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Scouts Thomas presenteert 

Het GALAXYKAMP 

In Kwaadmechelen 

Dag allertofste scouties 
 

In juli is het weer zo ver: het langverwachte scoutskamp! Hoewel er aanvankelijk niet zoveel 

zekerheid was of het kamp al dan niet zou doorgaan, kunnen we jullie geruststellen: COVID-

19 krijgt ons niet klein! Het zal een speciaal en uniek kamp worden, maar als we allemaal 

ons best doen, lukt het ons zeker! Zijn jullie klaar voor weer een heus avontuur? Staan jullie 

te springen om gekke spelletjes te spelen? Lees dan snel verder! 

 
 

VERTREK NAAR KAMP 
De wolven vertrekken donderdag 2 juli (voorlopig) met de trein richting Geel. Wij 

verzamelen aan het station van Lokeren omstreeks 9u. Wij nemen in Geel dan de bus 

richting ons terrein. Het uur van de trein zal echter afhankelijk zijn van de 

treinmaatschappij. Moesten er veranderingen zijn, sturen wij dus zeker een mailtje en sms’je! 

Er wordt van +12-jarigen verwacht dat zij een mondmasker dragen op het openbaar vervoer. 

Van de anderen in principe niet, maar het mag altijd als je je daardoor veiliger voelt. 

De kapoenen en welpen worden zaterdag 4 juli omstreeks 10u verwacht op het kampterrein 

(Bivakstraat 4 3945 Ham). De corona-maatregelen vragen ons een halfuur te houden tussen 

beide takken. Kapoenen mogen als eerste het kampterrein betreden vanaf 10u. Net zoals vorig 

jaar vragen wij de ouders om het terrein niet te betreden en afscheid te nemen van de 

kinderen alvorens zij hun bedje gaan opmaken. Wij vragen dit jaar ook aan alle ouders een 

mondmasker te dragen bij het afzetten van hun kind en om niet samen te troepen met andere 

ouders. De welpen komen aan om 10u30 of blijven in de auto zitten tot alle kapoenen zich 

gaan installeren zijn (indien er een broer of zus bij de kapoenen zit). De kinderen hoeven 

geen mondmasker te dragen. 

VERTREK NAAR HUIS 
Wij verwachten alle ouders op vrijdag 10 juli vanaf 18u op ons kampterrein. In idealere 

omstandigheden hadden wij een leuk afscheidsdiner voorzien waarbij leiding, leden en 

ouders samen konden eten en drinken. Helaas zal dat er dit jaar niet van komen… Ook de 

traditionele show zal niet mogen doorgaan. Opnieuw vragen wij alle ouders een mondmasker 

te dragen en niet samen te troepen. Dat lijkt een triestig einde van een geweldig kamp, maar 

niets is minder waar! We proberen er toch een heus feest van te maken, weliswaar met 

anderhalve meter afstand. 

KOSTPRIJS 
Het kamp zal 100 euro kosten voor kapoenen en welpen. Voor wolven bedraagt de prijs 125 

euro. Dit bedrag kan je overschrijven op volgend rekeningnummer: BE57 1030 1296 5635. 

Wij vragen om volgende mededeling te gebruiken: 

 voornaam lid – achternaam lid – tak – kawelvenkamp 2020 

 
 

 
 

 



 

WAT NEEM IK MEE?  
Omdat een ruimteschip helaas niet zo heel veel ruimte binnenin heeft, vragen wij jullie om geen al 

grote bagage mee te nemen! Beperk je dus tot de hoogstnodige ruimtevaartbenodigdheden: 

1. Scoutsuniform 

2. Identiteitskaart, eventueel medicatie en 2 klevertjes van de mutualiteit (af te geven aan de 
leiding) 

3. Kleren: voor zowel zonnige als regenachtige dagen: truien, T-shirts, shortjes, lange broeken 
en genoeg onderbroeken!  

4. Sokken, (papieren!) zakdoeken en (stevige) schoenen. 

5. Kleren die heeeel vuil mogen worden en een plastic zak. 

6. Linnenzak 

7. Regenjas (het kan altijd regenen) 

8. Zwemgerief 

9. Stapschoenen, drinkbus, rugzak  

10. Zonnecrème en iets om op je hoofd te zetten.  

11. Wasgerief: washandjes, handdoeken, tandenborstel, tandpasta, shampoo, douchegel, 
wasknijpers (wij raden aan om zoveel mogelijk wegwerpmateriaal mee te geven in deze 
unieke situatie). 

12. 2 keukenhanddoeken 

13. Slaapzak en matje/veldbed (wolven nemen geen veldbed mee!) 

a. Indien je een luchtmatras zou meenemen, beperk je dan tot een eenpersoonsluchtmatras.  

14. Hoofdkussen, teddybeer en pyjama 

15. Zaklamp 

16. Eetgerief: gamel/bord, mes en vork, lepel en beker 

17. Briefgerief: postzegels, enveloppen, briefpapier en pennen (Tip: adresseer op voorhand de 
enveloppes! Dat bespaart ons heel wat moeite!) 

18. Muggenmelk en crème (van al dat handen wassen, krijg je droge pollekes) 

19. Thema kleren  

20. Een witte T-shirt die vuil mag worden. 

-> Zet zeker je naam op alle etiketten  

 

 

Zijn er nog dingen die wij moeten weten over 

jullie kind (zoals het dragen van een pamper, 

een nieuwe allergie, het nemen van medicatie, 

…)? Geef de verantwoordelijke leiding zeker 

een seintje! 

 

Schrijf zeker een briefje!  

Scouts Thomas  

Naam kapoen/ welp/wolf 

Bivakstraat 4 

3945 Ham 

 

Als je nog vragen/opmerkingen hebt, kan 

je ons steeds bereiken op… 
Kapoenen 
Femke: 04/74 30 33 15 
Sam: 04/71 25 43 32 
Julie: 04/84 48 31 43  
Loeka: 04/70 02 50 89  

Welpen 
Lauren: 04/78 04 05 56 
Benny: 04/71 25 36 10 
Mare: 04/89 72 20 82  

 

Wolven 
Sofie: 04/68 19 41 11 
Liam: 04/98 69 71 29 
Flore: 04/73 21 82 58  
Jonas: 04/93 55 21 77 


