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Beste welpen, mama’s en papa’s, 

Het is weer zover het kamp komt eraan met grote stappen!! We hopen dat jullie  

voltallig aanwezig zullen zijn want hoe meer ziel hoe meer vreugd!!  

Wat we op kamp gaan doen is natuurlijk nog een verassing. Maar wat we zeker al 

gaan doen is tien dagen slapen in tenten, superlekker eten van onze trouwe foeriers 

krijgen en supertoffe spelletjes spelen.  

Verder in dit boekje komt de praktische info wat betreft: vervoer, prijs, adres, wat er 

precies mee mag en wat niet, … Als er nog vragen zouden zijn kan je altijd via mail 

of telefonisch contact opnemen met één van de leiding. 

Misschien hebben jullie het al gemerkt maar het kamp thema is De ridders van de 

ronde tafel.  
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Praktische info 

Waar en wanneer?  

Dit jaar gaan we naar Sprimont van 22 juli tot en met 1 augustus. Camelot was daar 

gevestigd hebben we van horen zeggen… 

 

Vertrek 

We vertrekken allemaal met de trein in Leuven op 22 juli.  

Woensdag 22 juli om 9:45 aan Leuven station. We zullen voor de 

Panos op het martelarenplein staan. (De trein vertrekt om 10:26 
wees op tijd!) 

We vertrekken ook allemaal in uniform (hemd en das)! Breng zeker een rugzakje 
mee met een lunchpakket en drinken voor onderweg 

 

Bezoekdag  

Is op 26 juli om jullie welpjes te bezoeken en te genieten van een lekker BBQ met 

een drankje. Iedereen is welkom ouders, broers, zussen, …  Dit zal plaatsvinden 

tussen 14uur en 18uur. 

Het adres:  

Rue Rodolphe Bernard 20B, 4140 Sprimont  

Opgelet dit is het adres van het huis van de boer, er zullen vanaf daar bordjes 

hangen tot de kampplaats. Ook is dit het adres voor de post! 

 

Terug naar huis 

Aan elke mooie tijd komt een eind en spijtig genoeg is het kamp op 1 augustus 

gedaan. Op zaterdag 1augustus vertrekken we met de hele groep samen met de 

trein huiswaarts. De aankomst in het station van Leuven wordt voorzien rond 14:31  . 
De ouders worden dan verwacht op het plein naast het station om hun welp mee 

naar huis te nemen. 
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Post 

Iedereen heeft wel is graag post zeker na zo een lange dagen. Jullie mogen allemaal 

gerust een briefje (of meerdere) naar Rue Rodolphe Bernard 20B, 4140 Sprimont  

opsturen. Vermeld wel altijd naam en tak. En natuurlijk vinden we dat ook altijd fijn 

om een brief terug te schrijven. Gelieve het adres op voorhand te noteren. 

 

 

 Prijs  

De prijs voor dit super mega tof kamp bedraagt 130 euro. Alles zit hier inbegrepen 

eten, slapen, vervoer, …  

Dit bedrag mag voor het kamp overgeschreven worden op het rekeningnummer:  

BE 51 4381 0814 0162. Met als vermelding: Welpen + Volledige naam van de 

welp.(ten laatste 15/07 woensdag)  

 

 

 

 

 

Bagage  

De bagage mag komen afgezet worden op woensdag 15/07 tussen 18u en 20u 

(+Vieruurtje voor hele tak!) aan de scoutslokalen. 

De bagage mag na het kamp ook opgehaald worden op zondag 2/08 tussen 16u en 

18u. 

 

 

 

Inschrijven en individuele steekkaarten 

We gaan vanaf dit jaar mee met onze tijd een gaan volop voor digitalisering. Daarom 

gaan zowel de inschrijving als de individuele steekkaart online door! 

Op onze site (http://scoutssteenokkerzeel.be/) vind je een tabblad ‘Kamp 2020’ terug. 

Hierop staat al het nodige grondig uitgelegd. Concreet komt het erop neer dat je het 

formulier ‘Inschrijving scoutskamp 2020’ invult. Zo weten wij met zekerheid wie 

meegaat. Voor de digitale versie van de individuele steekkaart is een handleiding 

toegevoegd die stap voor stap uitlegt wat je moet doen. Je zal een account moeten 

Wist je dat bijna alle ziekenfondsen kampen deels terugbetalen? Indien jullie dit 

graag wensen, vragen wij om het ingevulde formulier mee te brengen bij het 

ophalen van de bagage op zondag 1 augustus. 
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aanmaken bij de groepsadminsitratie, waarna je de steekkaart kan invullen. Deze 

kan jaar na jaar gemakkelijk updaten, wat een hoopje werk bespaart. Lees de 

webpagina maar eens goed na. 

 

Ik ga op kamp en ik neem mee 

 
Op kamp gaan zorgt al gauw voor veel bagage, bij deze krijgen jullie een 
geheugensteuntje van ons zodat jullie zeker niets vergeten. 
 

✓  Veldbed 
✓  Slaapzak 
✓  Slaapkussen 
✓  Knuffelbeer 
✓  Pyjama 
✓  Zaklamp 
✓  Mega leuke strips   
✓  Toiletzak met tandenborstel, tandpasta, ... 
✓  Muggenmelk 
✓  Zonnecrème en een petje 
✓  Zwembroek 
✓  Badhanddoeken 
✓  Washandjes 
✓  Linnen zak voor vuile was 
✓  Handdoek om de afwas af te drogen 

 
✓  Onderbroeken 
✓  Petje, zonnebril 
✓  Kousen 
✓  T-shirts 
✓  Sweaters 
✓  Korte broeken 
✓  Lange broeken 
✓  Sportschoenen 
✓  Stapschoenen 
✓  Sandalen 
✓  Regenkledij 
✓ ……. 

  
✓  Uniform en Scoutsdas 
✓ Briefpapier, enveloppen en postzegels 
✓ Kids-ID en SIS-kaart? 
✓ Gamel en bestek 
✓ Vieruurtje voor ongeveer 25 personen (word afgegeven bij bagage) 
✓ Verkleedkledij (optioneel) 
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Ik ga op kamp en ik neem niet mee! 

• Radio’s, Cd-spelers, mp-3’s, Ipod’s, GSM, Geld, Zakmessen  

• Snoep en andere dingen die muizen in de tenten lokken... 

• Slecht humeur 

       
Informatie welpen leiding: 

Aarzel zeker niet ons te contacteren indien er nog vragen zijn. 
 

Spreeuw 

Alexander Millet 
0479/94 02 75 
 
 

Nijlpaard 

Jérémie Millet 
0473/27 38 46  
 

Maki 

Henrik Geelen 
0478/81 50 48 
 

Leo 

Noah Ceupens 
0485/18 37 06 

 

Gegevens van de kampverantwoordelijken 

Agame (Robin Charels)                      Nijlpaard (Jeremie Millet) 

0490/39 71 62                                         0473/27 38 46 

Eén van de kampverantwoordelijken zal gedurende het hele kamp 

Bereikbaar zijn. Gebruik deze nummers slechts in hoge nood. Voor 

Gewone vragen contacteert u de leiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


