
 
 

 
Kamp 2017 

Boerderij  

 
 



 
 

Beste ouders 

Joepie! Jouw zoon/dochter is net ingeschreven voor het scoutskamp 2017! 

Dit kamp kost voor de kapoenen en welpen 110 euro, voor de 

jongverkenners en verkenners is dit 130 euro. (2de kind -10 euro, 3de kind 

-20 euro, 4de kind -30 euro, …..) Dit bedrag moet overgeschreven worden 

naar de scoutsrekening tegen ten laatste 20 juni (BE78 8508 6947 8086). 

Graag 'Kampinschrijving + naam lid’ vermelden. 

Dit jaar gaan we op kamp naar: 

KSA 

Lostraat 171 

Strijtem (Roosdaal) 1760 

Vlaams Brabant 

 

De jongverkenners en verkenners vertrekken op 6 juli, de kapoenen 

en welpen op 9 juli. We vertrekken met de trein vanuit Kortrijk richting 

Liedekerke. Het vertrekuur wordt later nog meegedeeld aan de hand van 

een sms’je, door de tot nu toe onduidelijke uren van de treinreis. De leden 

dienen die dag een picknick mee te hebben en moeten in perfect uniform 

zijn.  

(CONTROLEER DUS ZEKER OF DE LEIDING IN HET BEZIT IS VAN UW GSM 

NUMMER!) 

 

Op 16 juli zit het er helaas weeral op. Jullie worden om 10.30u van harte 

uitgenodigd op het kampterrein in Roosdaal om een blik te werpen op 

de kampplaats en uw zoon/dochter op te halen.   

 

De valiezen mogen jullie op 1 juli vanaf 9u tot ten laatste 18u naar de 

scoutslokalen brengen. De valiezen worden dan op de camion geladen en 

naar de kampplaats gebracht. Vergeet uw valies niet te voorzien van een 

naamkaartje! Wie op 1 juli een handje wil komen helpen met het laden van 

de camion is zeker welkom vanaf 9u.  

 

Wij zijn alvast super blij om met jullie zoon/dochter op kamp te kunnen 

vertrekken! Wij hebben er alvast zin in!   

Een stevige scoutslinker 

De voltallige leiding van Scouting Stasegem 

 

 
 



 
 

Post 
Omdat zeven/tien dagen toch lang zijn om uw zoon/dochter te missen, kan 

u hem/haar een briefje sturen op onderstaand adres:  

Naam + voornaam  

Scouts Stasegem  

Lostraat 171 

Strijtem 1760 

Vlaams Brabant 

België 

 

Voorzie uw zoon/dochter van de nodige enveloppen en postzegels! 

Kapoenen en welpen: voorgeschreven enveloppen! + reserve 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wat nemen we mee? 
  

Mogen we vragen om alle kledingstukken en persoonlijk gerief duidelijk te naamtekenen zodat we 

niet met bergen anonieme verloren voorwerpen zitten!  

  

Slaapgerief:    

 - Veldbedje of luchtmatras (die getest is!)   

 - Slaapzak     

- Pyama     

- Lievelings ‘troeteltroostknuffeldiertje’  

  

Toiletgerief:     

- Washandjes + handdoeken    

 - Tandenborstel, tandpasta, bekertje    

 - Zeep     

- kam                                                                           

 

Zwemgerief: (in zwemzak)                                                 

- Zwembroek/bikini/badpak 

- Badhanddoek  

  

Schoeisel:     

- Sportschoenen    

- Stevige stapschoenen    

- (Laarzen)  

 kapoenen best plakker schoenen, indien ze hun veters nog niet kunnen knopen!  

  

Kleding:    

- Ondergoed     

- Kousen     

- T-shirts     

- Shorts     

- Warme truien     

- Lange broeken     

- Regenkledij 

- training 

 

Varia:    

 - Bestek, gammele en beker   (gekentekend!!!!) 

- Grote plastiek zak voor de vuile was 

 - Zonnecrème    

- pet/hoed tegen de zon  

- drinkbus 

- Klein rugzakje voor op de tocht     

- 10 wasspelden     

- Zaklamp  

- Identiteitskaart/kids-ID  bij vertrek af te geven aan leiding! 

  

Wat laten we thuis?  

- Bergen snoep en koeken (wordt door de leiding in beslag genomen)    - - - veel te veel zakgeld     

- Gsm’s, iPod, PS4,….      

- Zakmessen (welpen en kapoenen) 

 

!!!Indien uw zoon medicijnen neemt, gelieve dit spontaan te melden aan 

de leiding!!! 



 
 

Dagindeling kamp:  
7.30u tijd om op te staan 

8.00u heerlijk ontbijt 

8.30u hygiënisch onderhoud 

9.00u  ochtendgymnastiek 

9.30u ochtendspel 

12.00u middagmaal 

12.45u  afwasje 

13.30u middagspel 

17.30u platte rust 

18.00u avondmaal 

19.00u platte rust + afwassen 

19.30u avondspel 

20.30u pyjama aan + verhaaltje 

21.00u lichten uit en snaveltjes toe… 

 
 

 

 



 
 

Avondlied: 

O Heer, d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen 
en verre sterren staan alom... 
Wij knielen neer om u te zingen 
in 't slapend woud ons avondlied. 
Wij danken u voor wat we ontvingen, 
en vragen, heer, verlaat ons niet! 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 
en sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en 
vreê. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wie gaat mee op kamp?  
Onze foeriers (koks) zorgen iedere dag voor lekker eten zodat de kapoentjes goed gevuld zijn en zich 

volledig kunnen uitleven op kamp!  

Kris Deweerdt  

       

Tom Balcaen  

 

Matthijs Vermeersch  

 

Koen Vandecasteele  

 

Jeroen Wallays  

 



 
 

Boerderij spelletje 
 

 

 

 



 
 

Zijn er nog vragen? 

Kapoenen 

Lotte Coussement (takleider) 

 0495 10 79 32  

Febe Wostijn 

 0472 40 91 27  

Ine Verbeke 

 0475 49 41 87  

 

 

http://www.scoutingstasegem.be/leiding/lotte-coussement/
http://www.scoutingstasegem.be/leiding/febe-wostijn/
http://www.scoutingstasegem.be/leiding/ine-verbeke/
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