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Arrrghhh, Welkom!  
 

Schip ahoy kameraden, het piratenkamp komt eraan! 
 
Na een jaar van leuke vergaderingen, nieuwe vrienden en eindeloos plezier komt het leukste 
van het jaar er aan: HET KAMP!!! 

Deze zomer, midden juli, trekken we er weer met z’n allen op uit. We gaan op piratenkamp! 
We kunnen nu al niet meer wachten om jullie aan boord te nemen, de kajuiten te laten zien, 
kennis laten maken met de kombuis, de zeilen aan te spannen en te vertrekken! 

In dit kampboekje vinden jullie alle informatie terug zodat jullie helemaal voorbereid kunnen 
inschepen! We zien jullie maar al te graag bij vertrek! 

 

Een stevige linker en zomerse groeten,  
De kapoenen-, welpen- en poemaleiding! 
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Waar gaan we naartoe? 
Welkom aan boord van onze bussen met bestemming: De Caraïben! We rijden richting 
Arendonk om een hele week rond te varen, kuststeden te overvallen en schatten op te graven. 

 

 

 

 

We houden mama’s, papa’s, de goudvis … graag op de hoogte van de zomerse temperaturen, 
de luide snurker van een paar tenten of slaapzalen verder en van de goede muziek! Maar we 
zijn ook benieuwd hoe hard jullie ons missen! We ontvangen graag heel veel kaartjes en 
brieven, deze kunnen jullie opsturen naar  … 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: pakketjes zijn dit jaar niet toegelaten. Vreemde brieven en enveloppes met gekke 
vormen worden gecontroleerd bij de security. Alle lekkere (en onnodige) dingen blijven achter 
en zijn voor de leiding! 

** t.a.v. tak + (voor) naam lid 

Scouting Bornem 
BIESPUTTEN 11 
2370 Arendonk 
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Belangrijke data 
We staan al te popelen om te vertrekken, maar wanneer kunnen we aan boord? 

ZATERDAG 9 JULI 

Tijd om de bagage in te checken, jullie zijn welkom tussen 17u en 18u. Zorg ervoor dat je alles 
mee hebt (zie meeneemlijst). 

Je mag maximaal 2 stuks bagage meenemen. We vragen om indien 
mogelijk een reisTAS i.p.v. een harde valies mee te nemen. Bij het 
inchecken krijgt elk bagagestuk een lintje in een bepaalde kleur, zo 
kunnen we spullen van kapoenen, welpen en poema’s gemakkelijk 
sorteren. Verwijder dus zeker de gekleurde lintjes van vorige jaren en 
zorg dat overal een naam op staat!! 

Vergeet hierbij ook jullie ISI+ -kaart niet mee te nemen om aan de leiding te geven 
tijdens jullie aanmelding. Wij zullen deze bijhouden zodat deze zeker niet verloren 
geraken. Indien er medicatie meegenomen moet worden is dit ook het moment om af te 
geven (dit kan ook nog tijdens het vertrek). Gelieve dit reeds in een apart zakje MET NAAM te 
steken + een vermelding van hoe dit gebruikt wordt. Samen met mama en papa kan je dan je 
bagage op de vrachtwagen gooien. 

Willen jullie enkele sfeerbeelden vanop kamp gedrukt op een kaartje? Op de laatste pagina 
van dit boekje vind je een invulstrookje, noteer hierop hoeveel foto’s en/of postzegels je wil en 
voorzie het gepaste bedrag in een gesloten omslag. Bij het binnenbrengen van de bagage geef 
je dit af. Wij regelen de rest. 

 

Woensdag 13 JULI 

Al maanden zitten we met kriebels in onze buik en vandaag is het eindelijk zover, we 
vertrekken op kamp! We verwachten jullie in uniform aan de parking van de 
HUBO/MODEMAKERS/BASIC FIT (aan de N16, dichtbij kruispunt met Hingene; Tijpel 7-9). 

Van hieruit vertrekken we met de bus richting de check-in van het kampterrein. Voorzie een 
kleine rugzak (dat ook bruikbaar is voor de dagtocht/tweedaagse voor poema’s), water en iets 
om je tijdens de busrit mee bezig te houden. 
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De coronaregels zijn niet meer zo strikt als vorig jaar. Dit jaar kan je dus weer als ouder 
wachten tot de bussen vertrekken, om je kind(eren) uit te zwaaien. De beginformatie van het 
kamp zal pas op het kampterrein plaatsvinden. 

