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Beste kampioenen, beste ouders, 

 

Hopelijk zijn jullie allemaal klaar voor de meeste fantastische 
week die ons al even fantastisch scoutsjaar zal afsluiten. Wij 
zijn alvast 100% klaar voor dit geweldig WOUTERKAMP! Wij 
beloven jullie nu al dat het zelfs nog beter zal worden dan 
onze vergaderingen op zondag. Voor sommige onder jullie zal 
het een eerste keer zijn dat je met de Wouters mee op kamp 
zal gaan. Na dit kamp zal je helemaal verkocht zijn van de 
scoutskampen! 

Zoals ieder jaar is er een thema waarrond het kamp zal 
draaien. Dit jaar zal ons kampthema F.C. De Kampioenen zijn. 
Wil je je extra voorbereiden op het thema, kan je altijd een 

paar afleveringen kijken (mits het buiten regent      ). 

Onze voetbalstage begint zaterdag 24 juli in Nootdorp te 
Nederland en komt helaas al te snel tot zijn einde zaterdag 31 
juli. In dit kampboekje kunnen jullie alle info terugvinden die 
je nodig hebt om helemaal klaar te zijn voor dit kamp en er 
een knaller van formaat van te maken! 

We hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij, de 
leiding! 

 

Sportieve groetjes!! 

Lucas, Maya, Karel, Michaël & Eline 
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Inschrijven  

Wat moet ik doen zodat mijn zoon/dochter mee kan gaan op 

kamp?  

1. Schrijf voor 30 juni je zoon/dochter in via het online 

formulier 

(http://scoutswezel.be/kampen/webinschrijving).  

 

2. Vul de Individuele steekkaart volledig in of werk deze bij 

(ook voor 30 juni). Alle info hierover is te vinden op 

http://scoutswezel.be/kampen.  

 

3. Schrijf het kampgeld van 105 euro over op het 

rekeningnummer BE33 9731 8148 8246 met als 

mededeling ‘Wouterkamp + Naam Wouter’.  

Vertrek  

Zaterdag 24 juli worden jullie om 12:00 uur STIPT in perfect 

uniform verwacht aan onze scoutslokalen. Van hieruit gaan 

we met de bus naar de kampplaats.  

Het is zeer belangrijk dat jullie eerst naar de scouts komen 

om daar te verzamelen. Indien dit niet het geval is gelieve ons 

op tijd te verwittigen! 

Adres  Laakweg 2C 

2631, PJ Nootdorp 

Nederland 

http://scoutswezel.be/kampen/webinschrijving
http://scoutswezel.be/kampen
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Afhalen  

Jullie mogen jullie wouters terug komen halen 

op zaterdag 31 juli om 11u00 op volgend  

   adres:      

  

 

Noodnummers 

Indien er een noodgeval is of een dringende vraag kunnen 

jullie ons altijd bereiken op onderstaande nummers:  

Karel: 0032479 86 69 66   Michaël: 0032470 69 52 00 

 

Enkele regels 

1. De leiding heeft altijd gelijk. 

2. Ook als de leiding geen gelijk heeft  

zie regel 1. 

3. Indien 1 en 2 niet van toepassing is heeft de 

leiding nog altijd gelijk 😊  

Adres 

Indien jullie naar uw zoon/dochter een kaartje willen 

versturen kan dit naar onderstaand adres. 

 

 

 

SCOUTS ’s-Gravenwezel 

naam + voornaam wouter 

Laakweg 2C 

2631, PJ Nootdorp 

Nederland 

Laakweg 2C 

2631, PJ Nootdorp 

Nederland 
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Dagindeling 

 

 

Uur  Activiteit 

08u15   –   08u45 Opstaan + aankleden 

08u45   –   09u15 Ontbijt 

09u15   –   10u00 Afwassen, tandenpoetsen, 
kamer opruimen 

10u00   –   12u30 Activiteit 1 

12u30   –   13u30 Middageten 

13u30   –   14u30 Afwassen + platte rust 

14u30   –   16u00 Eerste deel activiteit 2 

16u00   –   16u30 Vieruurtje 

16u30   –   18u00 Tweede deel activiteit 2 

18u00   –   18u30 Avondeten 

18u30   –   19u00 Afwassen + vrij spel 

19u00   –   21u00 Activiteit 3 

21u00   –   21u30 Avondlied, tandenpoetsen, 
slapen 
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Wegbeschrijving 

