
OUDERBOEKJE 

 

 

Welpen – 62ste Master Van Bladel  

  Van 3 juli tot en met 10 juli 2021 

 
 

Maarten Van Bockstaele (Sona) 

Chloë Desmet (Ikki) 

Beau Heylen (Phao) 

Seppe Van Gelder (Akela) 

Kéanu Van den Bergh (Jacala) 

Leen Van Linden (Baloe) 



Inleiding 

Beste ouder,  

 

Zoals elk goed kamp, heeft ook ons kamp een fantastisch, inspirerend kampthema. Wij, de 

welpenleiding, hebben de keuze gemaakt voor de Olympische Welpenspelen en wel hierom: De 

Olympische Spelen zijn het grootste sportevenement ter wereld en dat (in de moderne versie) al sinds 

1896 na de eerste moderne olympische spelen in Athene, Griekenland. Het concept dateert al van de 

Oude Grieken die in Olympia verzamelden om hun goden te eren aan de hand van sportwedstrijden. 

De Olympische Spelen dragen excelleren, respect en vriendschap hoog in het vaandel. Onder 

excelleren wordt verstaan om het beste uit jezelf te halen, zowel op het gebied van sport als in het 

leven. Het gaat erom dat je zelf participeert, doelen nastreeft, vooruitgang boekt en de beste versie 

van jezelf probeert te zijn. Laat dat nu net zijn wat een scout ook belangrijk vindt!  

Het motto van de Spelen is dan ook: 

“Meedoen is belangrijker dan winnen!” 

Kortom zijn er genoeg facetten aan het thema de Olympische Spelen die ontleden kunnen worden in 

een fantastisch, uitbundig en levendig kamp. Dat in juli & augustus 2021 toevallig de Olympische 

Spelen ook juist plaatsvinden is natuurlijk leuk meegenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktische informatie 

Adres kamplocatie  

 

 

Vest 5a 

2230 Herselt 

België 

 

 

 

Routebeschrijving 

Vertrek: Scouts 62e Master Van Bladel 

(Lindenlei 10, 2900 Schoten) 

Rijd naar het noorden op de Lindenlei, 

richting de Villerslei (56 m) 

Sla linksaf naar de Villerslei (450 m) 

Sla linksaf naar de Sluizenstraat (1,4 

km) 

Sla rechtsaf richting de Wijnegembaan 

(87 m) 

Sla rechtsaf naar de Wijnegembaan 

(400 m) 

Sla linksaf naar de Braamstraat (950 m) 

Weg vervolgen naar de 

Deurnesteenweg (450 m) 

Sla linksaf naar de Merksemsebaan/de N120 (950 m) 

Sla rechtsaf naar de Houtlaan/de N12 (1,2 km) 

Weg vervolgen naar de Krijgsbaan/de R11  

Ga verder op de R11 (1,3 km) 

Neem op de rotonde de 5e afslag de oprit naar E34/E313 op richting Turnhout/Luik/Hasselt (850 m) 

Voeg in op de E313/de E34 (5,2 km) 

Houd links aan bij de splitsing en rij door op de E313 (20,5 km) 

Neem afslag 22 richting de Koning Boudewijnlaan/de N152 (650 m) 

Sla linksaf naar de Koning Boudewijnlaan/de N152 (borden naar Aarschot/Westerlo) (10,4 km) 

Sla rechtsaf naar de Limberg (170 m) 

Sla linksaf naar de Maria Gorettistraat (350 m) 

Sla rechtsaf naar de Vest  

Je vindt je bestemming rechts (69 m) 

Proficiat, bestemming bereikt!  



Vertek & aankomst 

We verwachten de welpen op 3 juli omstreeks 12u00 op de kampplaats. Op 10 juli om 09u30 

verwachten wij jullie terug te Herselt om jullie kind(eren) te komen halen. De welpen moeten 3 juli 

geen middageten meenemen, dat wordt door ons voorzien.  

 

Kampprijs 

Wij vragen € 100 voor 8 dagen en u kan dit storten met vermelding van de naam van uw kind op het 

rekeningnummer: BE41 7310 5089 9410. We wijzen er graag ook op dat verschillende mutualiteiten 

een deel van het kampgeld terugbetalen. Wij vullen met veel plezier de nodige formulieren hiervoor 

in. Gelieve voor 23 juni de kampprijs over te schrijven en ons de kamptoelating te bezorgen.  