We komen samen om 8u45  

De bus vertrekt om 9u ben je er niet, dan kan je niet mee! 

Als je de leiding nog op de hoogte moet brengen van bepaalde zaken zoals medicatie of het 
afgeven van een ISI+ kaart kan dat nog voor de bussen vertrekken. 
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Woensdag 20 Juli  

De mama’s en papa’s mogen hun kapoen/welp/poema komen ophalen op woensdag 20/07 
om 16u. Er wordt een bar voorzien waar alle verhalen gedeeld kunnen worden tussen leden, 
leiding en ouders. Graag eigen (kampeer)stoeltje voorzien, en ook wat kleingeld voor jullie 
drankjes.  

De weg richting de parking en het kampterrein zal duidelijk worden aangeduid  

Adres: BIESPUTTEN 11, 2370 Arendonk 

We kijken er naar uit tot dan  
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Liederen 
Om de stilte te doorbreken op onze reis raden wij aan om alvast de stembanden goed in te 
smeren. Zo kunnen wij samen al fluitend het kamp beleven. Zoals jullie gewoon zijn vanop 
weekend zingen wij telkens voor en na elke maaltijd, en op het einde van dag voor het slapen 
gaan. Begin dus maar te oefenen! 

 

Voor & na elke maaltijd 

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood, 
wij bidden/danken u, O Heer. 
Voor spijs en drank, voor dagelijks brood, 
wij bidden/danken u, O Heer 
 
(Leiding) Bikke bikke bik! 
(Iedereen) HAP HAP HAP! 
(Leiding) Bikke bikke bik! 
(Iedereen) HAP HAP HAP! 
(Leiding) Bikkeur-de-bik bik 
(Iedereen) WIJ ZIJN NOG NIET DIK, EUJ! 

Avondlied (Kapoenen en 
Poema’s) 

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. 

 

Welpenavondlied 

Als de jungle zich hult in het duister, 
flauw verlicht door het schijnsel der maan. 
Sta dan stil spits je oren en luister, zachtjes 
hoor je de wolven dan gaan. 
 
Refrein: Yalahi weerklinkt door de rimboe. 
‘t Is de kreet van het hoofd van de stam. 
Alle welpen, Akela en Baloe hurken neer bij 
de laaiende vlam.  
 
Ieders plan wordt daar dan bekeken. 
Op dit uur wordt met spanning gewacht. 
Is de rode bloem dan geweken? 
‘t Wordt weer tijd voor een volgende jacht. 
 

Refrein 
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Wat neem ik mee? 
Opgelet mama’s en papa’s, uiterst belangrijk! Voor sommigen onder ons zal het de eerste keer op 
kamp zijn. Spannend! Gelukkig heeft de leiding al heel wat ervaring met kampen, gekke reizen, 
onbewoonde eilanden of vaartochten, en weten wij als geen ander wat belangrijk is en je dus zeker 
niet mag vergeten. 

Hieronder enkelen richtlijnen en tips voor de perfecte koffer. 

Kledij 

We hopen dat het elke dag zonnig en warm is, maar op zee kan het ook al eens regenen of wat 
kouder zijn. Zorg er dus voor dat je op alle weersomstandigheden voorzien bent, gelukkig komt er 
na regen altijd zonneschijn. 

Omdat we achteraf altijd EXTREEM veel overige kledij hebben, die opeens van niemand is of in een 
foute koffer terecht komt, vragen we om ALLES te voorzien van een naam. 

Voor de vuile kleren (waarvan de kans zeer reëel is) voorzie je best een linnenzak. Geen plastic zakje, 
want natte kledij houdt niet van plastic. 

Zoek ook wat kledij, materiaal, attributen… om je megacool te verkleden. Iedereen heeft wel iets op 
zolder, in de kelder, in de verkleedkoffer of de kleerkast van papa…maar vergeet niet: we zijn op 
piratenkamp, dus denk eens na in dat thema. 

Bij het vertrek verwachten we wel dat iedereen in perfect uniform is. De andere dagen is er geen 
strikte dresscode, al wordt iets van scoutskledij altijd geapprecieerd.  

Medicatie 

Indien je bepaalde pilletjes of siroop moet innemen tijdens ons verblijf geef je die best voor vertrek 
aan de leiding met de nodige uitleg. Medicijnen tegen hoofdpijn, buikpijn … worden door de leiding 
voorzien en hoeven niet meegenomen worden. 

