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Voorwoord 
Tien maanden vol zeescoutsplezier vlogen ons in een razend tempo om de oren. Een jaar 
boordevol sensatie, avontuur, vriendschap en een hele hoop alcoholgel behoort inmiddels reeds 
tot het verleden en zal zorgvuldig in de archieven van Zeescouting Toxandria worden opgeborgen.  
Voor sommigen van ons was dit jaar de eerste kennismaking met het echte zeescoutsleven, een 
ervaring die ongetwijfeld een grote impact heeft op de verdere vorming. Want bovenal is scouting 
vriendschap, ontdekken, ervaren, beleven, samenwerken…  
 
We kunnen terugkijken op een meer dan speciaal werkingsjaar. Maar toch, een scoutsjaar is pas 
echt voltooid na het absolute hoogtepunt, het topje van de ijsberg, de hoogste golf, de kers op de 
taart… het zomerkamp. Een echte must voor ieder lid! 
 
Laat het zomerkamp dan ook een waardige afsluiter worden van het fijne scoutsjaar. Ruim een 
week intens scoutsplezier van de bovenste plank is zoveel waard als alle wekelijkse activiteiten 
tezamen. 
Dit jaar staat alles in thema van het boerenleven. Het thema van dit kamp zal ‘op de boerderij’ 
zijn. Jullie zijn op weg naar een geweldig kamp en klaar om nog eens alles te geven om dit jaar af 
te sluiten voor we aan het nieuwe scoutsjaar beginnen! 
 
 
 
 
 
 
 



Kampdata  
Adres kampterrein: Spuiweg 3, 4318 AN Brouwershaven, Nederland. 
 
Dit jaar gaan we op kamp naar Brouwershaven, in Nederland. De bezoekdag mag dit jaar weer 
doorgaan! Normaal gezien is dit in het midden van het kamp voor de zeeleeuwen, 
scheepsmakkers, zeeverkenners en loodsen en in het begin van het kamp voor de zeehonden, de 
zeewelpen en akazee. De zeeleeuwen, scheepsmakkers, zeeverkenners en loodsen zullen heen en 
terug met de bus vervoerd worden. De zeehonden, zeewelpen en akazee worden afgezet door de 
ouders en zullen teruggaan met de bus. Dit ziet er in detail als volgt uit: 
 

Vertrek  
Woensdag 20 juli 2022: Zeeleeuwen, scheepsmakkers, zeeverkenners en loodsen 
Om 09u30 aan het frac (Slachthuisstraat 15c, 2300 Turnhout) met de bus. Gelieve tussen 09u00 
en 09u15 op het frac aan te komen, dan hebben we genoeg tijd om alle koffers in de bus te steken. 
De bus zal om 09u30 vertrekken. De zeehonden, zeewelpen en akazee moeten nog wachten tot 
zaterdag om aan dit avontuur te beginnen. 
 
Zaterdag 23 juli 2022: bezoekdag + aankomst zeehonden, zeewelpen en akazee 
Wat is een bezoekdag? De zeehonden, zeewelpen en akazee worden door hun 
ouders/oma/opa/… naar de kampplaats gebracht. Dit kan tussen 11u00 en 12u00. In dit uur kan 
u uw zoon/dochter ook helpen met zijn/haar bedje en dergelijke op te stellen. Ook de 
ouders/oma/opa/… van alle andere leden zijn welkom op onze bezoekdag! Wij hebben de 
gewoonte om de leden op deze dag te laten picknicken met hun familie/vrienden met een lunch 
die door familie/vrienden van thuis is meegenomen. Kunnen er geen vrienden/familie aanwezig 
zijn? Geen nood! Wij zullen voldoende eten voorzien voor deze leden. 
 

- 11u00-12u00: aankomen en bagage uitladen. Adres: Spuiweg 3, 4318 AN Brouwershaven, 
Nederland. BELANGRIJK: er zullen ter plaatse peilen hangen/leiding staan die u zullen 
aanwijzen waar u uw auto kan parkeren. U mag de auto niet zomaar langs de weg 
parkeren. Geen huisdieren! 

- 12u00-13u00: picknick 
- 13u00- 14u30: spelmoment voor leden en ouders 
- 14u30- 15u15: afternoon tea 
- 15u30: afscheid nemen en familie/vrienden trekken terug naar huis 

 
 
 
 
 
 
 



Terugkomst  
Vrijdag 29 juli 2022 
Akazeeleden worden ’s avonds opgehaald door familie/vrienden met de auto. De laatste dag 
(zaterdag 30 juli) is altijd een chaotische dag en dit geeft te veel prikkels voor onze akazeeleden. 
Het zou voor hen geen leuke dag zijn, omdat ze op deze dag niet veel rust kunnen vinden. Het uur 
waarop ze opgehaald worden, wordt afgesproken met de takleiding (Vibe Seuntjens). 
Sommige akazeeleden blijven maar 2 nachten. Ook dit wordt afgesproken met Vibe. 
 
