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Welpenkamp MMxviii 

Jalhay 
Scoutsgroep IVde Sint-Jan Berchmans 
Welpenkamp 2017-2018 

Jalhay 

Leiding: Ele Peeters (Marala), Johanna Tant (Bagheera) & Toon Ceuppens (Akela)  



Liefste Welpen, beste ouders 

In een stadje, genaamd Jalhay, wonen behalve gewone nette 

burgers, ook mensen die ’s nachts weerwolven worden. Deze 

weerwolven worden elke nacht wakker en hebben dan vreselijk 

honger. Ze eten elke nacht  een burger op om hun honger te 

stillen. De burgemeester weet niet meer wat te doen en lanceerde 

een oproep voor hulp.  

Nu kwamen we deze oproep tegen en zijn we ervan overtuigd dat 

dit een zaak is voor onze welpendetectives! Wie zijn de 

weerwolven? Wie zijn de onschuldige burgers die bevrijd moeten 

worden? Durf jij de uitdaging aan? Dan zien we jullie terug op 21 

Juli! Na een intense week, waar je ondergedompeld wordt in jullie 

favoriete gezelschapsspel, is het de bedoeling om de weerwolven 

te ontmaskeren! Hopelijk slagen jullie hierin! 

Wij hebben er alvast Megafakkelhongertoekomstigonverschrokken 

veel zin in! 

Een stevige linker, 
 

MaraLa, Bagheera en 

Akela  
 

  



Praktische informatie 

Adres 

Zoals al eerder vermeld, gaan we dit jaar op kamp in Jalhay! Zoals elk jaar gaan we weer op kamp in 

tenten. 

Adres: Royompré 5 

4845 Jalhay 

Periode 

De welpen gaan dit jaar op kamp van Zaterdag 21 juli tot en met Zondag 29 juli. Dit betekent dat we 9 

dagen vol plezier zullen beleven! 

Vertrekken & afhalen 

We vertrekken samen op kamp met de trein. We spreken af aan de trappen van het Centraal Station 

Antwerpen op zaterdag 21 juli om 9u30. Onze trein vertrekt om 10u00. Dus wees zeker op tijd! 

Om af te halen is het op het kampterrein zelf te doen. Op 29 juni kan u uw kind komen ophalen. Na dat 

de laatste spullen zijn opgeruimd kan u nog genieten van een barbecue tussen 11u-13u (breng je eigen 

vlees mee!) en daarna kunt u uw kind mee naar huis nemen. 

 

Rugzak 

De welpen moeten hun rugzak niet zelf dragen op de trein. De rugzakken kunnen in de camion geladen 

worden op 13 juli om 16u00 – 19u00. Het adres is Hoofdfrontweg 2660 Antwerpen. 

Voor onderweg op de trein vragen we om nog een extra rugzakje mee te nemen voor een lunchpakket 

en eventueel nog wat laatste spullen. 

Ouderavond 

Op 24 juni organiseren wij nog een ouderavond om nog wat meer info over het kamp te geven en om 

nog vragen te beantwoorden. Van 19u00 tot 21u30 op het scoutslokaal. Hierover volgt later nog meer 

info. 

 

 

 

 

 

 

  



Rugzak 

Wat neem ik mee op kamp? 

Slaapgerief  Matje/luchtmatras (1persoons!!!) of 

veldbed 

 Slaapzak 

 Kussen 

 Pyjama 

 Knuffel 

Wasgerief  Tandenborstel 

 Tandpasta 

 Borstel/kam 

 Beker 

 Zeep, shampoo, conditioner,…  

-> Zorg dat deze allemaal biologisch       

afbreekbaar zijn, of je mag ze NIET 

gebruiken! 