 

 
Scoutswezel  
 

Ga de E19 vanaf de Sint Jobsteenweg, Kattenhoflaan, Brugstraat en 
Beukenlei/N117 [7,3 km] 
 

Volg de E19, A16 en A13/E19 naar de Brasserkade in Delft, 

Nederland. Neem afrit 8-Delft-Noord vanaf de A13/E19 [98,2 km] 

 

Neem de Rijswijkse Waterweg, Brasserhoutweg en Braslaan naar de 

Geerweg in Nootdorp [4,8 km] 

 

Laakweg 2C 

2631, PJ Nootdorp 

Nederland 
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Wat nemen we mee?  

 

 

Kledij 

• Voldoende T-shirts 

• 7 onderbroeken + 3 reserve 

• 7 paar sokken + 3 reserve 

• Shorts of rokjes 

• 2-3 lange broeken 

• 2-3 truien 

• Regenjas 

• Extra paar schoenen 

• 1 paar kleren dat schandalig vuil mag worden 

• Verkleedkleren in het thema 

• Voor de jongens: Marcelleke dat vuil mag worden 

• Nylonkous 

 

Toiletgerief 

• Zeep 

• Shampoo 

• Tandenborstel en tandpasta 

• Borstel of kam 

• Washandjes 

• Handdoeken 

• Muggenmelk 
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Zon, zee, strand 

• Zonnecrème en aftersun 

• Zwembroek, badpak of bikini 

• Petje of hoedje en misschien een zonnebril 

 

Slaapgerief 

• SLAAPMATJE!!! 

• Slaapzak 

• Hoofdkussen 

• Knuffel 

 

Allerlei 

• Linnenzak voor de vuile was 

• Strips, boekjes 

• Zaklamp 

• Pen, papier en enveloppen met adressen (postzegels zal 

de leiding voorzien) 

• Hervulbare drinkenbus 

• Rugzakje 

• Keukenhanddoek 
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De dag van vertrek 

• Perfect uniform aandoen 

• Kids-ID afgeven aan de leiding 

• Persoonlijke medicatie met beschrijving afgeven aan de 

leiding 

• Goed humeur en een lach op je gezicht 😊  

 

Wat nemen we NIET mee? 

• Snoep 

• Elektronica (Nintendo, iPod, iPad, tv, broodrooster, 

mixer, …) 

• Eigen speelgoed 

• Geld 

 

Voor de ouders:  

We zouden aan jullie willen vragen om alles van een naam te 

voorzien zodat er zo weinig mogelijk wordt kwijtgespeeld. 

Probeer ook alles in 1 grote zak te steken zodat het 

makkelijker te vervoeren is. 
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Avondlied en beloftelied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beloftelied 

Wij hebben U, O Jezus, plechtig 
beloofd 

U altijd te erkennen als opperhoofd. 

Refrein: 
Geef dat w' U minnen zouden, 

steeds meer en meer. 
Help ons belofte houden 

Jezus, onze Heer 

Wij hebben het gezworen, dat gij 
steeds zoudt 

Ons hoofd en leider wezen, als 
Opperscout. 

Refrein 
 

Wij zullen gans ons leven, lijk gij het 
geboodt 

U volgen en U dienen, tot aan ons 
dood. 

Refrein 
 

Avondlied 

 

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. 
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HORIZONTAAL 

2. Wat is de voornaam van 

DDT. 

3. Hoe noemt Marcske zijn 

auto? 

4. Wat maakt meneer 

Boma in zijn fabriek? 

5. Hoe heet de mama van 

Pauline? 

 

VERTICAAL 

1. Wie vraagt altijd 'een 

dagschotel’ ? 

2. Secretaresse van 

meneer Boma. 

5. Wie is de neef van 

Xavier? 

 

 

 

 

 

 

    ANTWOORDEN: 

 

 

 

TOT OP KAMP       ! ! ! 