Zaterdag 30 juli 2022 
Rond 16.45 komen we terug op het frac aan. 
We ronden af rond 17u15. 
Alle takken vertrekken op deze dag terug naar 
huis. 
We zullen met alle leden om 14.30 vertrekken 
in Brouwershaven en komen dan, als alles vlot 
verloopt, rond 16.45u aan in Turnhout op het 
frac (Slachthuisstraat 15c, 2300 Turnhout). 
We hebben niet altijd zicht op het verkeer 
onderweg. Als er zich omstandigheden 
voordoen die onze aankomst zouden 
verlaten, laten wij dit zo snel mogelijk weten 
via onze website en onze facebook. Houd dit 
dus in de gaten!  
 
 
 
 

  



INSCHRIJVEN  
 
Dat je na dit geslaagde jaar ook zeker het zomerkamp moet meemaken, hoeven we je niet wijs te 
maken, want dat had je zelf al begrepen. Hoe schrijf je nu in?  
 
Inschrijven kan u als volgt doen: normaal gezien heeft u via mail een Google Forms gekregen die 
u kan invullen om uw kind in te schrijven. Als dit niet het geval is, stuur dan zo snel mogelijk een 
mailtje naar groepsleiding@zeescoutstoxandria.be.  
 
Het betalen voor het kamp beschouwen wij als handtekening onder het inschrijfformulier. Zorg er 
dus voor dat dit tijdig gebeurt, anders is uw kind niet verzekerd en kan hij/zij helaas niet mee 
op kamp.  
De kampprijs werd gesteld op € 125 voor zeehonden, zeewelpen en akazee. Akazeeleden die maar 
2 nachten meegaan, moeten €60 betalen. De andere akazeeleden moeten ook €125 betalen.  
Voor zeeleeuwen, scheepsmakkers, zeeverkenners en loodsen komt dit neer op € 150. Voor dit 
bedrag ontvangt je zoon of dochter een totaalpakket. De busreis (heen en) terug, verblijfskosten, 
overheerlijke maaltijden, talloze uitstappen en massa’s scoutsplezier zijn in de deelnameprijs 
inbegrepen.  
 
 
 
Voor de inschrijving vragen we u de Google Forms voor maandag 27 juni 2022 in te vullen. Het 
verschuldigde bedrag dient u die datum ook overgeschreven te hebben. Gelieve dit op de 
volgende manier te doen:  
 
 
IBAN-rekeningnummer:  BE10 7330 0716 5704 
BIC:    KREDBEBB 
Begunstigde:    Zeescouts Toxandria 
Adres:     Slachthuisstraat 15C  

 2300 Turnhout 
 

Mededeling:  ZK TAK NAAM  Vb: ZK ZVK JANTJE PEETERS 

ZK = afkorting ZomerKamp  
TAK= ZHD (zeehonden), ZWP (zeewelpen), ZLW (zeeleeuwen), SMK (scheepsmakkers), ZVK (zeeverkenners), LDS (loodsen), 
AKZ (akazee) of ZSL (zeescoutsleiding)  

 
Als u het bedrag al had overgeschreven, maar op een andere manier, is dit niet erg. Als we de 
betaling niet terugvinden, zullen we het u laten weten. 

 
 
Gelieve de inschrijvingen én de betaling VOOR maandag 27 
juni in orde te brengen!  
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PAPERASSEN  
STAP 1: IDENTITEITSKAART OF KIDS-ID 

“De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is: 

• geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten. In sommige 
landen moet het kind begeleid worden door een ouder of voogd of beschikken over 
een ouderlijke toestemming.  

• verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar u als volwassene ook 
gewoon met uw identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat u een paspoort nodig hebt. 

 
Vanaf de leeftijd van 12 jaar heeft elk Belgisch kind een eigen identiteitskaart waarmee het naar 
de landen waarvoor een identiteitskaart volstaat, kan reizen. Wij staan erop dat ieder kind een 
geschikt identiteitsdocument bij zich heeft. Vraag eventueel meer informatie bij je gemeente.  
Houd er rekening mee dat het tot 3 weken kan duren om een kaart aan te maken!  
 

