
      

KAMP 04/08-11/08 
LEVENSWEG 
VRESSE-SUR-SEMOIS 
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Iedereen heeft al wel eens gehoord van het spel ‘levensweg’, toch? Dat is 

HET SPEL om eens helemaal opnieuw te beginnen met je leven, om eens 

alles om te gooien en verschillende nieuwe dingen te proberen. Op dit 

kamp gaat dat ook zo zijn, toch ongeveer. Alles draait eigenlijk om 1 

mysterieus persoon, die elke dag te maken krijgt met een nieuw aspect 

van het leven. Daarbij gaat het over welke job deze persoon gaat krijgen, 

of deze persoon al dan niet de lotto wint of op wereldreis gaat en al de 

rest achterlaat, alles kan.... 

Kampplaats 

Adres: Rue de la Frontière 35A, 5550 Bagimont (Vresse-sur-Semois) 

 

Een kaartje sturen 
Een kaartje sturen mag zeker, dat moet gebeuren naar het bovenstaande 
adres. Als de kapoenen en welpen een kaartje willen terugsturen, krijgen 

ze zoals elk jaar één kaartje met postzegel van ons, maar als dat niet 
genoeg is, mag je ze zeker enveloppen en postzegels meegeven! Geef 

misschien ook een lijst met namen en adressen mee, of schrijf 

reeds de adressen op de enveloppen. 
 

Vertrek (04/08) en terugkomst (11/08) 
Vertrek (04/08) 

De leden en hun ouders worden om 10u op zondag 04/08 verwacht, 
zodat we om 10u30 kunnen vertrekken. Daar controleren we de 

individuele steekkaarten (moeten online zijn ingevuld), de kamptoelating 

en nemen we de kids-Id in ontvangst. We controleren dan ineens of de 
naam in de das staat, want zo hebben we meer kans dat elk kind met zijn 

eigen das naar huis gaat. 
 

Ook dit jaar gaan we met de auto naar het kampterrein, dat in Vresse-sur-
Semois gelegen is. Dit jaar gaat het wel over een lange afstand, dat zeker 

2u30 rijden is, maar we hebben zeker en vast ouders nodig die willen rijden. 
We zouden graag op voorhand weten wie er kan rijden. Ook indien u niet 

kan rijden, ontvangen wij graag een seintje. We maken een lijst met 
mensen die kunnen rijden heen. 

 
We hopen rond 13u aan te komen op het kampterrein. Er wordt 

lunch voorzien voor de leden en de ouders en daarna wordt er nog 
samen een super plezant spel gespeeld. 
 

Terugkomst (11/08) 

Op zondag 11 augustus is het kamp jammer genoeg weer ten einde. Dit 

jaar gaan we met heel de groep terug met de bus. We hopen tegen 17u00 

terug op het lokaal te zijn. 



Kampprijs  

De kampprijs bedraagt dit jaar 60€. Het is de bedoeling dat u dit 

bedrag overschrijft voor 4 augustus op volgend rekeningnummer: 

BE17 7895 8294 1221 (groepskas). Als dat niet op tijd mogelijk is, 

gelieve dit te laten weten. 

De overschrijving van het kampgeld is ook de automatische inschrijving 

van uw kind.  Vergeet zeker niet om bij de overschrijving de naam van uw 

kind mee te delen. Het is niet nodig om uw kind geld mee te geven op 

kamp.  

Gegevens leiding 

Chill (Laura De Ridder) 

- Tel.: 04/73 51 86 20  (dit nummer eerst bellen) 

 

Raksha (Ines Boschmans) 

- Tel.: 04/71 89 58 97 

 

Marala (Sofie Verdijck) 

- Tel.: 04/77 75 11 91 

 

Belangrijke opmerking: enkel naar deze nummers bellen indien er sprake 

is van een noodgeval. 