 Handdoeken  

 Badhanddoek 

 Washandjes 

 Wasbadje 

Kledij  Perfect uniform (aan als we 

vertrekken) 

 Ondergoed 

 Sokken 

 T-shirts 

 (Warme) truien 

 Lange broeken 

 Shorts 

 Deftige kledij voor de Soiree 

 Regenkledij 

 Zwemgerief (geen te lange 

zwemshorts) 

 Kleren die extra vuil mogen worden 

 Verkleedkledij in thema 

Schoenen  Stapschoenen (aan als we 

vertrekken!!!) 

 Watersandalen of waterschoenen 

 Comfy schoenen, zoals sneakers of 

gympjes 

 Regenlaarzen 

Allerlei  Linnen zak voor de vuile was 

 Kleine rugzak (voor op tocht,…) 

 Zakmes 

 Zonnecrème 



 Pet of hoed tegen de zon 

 Schrijfgerief, postzegels,…  

 Zaklamp + batterijen als dit nodig is 

 Wasspelden 

 2 afwashanddoeken 

 Eventueel strips/boeken 

 Je lievelings-choco of –confituur  

 Eten en drinken voor op de trein! 

 

Wat neem ik niet mee op kamp? 

 Snoepgoed, chips ,… (de leiding eet dit met alle plezier op)(mopje flauw mopje, wij verdelen dit 

onder de welpen of geven het terug op het einde van het kamp) 

 Wapens, messen, … (behalve je zakmes natuurlijk) 

 Geld. Als we dit toch vinden nemen we het af en krijg je het terug na het kamp. 

 iPad, GSM, iPod, Nintendo,…  

 Huisdieren, familieleden (tenzij ze ook op onze scouts zitten natuurlijk), … 

Enkele tips 

 Pak dingen zoals shampoo, zeep, pot choco enzovoorts in een extra plastieken zakje in. Slapen in 

een plakkerige slaapzak of rondlopen in zeperige kleren voor 10 dagen is niet zo aangenaam. 

 Zorg ervoor dat alle kleren die je mee neemt op z’n minst een beetje vuil mogen worden. Als we 

echt een vuil spel zullen spelen, waarschuwen we jullie maar vlekken in kledij kunnen altijd 

voorkomen. 

 Laat waardevolle spullen thuis!!! 

 Pak je rugzak zelf in, of samen met je ouders. Het is heel belangrijk dat je al je gerief weet steken. 

 Schrijf op al je spullen je naam. 

Wat met de GSM? 

GSM’s horen niet thuis op kamp. Als we een GSM vinden wordt deze afgenomen en teruggegeven op 

het einde van het kamp. De leiding en fourier’s hebben allemaal een GSM mee, in noodgevallen kan 

hiermee naar de ouders gebeld worden. Hetzelfde geldt voor ouders die ons willen bereiken: onze 

telefoonnummers zullen hieronder nog eens vermeld worden. 

 

 

 

 

 

  



Prijs 

Om alle kosten te dekken, vragen wij een kleine financiële bijdrage op kamp. Deze bestaat uit de kosten 

voor het eten, het terrein, het materiaal enzovoort. De kampprijs bedraagt €110, deze kunt u storten op 

het rekeningnummer BE43 9731 8900 1201 op naam van Welpen de4 met vermelding: naam kind + kamp 

2018. Gelieve dit bedrag te storten voor …. Hieronder vindt u nog een kleine berekening van de 

kampprijs.  

Voeding Algemene onkosten 

8 x ontbijt  € 12 Kampterrein € 154 

8 x middageten € 12 Vervoer + huur tenten € 34 

8 x avondeten € 32 Onderhoud eigen tenten € 50 

8 x vieruurtje   € 4 Vervoer ( trein, materiaal, 
fourierwagen) 

€ 150 + 51  

  EHBO € 20 

  Gas € 20 

  Activiteiten ( sjorkoord, 
spelmateriaal) 

€ 55 

  Onvoorziene uitgaven 100 

Totaal PP € 7,80 Totaal PP € 50 

Totaal x Personen €60  Totaal x personen €634 

Globaal totaal onkosten € 1273 

Totaal kosten pp €+/-110 

 

Vragen/opmerkingen,… 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de kampprijs horen wij dit graag van u. Dit kan via onze 

mail: welpen@de4.be, of voor dringende vragen kan u ons ook altijd bellen. Graag zouden wij vragen 

om dit bedrag zeker op tijd te storten, zodat wij onze voorbereidingen/aankopen kunnen afronden voor 

het kamp begint. 