STAP 2: REISTOELATING VOOR MINDERJARIGEN 
Als je minderjarig kind zonder ouder(s) naar het buitenland reist, wordt er aangeraden om een 
‘reistoelating voor minderjarigen’ of een ‘ouderlijk toestemming minderjarigen buitenland’ mee 
te geven aan de begeleiding. Hoewel het niet echt verplicht is vanuit de overheid, willen wij deze 
papieren toch ontvangen. U kan deze papieren aan de takleiding van uw zoon/dochter afgeven op 
20 of 23 juli (afhankelijk van wanneer uw kind vertrekt). Als uw kind dit niet bij zich heeft, kan 
hij/zij helaas niet mee op ons scoutskamp. 
LET OP Dit is ook belangrijk voor leiding. Alle leiding die bij vertrek nog geen 18 jaar is, moet dit 
papier aan de groepsleiding afgeven bij vertrek. 
Houd er rekening mee dat ook dit enkele weken kan duren! 
 

STAP 3: “GEEL KLEVERTJE”  
Deze klevertjes van de ziekteverzekering hebben we nodig als we om een of andere reden naar 
een ziekenhuis in België moeten gaan.  
 
 

STAP 4: Eventuele medicatie 
Als uw zoon/dochter zijn eventuele medicatie zelfstandig kan innemen, moet deze niet afgegeven 
worden aan de leiding. Als uw zoon/dochter dit gaat vergeten, mag je het aan de takleiding 
afgeven. Hij/zij zorgt er dan voor dat ze het op het juiste moment krijgen. Gelieve hier dan een 
briefje bij te steken over hoe en wanneer de medicatie ingenomen dient te worden. Steek de 
medicatie samen in een handig zakje met de naam van uw kind, zodat er niets verloren kan gaan. 
 
 
Alle ‘paperassen’ worden bij aanvang van het kamp opgehaald door de leiding. Ook de 
eventuele medicatie wordt dan afgegeven, als dit nodig is. Op 30 juli krijg je deze terug. Graag dit 
allemaal samen in een zakje, met naam op, steken. 



CROSSROADS  
Voor zaterdag 23 juli 
Stel dit adres in in je GPS: Spuiweg 3, 4318 AN Brouwershaven, Nederland. 
 
 
POST: 
Je mag er gerust in zijn; de postduiven vinden heus de weg naar onze kampplaats. Aangezien de 
brieven naar Nederland gestuurd moeten worden, stuur je ze best op tijd op! Geef je dochter/zoon 
ook wat papier, enveloppen, een pen en postzegels mee op kamp als je thuis ook graag een brief 
ontvangt. Voor de jongere leden: schrijf thuis al de adressen op de enveloppen, zodat ze zeker 
naar het juiste adres verstuurd worden. 
Adres waar je je brieven naartoe kan sturen: Spuiweg 3, 4318 AN Brouwershaven, Nederland. 
 
Zet deze boodschap heel duidelijk op de brief: 
ZEESCOUTING TOXANDRIA 
‘naam van dochter- of zoonlief + tak ’ 
 
 

NOODGEVALLEN  
In uiterste noodgevallen kan je de leiding bereiken via één van onderstaande telefoonnummers. 
Kan je de eerste twee niet bereiken, dan kan je ook naar Daniël (voorzitter van het Ozee) bellen. 
Wij hopen dat we deze procedure niet hoeven toe te passen, maar je weet helaas nooit. 
Rechtstreeks je dochter/zoon aan de lijn krijgen, gaat helaas niet.  
Je beseft het dus zelf wel goed; deze procedure dient enkel voor uiterste gevallen van nood. Een 
berichtje dat het lid zijn of haar boterhammetjes of botten vergeten is, of de prettige mededeling 
dat poeslief enkele jongen geworpen heeft… dat zijn geen noodgevallen.  
 
Contact opnemen in uiterste noodgevallen kan met volgende personen:  
 
Amber: +32 479 46 21 76 
Ward: +32 491 02 19 25 
 
Daniël: +32 477 23 23 97 
 
 
 
 



Koffer inladen!  
Wat nu?  
Wat neem ik mee?  
-  Kledij  
o je volledig uniform (aandoen bij vertrek). Best 2 sets voor ZLW en ouder, want 1 set gaat vies     
zijn na tweedaagse. 
o broeken (zowel lange als korte)  
o truien  
o T-shirts  
o ondergoed  
o sokken  
o regenjas  
 
- Schoenen  
o stevige stapschoenen/speelschoenen 
o waterschoentjes!!!(anders NIET op/in  
het water)  
o (stap)sandalen, slippers, …  
 
