
Kabouters - Welpen 
 

vrijdag 6 juli – vrijdag 13 juli 
 

Praktische informatie 
 



Vertrek 
 
Voor dit avontuur spreken we af op vrijdag 6 juli om 8u15 aan de voorkant van 
het Station Gent Sint-Pieters. Breng ook zeker een lunchpakket mee voor ’s 
middags. 
 

Terugkeer 
 
Eenmaal onze leden zijn omgevormd tot volwaardige tovenaars en 
tovenaressen, is het zomerkamp van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en 
Hocus-Pocus afgelopen.  
 
De diploma-uitreiking van uw zoon/dochter gaat door op vrijdag 13 juli om 
14u00 op het kampterrein in Overpelt. Hierna kan u uw kroost 
mee huiswaarts nemen.  
 
Naar goede gewoonte zullen wij opnieuw een BBQ organiseren vanaf 13u00. 
Hiervoor zal u zich later kunnen inschrijven.  
 

Locatie 
 
Adres: Winnerstraat 40, 3900 Overpelt 
 
Om de 3 jaar gaat onze scoutsgroep op groepskamp. Dit wil dus zeggen dat we 
met al onze leden op dezelfde locatie op kamp gaan. Dat wil ook zeggen dat de 
kabouters en welpen om de 3 jaar eens in tenten mogen slapen! Wij voorzien 
comfortabele, grote patrouilletenten zodat onze leden zeker op hun gemak 
liggen. Daarnaast beschikken ze ook over een sanitaire blok met toiletten, 
stromend water en douches.  
  



Wat neem je mee? 
 

• Lunchpakket 
• Kids ID en/of ISI+ kaart (afgeven aan de leiding) 
• Perfect scoutsuniform (groene broek + das + hemd) 
• Harry Potter verkleedkleren 
• Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, shampoo + douchegel,…) 
• Eventuele medicatie + bijsluiter + nodige informatie voor de leiding, ook al is 

het een kleinigheid (wij zijn verplicht bij te houden wie wat wanneer neemt) 
• Handdoek en washandje 
• Voldoende ondergoed 
• Kledij die vuil mag worden voor het hele kamp: shorts, t-shirts, topjes, kousen, 

lange broek, trui,… 
• Regenkledij en regenjas 
• Slaapzak en matje (geen luchtmatras of veldbedden!) 
• Zwemgerief  
• Drinkbus 
• Een gamel, beker en bestek 
• Insectwerende zalf/spray 
• Een keukenhanddoek 
• Schoenen (gewone schoenen en stapschoenen) 
• Pantoffels of slippers 
• Pyjama 
• Knuffel  
• Boekje, strip, spelletje (voor tijdens de siësta) 
• Zonnecrème en eventueel aftersun 
• Hoofddeksel tegen de zon 
• Zaklamp + batterijen 
• Enveloppe en postzegel + thuisadres voor brief 

 
Wat laat je thuis? 

 
• gsm, mp3-speler, walkman, iPad, Laptop, satelliet-tv, etc. 
• snoep en koeken 
• zakmes 

 
  



Dagindeling 
 
8u00: Opstaan + ontbijt 
9u00: Vlagheising 
9u15: Ochtendactiviteit 
12u30: Middageten 
13u30: Namiddagactiviteit 
17u30: Vlagdaling  
17u45: Rustmomentje 
19u00: Avondeten 
20u00: Avondactiviteit en bedtijd 
 

Gegevens en medicatie 
 
In het begin van het scoutsjaar gaf u de contact- en medische gegevens van uw 
zoon/dochter online door via de groepsadministratie. Gelieve deze gegevens 
en de medische steekkaart voor de kampen na te kijken en eventueel te 
corrigeren/aanvullen via https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be. 
Meer info over hoe je met de groepsadministratie werkt, vind je terug op 
www.scoutsengidsenlatem.be/lid-beheren. 
 
Daarnaast is het zeer belangrijk dat de leiding een overzicht heeft van welke 
medicatie een lid op welk moment moet nemen. Indien van toepassing, gelieve 
dan onderstaand document af te geven aan de takleiding bij vertrek.  

 
Belofte 

 
Op kamp doen de tweede en laatste jaars kabouters en welpen traditioneel hun 
belofte. Meer uitleg hierover vind je op www.scoutsengidsenlatem.be/traditie. 
 
 
  



Inschrijven 
 
Inschrijven voor het groepskamp kan van 16 t.e.m. 29 april. Hiervoor vul je het 
formulier in op de website per kind en stort je het kampgeld voor 6 mei op BE68 
7350 4903 8134 ten aanzien van Groepskamp Scouts Latem met de 
vermelding "kampgeld + naam kind(eren)" 
 
Kostprijs welpen- en kabouterkamp: 125,- euro 
 
Indien u nog vragen heeft kan u steeds terecht bij de kabouterleiding via 
kabouterleiding@scoutsengidsenlatem.be of bij de welpenleiding via 
welpenleiding@scoutsengidsenlatem.be.  
 



ondergetekende, dokter in de geneeskunde, ………………………………………………………………………………………..…………  

verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere):  

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

geboren op: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……..  

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen :  

naam geneesmiddel: …………………………………………………………………………………………………..…….……………………………….  

dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur): …..……………………………………………………………………………………………  

wijze van toediening : ….…………………………………………………………………………………………….………………………………………  
 

O door leiding  

O zelfstandig in te nemen   

O door verpleegkundige  

bewaring: (vb.koelkast) .…………………………………………………………………………………..….………………………………… 

 

O door leiding  

O zelfstandig  

eventuele einddatum van de behandeling:…………………………………………………………………..….………………………………  

waarvoor dient deze medicatie: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

mogelijke bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden:  

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

schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften)  

 

telefoonnummer van de arts: ……………………………………………………………………………………………………  

opgemaakt te (plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..………….  

handtekening en stempel van de arts:  

doktersattest medicatie 
bijlage aan de individuele steekkaart 



 
 
 
 

naam medicatie dag uur toediening bewaring ter behandeling van bijwerkingen 
 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

schema toediening medicatie 