 

Contact 

Indien nodig, kan u ons contacteren op volgende nummers: 

 

Maarten Van Bockstaele (takleider) 

 

 

0470 96 36 93 

Chloë Desmet 

 

0478 28 62 42 

 

Beau Heylen 0494 64 41 56 

Seppe Van Gelder 

 

0474 98 59 17 

 

Kéanu Van den Bergh  0494 24 09 88 

 

Leen Van Linden 

 

0460 95 37 45 

 

Indien wij allemaal niet direct bereikbaar zijn en u moet ons echt heel dringend bereiken voor iets 

belangrijks, kan u volgende personen contacteren: 

 

Op het terrein: Lukas De Vriendt 

 

0489 81 80 01 

 

Op het thuisfront: Iris Vermeire 

 

0473 35 05 09 

 

 

 

 



Bagagelijst 

We vragen om alles te tekenen zodat er geen voorwerpen verloren geraken!  
 
Wasgerief: 

- Washandjes 
- Handdoeken (grote + kleine) 
- Kam / borstel 
- Zeep 
- Shampoo 
- Tandenborstel, bekertje en tandpasta 

 
Slaapgerief: 

- Luchtmatras/slaapmatje/veldbed 
- Hoofdkussen 
- Slaapzak 
- Pyjama 
- Knuffelbeer 

 
Kledij: 

- Uniform: das, gele T-shirt van onze scouts, groene broek en eventueel trui 
- Sportieve kleren 
- T-shirts (lange en korte mouwen) 
- Warme truien 
- Lange broeken 
- Korte broeken 
- Kousen 
- Ondergoed 
- Zwemkledij (voor waterspelletjes, we gaan niet zwemmen)  
- Petje of hoedje (tegen de zon) 
- Zonnebril 
- Zonnecrème (en eventueel aftersun ) 
- Regenkledij (regenbroek, k-way…) 
- Slechte kleren die heel vuil mogen worden (vetzakkendag, sluipspel…) 
- Verkleedkleren in thema Olympische Spelen  

 
Allerlei: 

- Drinkenbus (BELANGRIJK) 
- Gamel & bestek 
- Brooddoos 
- Zakdoeken 
- Eventueel strips / tijdschriften  
- Zaklamp (vergeet geen batterijen) 
- Muggenmelk 
- Persoonlijke medicatie (afgeven aan leiding bij aankomst) 
- Kids-ID (afgeven bij aankomst) 
- Zak voor vuile was 
- Schrijfgerief (pen, papier, voorgeschreven enveloppen, postzegels) 
- Kleine rugzak voor onderweg 

 
 



Schoeisel: 
- Sportieve schoenen 
- Reserveschoenen 
- Regenlaarzen 

 
Wat laten we zeker thuis: 

- Waardevolle spullen (horloges, sieraden, …) 
- Gsm, MP3-spelers, gameboys en playstations… 
- Geld 

 

Indien u snoep of dergelijke meegeeft met uw zoon/dochter, wordt dit afgenomen en verdeeld onder 

alle welpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administratief 

Gelieve voor 23 juni de kamptoelating digitaal in te vullen via https://www.den62.be/kamptoelating-

welp-2021/. Wegens het welbekende virus moet er ook een extra supplement aan de medische fiche 

toegevoegd worden. Dat kan digitaal via https://www.den62.be/extra-aanvulling-steekkaart/. 

  

Wanneer wij voor 23 juni beide documenten hebben en het kampgeld is overgeschreven, dan kan uw 

zoon/dochter zich helemaal opmaken om zich 8 dagen volledig uit te leven!  

 

Aarzel zeker niet om een mailtje te sturen indien u vragen of opmerkingen heeft! 

 

 

Stevige linker, 

Akela, Jacala, Baloe, Phao, Ikki & Sona 

https://www.den62.be/kamptoelating-welp-2021/
https://www.den62.be/kamptoelating-welp-2021/
https://www.den62.be/extra-aanvulling-steekkaart/