- Wasgerief  
o washandjes  
o handdoeken  
o shampoo/zeep (biologisch afbreekbaar)  
o tandenborstel en tandpasta  
o bekertje  
 
- Eetgerief  
o gamel, géén onbreekbaar bord 
o bestek  
o onbreekbare beker  
o keukenhanddoeken  
o een handig zakje waarin je al je eetgerief netjes bij elkaar kan steken  
 
- Zwemgerief  
o badpak/zwembroek/zwemshort  
o handdoek  
o evt. zwembril, zwembandjes, bal  
o evt. reddingsvest  
 
  



- Slaapgerief  
o veldbed of luchtmatras en voor ZLW, SMK, ZVK en LDS een matje voor 2-daagse!  
o warme slaapzak  
o evt. kussen  
o pyjama, knuffel  
o voor ZLW, SMK, ZVK en LDS tentje voor 2-daagse. Niet iedereen hoeft een tentje te hebben, 
dus je kan onderling al wat afspreken om samen te slapen. 
 
- Andere  
o zakdoeken  
o drinkfles 
o anti- insectenspray 
o zaklamp  
o zonnecrème!  
o zonnebril!  
o pet!  
o schrijfgerief  
o rugzakje  
o trekkersrugzak voor ZLW, SMK, ZVK en LDS voor hun 2-daagse!  
o een muntstuk van 50 cent om gebruik te maken van de douches 
o verkleedkledij in thema “Op de boerderij” 
o Papier, postzegels en enveloppen om brieven te sturen naar het thuisfront. U schrijft best al de 
adressen op de enveloppen. 
o medicijnen: dit moet zeker aan je leiding gemeld worden! Afgeven aan de leiding hoeft niet als 
uw kind het zelfstandig kan innemen. Gelieve alle medicatie samen te steken in een doosje of zakje 
met overduidelijk de NAAM van het kind op!  
 

 
ZORG DAT ALLES GEMERKT IS MET JE NAAM!  
 
Wat neem ik niet mee?  
- snoep (of we doen deze in één grote pot per tak)  
- gsm’s! Wij kunnen ons ook goed amuseren zonder een gsm. 
- allerlei multimedia 
- drank, sigaretten, e-sigaret, ‘illegale handelswaren’  
- alles waarvan je twijfelt of je het wel mee mag nemen  
 
Als de leiding toch merkt dat je dit bij hebt, zal dit afgenomen worden. Je zal je bezittingen pas op 
het einde van het kamp terugkrijgen.  
  



FOOD AND  
DRINKS  
 
 
 
Tijdens ons zomerkamp is het van het allergrootste belang dat onze jongens en meisjes hun 
dagelijkse portie vitaminen, proteïnen en koolhydraten toegestopt krijgen.  
En als dat dan nog even kan in overheerlijke maaltijden, dan kunnen we dat enkel en alleen te 
danken hebben aan een superploeg van foeriers.  
Zij duiken iedere keer weer in de keukentent en verschijnen enkele tijd later met een heus één-, 
twee- of driegangenmenu!  
                         



Coronamaatregelen   
 
Geen coronamaatregelen! 
Enkel, maar dit is overal het geval, 
mag uw kind niet mee op 
scoutskamp als hij/zij positief heeft 
getest op Covid-19. 
 

Op kamp met uitzicht op weer 
onbezorgd jong mogen zijn? Dat is 
dromen - land in zicht! 

 

 
 

WANTED!  
Geen kamp zonder boten,  
Geen boten zonder trekhaken.  
Wij zijn daarom nog op zoek naar 6 ouders die een trekhaak hebben 
om op  
▪ 16 juli (voormiddag) de boten naar Brouwershaven te voeren  
▪ 30 juli (middag) de boten terug naar onze thuisbasis te trekken  
 
 
U mag dit laten weten aan de groepsleiding via groepsleiding@zeescoutstoxandria.be of meteen 
invullen in de forms van de inschrijving. Als u dat wenst, mag u uw kinderen dan ook zelf mee 
halen van de kampplaats i.p.v. ze met de bus mee te laten gaan. Ze moeten om 16u45 wel terug 
op het frac staan voor de afscheidsformatie. Het is elk jaar een grote zoektocht om ouders te 
vinden die willen rijden voor onze boten. U hoeft dus geen schrik te hebben dat u dit te laat zou 
lezen en dat er daardoor al genoeg volk zal zijn, want waarschijnlijk zullen we nog wat 
openstaande plekjes hebben. 
 

We willen deze mensen hierbij alvast bedanken!  
Zonder jullie zouden we misschien bootloos zijn. D-A-N-K-U!  
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