

❏ Slaapzak 

❏ Pyjama 

❏ Hoofdkussen  

❏ Knuffelbeer 

Wassen  

❏ Tandenborstel (geen elektrische) en tandpasta 

❏ Zeep 

❏ Shampoo 

❏ Washandjes  

❏ Handdoek + kleine handdoek 

❏ Zonnecrème en after-sun!  

❏ Muggenstick (liefst geen sprays) 

❏ Kam of borstel  

Kleding  

❏ Voldoende T-shirts  

❏ Korte broeken of shorts 

❏ Lange broeken  

❏ Truien  

❏ Voldoende ondergoed 

❏ Voldoende sokken  

• 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 

“Wat je ook meeneemt, schrijf overal je naam op!” 
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❏ Badpak/bikini/zwembroek  

❏ Regenkledij 

❏ Sportieve/speelkledij  

❏ Hoofddeksel tegen de zon: petje, zonnehoed, …  

Schoeisel  

❏ Bottinnen om de dagtocht te overleven  

❏ Sport/speelschoenen  

❏ Eventueel sloefen maar moet niet  

Eten en drinken  

❏ Drinkbeker  

❏ Drinkbus: we voorzien geen gemeenschappelijke kannen  

(iedereen drinkt uit een eigen bus) 

❏ Bord 

❏ Bestek  

❏ 2 keukenhanddoeken  

❏ Pot choco/confituur/speculoospasta  

Niet te vergeten! 

❏ Kids-ID (deze wordt bewaard door de leiding) 

❏ Witte t-shirt die vuil mag worden 

❏ Verkleedkledij  

❏ Bandar-log: verkleed je als een beeldschone Griek  

❏ Sioniehorde: verkleed je als een stoere en sterke Romein  

❏ Zak voor de vuile was 

❏ Briefpapier, enveloppen, postzegels, adressen!!!, schrijfgerief  

❏ Eventuele medicatie 

❏ Eventueel stripboeken, boek, spelletjes  

❏ Zaklamp 

❏ Zonnebril  

❏ Kleine rugzak voor de dagtocht  

❏ Goed humeur 

❏ Het zonnetje 

❏ Het helpt altijd om nog even een goed woordje te praten bij de Goden ... 

Wat laten we thuis? 

❏ Horloge 

❏ Snoep 

❏ Geld 

❏ Waardevolle spullen (gsm, juwelen, iPod, …)  
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Coronarichtlijnen 
De goden hebben heel hard hun best gedaan om het coronavirus te doen 

verwijnen. Helaas is dit nog niet gelukt en zullen we dus ook dit jaar 

enkele maatregelen toepassen op kamp. We volgen de algemene 

richtlijnen en die van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Op deze manier 

kunnen we op een leuk en veilig kamp! 

Bubbel en contactenlogboek 
Onze bubbel bedraagt maximaal 100 leden exclusief leiding en fouriers. Deze 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 contacttracingcenter 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 Verschillende aankomsturen 

 Bandar-Log: 10u 
 Sioniehorde: 10.30u 

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 
 

We stellen een coronaverantwoordelijke aan die toeziet op het invullen van het logboek. Verder zal 

deze ook contact opnemen met ouders en/of dokter in het geval van symptomen. 

 

https://ambrassade.be/files/attachments/.3884/210506_De_ambrassade_onepager.pdf
https://ambrassade.be/files/attachments/.3884/210506_De_ambrassade_onepager.pdf
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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 
o Als een deelnemer in de 3 dagen die voorafgaan aan het kamp ziek is mag 

deze helaas niet mee. (Zieke kinderen horen niet thuis op een kamp, 
ongeacht corona of niet) 

• 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 bezoekje te brengen aan het oude 

Griekenland en het Romeinse Rijk. 

 

  

mailto:welpen@scoutswijnegem.be
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Routebeschrijving (vanaf de scouts) 
Adres: Nieuwpoortlei 40, 2930 Brasschaat 

Vanuit Wijnegem doe je er ongeveer 30 minuten over om er te geraken.  

 
 

Zijn jullie klaar om volledig in de Klassieke Oudheid te duiken? Wij in ieder geval wel! Het oude 

Griekenland en het Romeinse Rijk wachten al op ons. Tot snel!  

 

Lieve groetjes  

de welpenleiding 

 
 

Akela 

Chill 

Baloe 

Rikki Phao Tabaqui 

Bagheera 

Kaa 

Raksha 

Shere Khan 

Hathi 


	Praktisch
	Waar?
	Wanneer?
	Post opsturen

	Contact
	Bandar-Log
	Sioniehorde
	Groepsleiding

	Inschrijven
	Hoe gaat dat in zijn werk?
	Kampberekening
	Individuele steekkaart

	Dagindeling
	Wat meenemen
	Slapen
	Wassen
	Kleding
	Schoeisel
	Eten en drinken
	Niet te vergeten!
	Wat laten we thuis?

	Coronarichtlijnen
	Bubbel en contactenlogboek
	Aankomst & ophalen
	Dagelijkse werking
	Ziek voor/tijdens/na het kamp + wie mag er mee?
	Belangrijke details !

	Routebeschrijving (vanaf de scouts)