Post 

We kunnen post ontvangen op kamp, maar zeker ook sturen. Neem de adressen mee van iedereen 
die je wil schrijven. Maak het jezelf gemakkelijk en schrijf de adressen thuis al op de enveloppe, ook 
de postzegels kan je al plakken. Dan kan er alvast niets meer mislopen op kamp. Vergeet ook geen 
briefpapier en balpennen. 

Centjes 

Zakgeld heb je op kamp niet nodig, laat dit dus beter thuis, dit enkel verloren gaan. 

Vlaamse kermis 

Op kamp zal op de dag van het kampvuur ook een ‘Vlaamse kermis’ plaatsvinden naar jaarlijkse 
traditie. Dit is een soort van kermis waar iedereen een kraampje kan openen met iets leuks! 

Enkele voorbeelden: kapper, bekers omvergooien, make-up kraampjes, cocktail kraampje, massages, 
fruitsatés ... Als je al een leuk idee hebt, mag je uiteraard het materiaal meenemen dat je nodig zou 
hebben! Voor zij die nog niet veel ideetjes hebben, geen paniek! De leiding neemt ook van alles mee 
dat jullie mogen gebruiken. (Liever geen slijm maken, dat is een hele plakboel achteraf)  
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Kampvuur 

Ons piratenkamp sluiten we op de laatste dag af met een kampvuur. 

Dit gaat gepaard met leuke showtjes, dansjes, liedjes… die de leden voor elkaar brengen. Op 
voorhand oefenen mag, maar moet niet. Op kamp wordt daarvoor tijd voorzien. Muziek, een outfit 
waarmee je de show steelt, of attributen meenemen mag natuurlijk wel. 

 

Meeneemlijst 
Eindelijk tijd om echt in te pakken! Afvinken maar: 

Kledij (voldoende!) 

 Ondergoed (8 - 12 stuks) 
 Kousen (8 - 12 paar + stapkousen) 
 Witte T-shirt om nadien weg te gooien 
 T-shirts (4 – 7) 
 Broeken (kort en lang, 4 – 7) 
 Truien (2 – 4, voorzie ook een dikke voor ’s avonds) 
 Regenkledij, voorzie zeker een regenjas! 
 Schoenen: 

o Die nat en vuil mogen worden/sportschoenen 
o Die comfortabel zitten 
o Bottines 
o … 

 Verkleedkledij in thema 
 Eventueel kledij voor een actje bij het kampvuur 
 Linnenzak voor vuile kleren 

Slaapmateriaal 

 Matje (er is geen plaats voor veldbedden of luchtmatrassen!) 
 Hoofdkussen + hoofdkussenbeschermer (indien gewenst) 
 Slaapzak 
 Troeteldier 
 Pyjama (+ 1 reserve) 
 Zaklamp 

Toiletgerief, verzameld in een toiletzak & wasgerief 

 Tandenborstel + tandpasta 
 Shampoo/conditioner (2 in 1)/douchegel → NAAM!! 
 Kam/borstel (geen ‘tangle teezer-varianten’ (zie foto) want dit 

werkt niet goed) 
 Washandje 
 Handdoeken (2-3) 

Allerlei 

 Zwemgerief (+ handdoek) 
 Zonnecrème + aftersun 
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 Muggenzalf 
 Hoofddeksel 
 Zonnebril 
 Medicatie (afgeven bij inleveren bagage of vertrek) 
 Materiaal ‘Vlaamse kermis’ 
 Boek/strip voor de busrit of tijdens platte rust 
 Drinkbus!! 
 Gamel + bestek + beker (enkel voor poema’s) 

Brieven 

 Briefpapier 
 Schrijfmateriaal 
 Enveloppen, met adressen reeds opgeschreven en postzegels al opgeplakt 
 Eventueel extra postzegel(s) 

Bij het vertrek 

 Kleine rugzak (die ook voor de dagtocht handig is) 
 Gevulde drinkbus 
 Perfect uniform aan 
 Iets om je kalm bezig te houden tijdens de busrit (GEEN elektronica!)  

 

Takinfo 
Welpen 

De tweedejaars welpen (4e leerjaar) hebben op kamp hun welpenbelofte. Dit is een belangrijk 
moment voor je naar de poema’s kan overgaan. 
 
Wat het precies is, is nog een beetje geheim. Maar we kunnen dit alvast verklappen: zorg dat je je 
technieken kent (sjorren, eventueel een aantal knopen), zorg dat je het avondlied kan 
meezingen en voorzie een slaapmatje. 
 