Tegemoetkoming ziekenfonds 

Bijna alle ziekenfondsen betalen op een of andere wijze kamp of lidgeld terug. De bedragen en de 

manier waarop zij dit doen durft nogal te verschillen. Informeer hiervoor best bij uw mutualiteit, en wij 

zullen de benodigde documenten met alle plezier invullen! 

  

mailto:welpen@de4.be


Dagindeling 

Onze dagen zullen er waarschijnlijk niet altijd exact hetzelfde uitzien, maar om jullie toch een idee te 

geven van hoe het kamp zal verlopen, hebben wij hier een kleine dagindeling opgesteld.   

Uur Activiteit 

Gebruik kampuur:  

9u00 - 9u30 Opstaan & ochtendgym 

9u30 - 11u00 Ontbijt & afwas 

11u00 - 13u30 Ochtendactiviteit 

13u30 - 14u30 Middageten & afwas 

14u30 - 15u00 Eten laten zakken en bekomen van de ochtendactiviteit 

15u00 - 16u30 Middagactiviteit I 

16u30 - 17u00 Vieruurtje 

17u00 - 18u30 Middagactiviteit II 

18u30 - 19u00 Vrije tijd 

19u00 - 21u00 Eten & afwas 

21u00 - 22u30 Avondactiviteit  

22u30 - 23u00 Tanden poetsen, avondlied, en bed in! 
 

Ditjes en datjes 

Postadres 

Indien u graag een brief, pakketje (al dan niet met vergeten spullen), … Wilt opsturen, kan dit op 

volgend adres: 

 

SCOUTS DE IV SJB 

t.a.v. (naam van het kind) 

Royompré 5 

4845 Jalhay 

Noodnummers 

In geval van nood of dringende vragen kan u ons telefonisch bereiken op volgende nummers: 

0496/97.50.55 (Marala – Ele) 

0483/49.64.02 (Bagheera – Johanna)  

0474/10.35.41 (Akela – Toon)

Medische en administratieve zaken 

Gelieve de medische fiche van uw kind nog eens na te kijken tegen 1 juli (op groepsadmin.be). Wij 

printen deze fiches af en nemen ze mee op kamp. Het is dus heel belangrijk dat deze volledig zijn!!! 

Allergieën voor zowel voeding als dieren (bv bijen, wespen, maar ook honden en katten) zijn voor ons 

essentieel om te weten. Ook indien er medicatie moet toegediend worden is het belangrijk dat u dit 

vermeld. 

Bij vertrek vragen wij u om de identiteitskaart van uw kind tezamen met enkele klevertjes van de 

mutualiteit af te geven.  



Routebeschrijving 
  

 

 
 

  

 

   
 
 

 

 

 
 

 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 

 
 

 
 

  

 

   
 
 

    
 

 
 
 

   
 
 

   
 

 
 
 

   
 
 

   
 

 
 
 

  



   
 
 

   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liefste Welpen 

Ziezo, dit was alle informatie die jullie nodig hebben om op kamp te vertrekken. Indien er 

nog iets niet duidelijk is, je een vraag/suggestie,… hebt, mag je ons altijd bellen of mailen! 

Na heel deze uitleg hopen we dat jullie er ongelofelijk veel zin in hebben! 

We zien jullie dus op 21 juli om 9u30 in de inkomhal van het Centraal station. 

Wij hebben er alvast enorm veel zin in, het belooft een geweldig kamp te worden! Kleuren 

jullie de kleurplaat nog mooi in? Als voorbereiding op dit AWESOME kamp  !  

Marala, Bagheera en Akela  

 

  



Kleur me in! 

 


