
Aangespoeld op Skcansytrap 
 

 

 

  

Welkakamp 2020 

Kalmthout 



  

Jajaja het kampboekje is hier !!!! Het kamp komt al dichtbij! 

Dit jaar zijn we aangespoeld op een onbekend eiland met 

een wel heel speciale naam: ‘Skcansytrap!’  
(Kan jij de geheime boodschap in de naam ontdekken?) 

Op dit gekke eiland leren jullie overleven en gaan jullie op 

ontdekkingstocht. Er wordt gedanst en gezongen! Wie weet 

wordt jij wel de koning van het eiland !!! 

  



Praktische info  
Vertrek (vrijdag 24 juli) 

Normaal gezien wordt er gecarpoold 

naar het kampterrein, maar in verband 

met de coronamaatregelen vragen wij 

aan alle ouders om zoveel mogelijk zelf 

hun kind naar het kampterrein te brengen. Moest dit echt niet lukken, 

moeten volwassenen en kinderen boven 12 jaar een mondmasker 

dragen in de auto. De exacte uren waarop we jullie op het terrein 

verwachten kunnen we jullie nu nog niet meedelen, maar dit zal 

waarschijnlijk rond de middag zijn. We geven jullie hierover zo spoedig 

mogelijk meer informatie. Hou dus zeker je mailbox in het oog!  

Kampplaats 

Scouts Heuvel 

Korte Heuvelstraat, 72 

2920 Kalmthout 

 

Telefoonnummers leiding 

Janne: 0479 46 83 75 

Wiede: 0487 73 07 45 

Dries: 0474 73 55 14 

Kate:  0486 33 01 25 

Daqui: 0498 40 73 98 



Terugkeer 

Op donderdag 30 juli om 13 uur zit het kamp er (jammer genoeg) op en 

kunnen de leden afgehaald worden op het kampterrein. (ook voor het 

ophalen zijn er nog wijzigingen in het schema mogelijk! Check je 

mailbox!) 

Kampprijs 

De kampprijs bedraagt dit jaar 100 euro en dient na inschrijving gestort 

te worden op het rekeningnummer BE06 7360 1136 4222 met 

vermelding van voor- en achternaam van het lid! 

Individuele steekkaart 

Het is uiterst belangrijk dat de individuele steekkaart up to date wordt 

gebracht voor de leden op kamp worden gebracht. (deze steekkaart 

bevat belangrijke medische en contact-gegevens die onmisbaar zijn 

voor de leiding om zo optimaal mogelijk voor de leden te kunnen 

zorgen op kamp) Deze steekkaart kan worden ingevuld via 

onderstaande website: 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ 

Indien u uw login-gegevens kwijt bent of moeilijkheden ondervindt bij 

het invullen van de steekkaart, twijfel dan niet om ons te contacteren. 

Wij helpen jullie met plezier verder.  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/


Fonds op maat 

 
We zijn er ons van bewust dat een kamp genoeg geld kost. 
Het komt al eens voor dat ouders niet het hele bedrag voor 
een of meerdere leden in één keer kunnen neertellen. 
Daarom heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen een initiatief 
opgestart, genaamd Fonds Op Maat, voor families die het 
financieel wat moeilijker hebben. Kort uitgelegd komt het er 
op neer dat de kampprijs in drie delen wordt opgedeeld. Eén 
deel betaalt het lid, één deel betaalt Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en het derde deel betaalt de groepskas van onze 
scouts. Voor meer informatie kan je altijd bij de leiding 
terecht. Als jullie hier gebruik van willen maken, kunnen wij 
dit in alle discretie regelen. 

  



Wat nemen we mee? 
 

Wasgerief  

• Washandjes 

• Handdoeken 

• Zeep  
• Shampoo 

• Tandpasta   

• Tandenborstel   

• Haarborstel/kam + rekkertjes, speldjes,… 

• Muggenspray/melk 

• Zonnecrème 

• Aftersun 

Kleren 

• Uniform (groene broek/rok/short en das) 

• Voldoende kousen en ondergoed 

• T-shirts (lange en korte mouwen) en topjes 

• Shorts/rokjes 

• Lange broeken 

• Dikke trui(en) 

• Regenjas 

• Rubberen laarzen 

• Stevige stapschoenen 

• Andere schoenen en sandalen 



• Kleren die heel nat mogen worden/ zwemkledij 

• Kleren die heel vuil mogen worden! 

• Verkleedkleren in thema reis rond de wereld 

!! Gelieve alle kledij en schoenen te merken!! 

Slaapgerief:  

• Slaapzak (eventueel extra 
deken) 

• Matje of veldbed 

• Pyjama  
• Een kussen 
• En je knuffel natuurlijk! 

Andere:  

• Schrijfgerei, enveloppen, postzegels en papier en een    
lijstje met adressen 

• Strips, leesboeken en spelletjes (UNO, kaarten,...) 

• Vuile waszak 

• Zaklamp!! 

• 2 à 3 Keukenhanddoekken (dit is meer dan normaal, 
maar noodzakelijk om de hygiënemaatregelen op 
kamp te kunnen respecteren) 

• Drinkbus, duidelijk voorzien van naam (zal veel 
gebruikt worden! Zeker niet vergeten) 

• Rugzakje (dagtocht) 



Belangrijk:  

• Een vorm van identificatie (identiteitskaart, ISI+, ....) 

• medicatie indien nodig + gebruiksaanwijzing (afgeven 
aan de leiding bij vertrek) 

 

Wat nemen we niet mee? 
 

• Gsm’s, mp3-spelers, en andere elektronica 

• Waardevolle voorwerpen 

• Snoepjes 

• Slecht humeur 

• Geld  



Foeriers  

 

• Raf  

Sommige van jullie hebben deze krullenbol al 
ontmoet op het weekend. Naast de beste 
pannenkoekenbakker is hij ook een bekende 
luchtgitaar speler! Vraag hem maar eens om 
een nummer voor jou te spelen! 

 

• Renco 

Deze computerhacker heeft meegewerkt aan 
Fortnite!!! Als jullie cheat codes willen kan hij 
die bezorgen voor 5 euro/stuk! 

 

• Deby 

Deze psycholoog is gespecialiseerd in 
gedachtelezen. Zorg dus maar dat je geen 
gemene plannen verzint in zijn buurt!  



Zo liefste welka’s, liefste ouders, 

Dat is alles wat we nu al kunnen verklappen over 

het kamp! Je komt de rest toch wel ontdekken 

zeker? Wij kijken er alvast naar uit. In afwachting 

kan je deze kleurplaat inkleuren om alvast in de 

stemming te komen.  



Er gelden dit jaar speciale maatregelen op de kampen door de 
coronacrisis, omdat deze nog regelmatig wijzigen, delen we ze hier 
nog niet met jullie. Als je hieromtrent vragen hebt mag je ons steeds 
contacteren of je kan zelf de website van scouts en gidsen 
Vlaanderen raadplegen, om te zien of jouw vraag daar beantwoord 
wordt. Tegen de start van het kamp volgt er nog meer info, zodat wij 
en jullie helemaal voorbereid aan het kamp kunnen beginnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn steeds bereid al jullie vragen te beantwoorden; 
spreek ons aan, bel ons of stuur een mailtje naar: 
welkas@scouts121.be  

 