Tijdens het kamp mag u ervan uit gaan: geen nieuws = goed nieuws 

 

Belangrijke documenten 
 

- Kids-Id  
- Individuele steekkaart (moet reeds online ingevuld zijn) 

- Kamptoelating (zie laatste pagina) 
- Persoonlijke medicatie (met de nodige uitleg)  

- 2 kleefbriefjes van de mutualiteit  
 

Wat nemen we mee op kamp?  

Slaapgerief: 

- Pyjama 
- Bedovertrek 

- Kussensloop 
- Slaapzak 

- GEEN MATJE OF LUCHTMATRAS -> er zijn bedden! 

 



Toiletgerief:  

- Toiletzak 
- Washandje, handdoek en badhanddoek 

- Zeep en shampoo  
- Tandpasta, tandenborstel en bekertje  

- Kam/borstel 
- Persoonlijk hygiënisch materiaal 

- Zonnecrème (we hebben zelf zonnecrème, maar zelf mee te 

brengen, indien een speciaal type nodig) 

 Kledij: 

- Perfect uniform (aandoen bij vertrek) 
- Voldoende ondergoed 

- Kousen  
- Truien 

- Korte en lange broeken 
- T-shirts 

- Goede stapschoenen en sportschoenen  
- Zwembroek of badpak (neem voor jongens een aanspannende 

zwembroek) 
- Verkleedkledij in thema Levensweg 

- Reservekledij 
- Pet of hoed 

- PANTOFFELS voor binnen 

  

Regenkledij: 

- Regenjas of K-way 
- Laarzen  

  

Allerlei: 

- 2 keukenhanddoeken 
- Voldoende zakdoeken 

- Zaklamp 
- Klein rugzakje  

- Drinkbus  
- Eventueel een jas 

- Persoonlijke medicatie (aan de leiding geven met de nodige 
uitleg) 

- Adressen van de personen naar wie je wilt schrijven (papier, 
enveloppe en   postzegels) 



- Kleine gezelschapspelletjes/stripverhalen (schrijf er duidelijk je 

naam op) 

  

Belangrijk: op kamp nemen we geen nintendo, gsm, Ipod, … mee. Als de 

leiding deze vindt, houden wij ze bij tot het einde van het kamp.  

Snoep mag meegenomen worden op kamp, maar wordt afgegeven aan de 

leiding, zodat het zeker gedeeld kan worden met alle leden.  

 

Varia  

- Kinderen weten soms nog zelf niet goed wat hun kleren zijn, een tip 

hiervoor is om samen met  uw kind de koffer in te pakken.  
- Schrijf op alle spullen met alcoholstift de naam van uw kind, 

want zo wordt de zoektocht naar verloren voorwerpen 
makkelijker. ZEKER GEEN DASSEN, TRUIEN, T-SHIRTS EN 

HEMDEN VERGETEN!  
- Luizen zijn ongewenste gasten op kamp. We vragen aan alle ouders 

om zeker uw kind te controleren op luizen voor hij/zij mee op kamp 
gaat.  

Als u nog vragen heeft over het kamp, dan mag u mailen naar  

kapoenenwelpen@de25.be of u kan naar bovenstaande nummers bellen 

of sms’en.  
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Kamptoelating (de kamptoelating moet voor elk kind 

worden ingevuld)  

  

Ik, ondergetekende: ……………………………………….  

Wonende te:.………………………………………………… 

Ouder van…………………………………………..………… 

 

Geef hiermee de toelating om mijn zoon / dochter te laten deelnemen aan 

het kapoenen / welpenkamp, georganiseerd door scoutsgroep 25 St.-Joris 

Antwerpen-Kiel, dat plaatsheeft van 4 augustus tot en met 11 augustus 

2019 te Vresse-sur-Semois.  

Sta de kampleiding toe elke medische ingreep, door een geneesheer 

noodzakelijk geacht, te laten uitvoeren wanneer de ondergetekende niet 

kan worden bereikt op bovenstaand adres.  

  

Datum: ……… 

Handtekening  

 

 

 

 
 
 