Poema’s 

De Poema’s gaan op een 2 daagse wandeltocht.  Zorg dat je een paar stevige 
wandelschoenen en -kousen mee neemt die al ingelopen zijn. Ook een trekkersrugzak is 
nodig, één die zeker groot genoeg is voor slaapgerief en iets van eten en drinken mee te 
nemen. 
 



12 
 

Reglement 
Wat je op kamp niet nodig hebt: 

Speelgoed, elektronica of andere dure spullen: dit gaat stuk of 
wordt afgenomen door de leiding. De leiding voorziet voldoende 
activiteiten.  
 

 
Snoep, koeken, frisdrank e.d.: we hebben een aantal sterren-foeriers 
bij die super lekker en meer dan genoeg eten voorzien om onze 
magen te vullen. Eten van thuis meebrengen is dus overbodig en kan 
enkel schimmelen. Wat gevonden wordt door de leiding wordt 
afgenomen en ben je kwijt. Dit zal helaas verdwijnen in de 
grommende -en alles verslindende magen van de leiding. Ook post 
met verboden inhoud ben je kwijt! 
 

 
De regels die doorheen het jaar gelden, blijven ook tijdens het kamp van kracht. 
Hieronder vallen o.a. het stokkenbeleid (Ja, dit geld ook voor steentjes), zwijgen 
als de leiding een uitleg doet of dit vraagt, stilte bij het slapengaan, respect 
hebben voor elkaaren de natuur, enz. 
 

Wat je op kamp vooral wel nodig hebt: 

Je goed humeur en heel wat enthousiasme want de leiding heeft er al zin in!!! 

 

Extra: 

Zorg dat je je eigen veters kan knopen op kamp. De leiding is geen schoenknoopmachine. 
Indien dat echt een hele opgave is raden wij aan om schoenen met plakkers te voorzien. 
Knoop je veters in 8 stappen! De MAX gewoon! Het proberen waard! Toi toi toi! 
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Tot Slot 
Heeft u het volledige piratenboek doorgenomen? Geweldig! Je kent al alle data vanbuiten en weet 
precies wat er in de koffer moet. Je bent klaar om op ons avontuur mee te gaan!  

Wij staan alvast te popelen om te vertrekken!  

Opgelet: onverwachte bezoekjes door ouders zijn niet toegestaan!  

Heb je toch een dringende vraag of is er een probleem? Wij zijn bereikbaar tussen 22u en 23u. 
Gelieve deze uren te respecteren. Indien de leiding niet meteen bereikbaar is, kan je altijd onze 
foeriers contacteren. 

 

Emiel Polfliet Takleider Kapoenen 0477087685 

Cel Van Nieuwenhove Takleider Welpen 0468229132 

Arne Wauters Takleidster Poema’s 0468139125 

Dieter Verbruggen Groepsleiding mee op kamp + 32472404701 

Zoë Benoit Groepsleiding mee op kamp + 32484706205 

Ruben Van Hoof Groepsleiding  + 32470575723 

Rhune Segers Groepsleiding + giverleiding + 32471205619 

 

Locatie kampterrein in geval van nood: zelfde als postadres. 

 

Zit je ondertussen toch nog met een vraag of opmerking? Je kan steeds terecht bij bovenstaande 
personen of je kan ons bereiken via mail:  
kapoenenleiding@scoutingbornem.be 
welpenleiding@scoutingbornem.be 
poemaleiding@scoutingbornem.be  
 

 

Wij kijken er alvast enorm naar uit! 
Tot héél binnenkort! 
 
 
Een Stevige Linker, 
Jullie favoriete leiding 
 
  

mailto:kapoenenleiding@scoutingbornem.be
mailto:welpenleiding@scoutingbornem.be
mailto:poemaleiding@scoutingbornem.be
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>> foto’s bestellen 
 

Foto’s op kamp (briefje meebrengen bij het binnenbrengen van de bagage, inclusief gepast 
bedrag!) 

Naam en tak: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Aantal groepsfoto’s: 

……… x €0.5/st = €….. 

Aantal foto’s van de 
(tak)leiding: 

……… x €0.5/st = €….. 

Aantal foto’s van de 
patrouille (enkel 
poema’s): 

……… x €0.5/st = €….. 

Aantal postzegels: 

……… x €1/st = € ……. 

 

Aantal foto’s in totaal: ……………………………… >> totaal bedrag: € ………….. 
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