
 
 
 

Kamp 2019: Warmond 
De magie van de Zeescouts  

 
 

  
 
 

Algemene informatie 
 
 



Voorwoord 
Tien maanden vol zeescoutsplezier vlogen ons in een razend tempo om de oren. Een jaar 
boordevol sensatie, avontuur en vriendschap 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 terug kijken op een meer dan geslaagd 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 
tesamen.  
Dit jaar laten we ons betoveren door de wondere wereld van de MAGIE.  Jij wilt vast weten 
welke witte konijnen je leiding uit hun hoed kan toveren? 
 
Zorg dat je erbij bent en laat je betoveren !!  
 
 
 
 



Kampdata  
Dit jaar gaan we op kamp aan de Kagerplassen in Warmond. De bezoekdag (deze wordt verder in 
het boekje meer uitgelegd) zal dit jaar op zaterdag 20 juli vallen, wat dus in het midden van het 
kamp is voor de zeeleeuwen, scheepsmakkers, zeeverkenners en loodsen en in het begin van het 
kamp voor de zeehonden en de zeewelpen. De zeeleeuwen, scheepsmakkers, zeeverkenners en 
loodsen zullen dus heen en terug met de bus vervoerd worden. De zeehonden en zeewelpen 
komen in het heengaan mee met de ouders en zullen teruggaan met de bus. Dit ziet er in detail 
als volgt uit: 
 

Vertrek  
Zeeleeuwen, scheepsmakkers, zeeverkenners en loodsen 
woensdag 17 juli 2019 
om 9u00 aan het Frac met de bus 
 
zeehonden en zeewelpen  
zaterdag 20 juli 2019 
om 11u00 in Warmond (Zijldijk 4) 
 

Terugkomst  
zaterdag 27 juli 2019 
rond 17u aan het Frac 
 
We zullen met alle leden rond 15u vertrekken en komen dan rond 17u aan in Turnhout aan het 
Frac. 
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. Hou 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, dat had je zelf al begrepen. Maar hoe schrijf je nu in?  
 
 
Inschrijven kan u als volgt doen: U vult de onderstaande inschrijvingsstrook ten laatste tegen 
zaterdag 29 juni in. U geeft dit af samen met briefje ‘ouderlijke toestemming voor buitenland’ 
dat u kan halen bij uw gemeente.  
 

Ondertekende ……………………………………………………………………… (vader/moeder/voogd) 

  

Geven toestemming aan ………………………………..…………………….. (naam kind), …………………………(tak) om 
mee te gaan op een onvergetelijk zomerkamp! 

Een reis te maken naar Warmond, Nederland onder begeleiding van Zeescouts Toxandria Turnhout 

  

Handtekening:  

  

  

 Optioneel: 

Ik heb een trekhaak en wil graag 13 juli 2019 een boot vervoeren van het Frac naar de kampplaats. 
Dit is mijn GSM-nummer: …………………………………………………………… 

  
Ik heb een trekhaak en wil graag 27 juli 2019 een boot vervoeren van de kampplaats naar het Frac. 
Dit is mijn GSM-nummer: …………………………………………………………… 

 

Dit briefje is niet enkel een invulstrookje; het is ook een officieel document voor de leiding om in 
geval van nood te kunnen en mogen optreden als een ‘goede huisvader/ huismoeder’ (uiterst 
noodzakelijk voor een kamp in het buitenland). 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 en zeewelpen. Voor zeeleeuwen, 
scheepsmakkers, zeeverkenners en loodsen komt dit neer op € 150. Voor dit bedrag ontvangt je 
zoon of dochter een totaalpakket “zeescouting ten voeten uit”. 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 het briefje ten laatste zaterdag 29 juni 2019 af te geven. 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) 
of ZSL (zeescoutsleiding)  

 
Gelieve de inschrijvingen én de overschrijving  
VOOR 29 JUNI 2019 in orde te brengen!  

 



PAPERASSEN  
STAP 1: IDENTITEITSKAART  
’Vanaf de leeftijd van 12 jaar heeft elk Belgisch kind een eigen identiteitskaart waarmee het naar 
de landen waarvoor een identiteitskaart volstaat, kan reizen. Kinderen onder 12 jaar kunnen een 
'bewijs van identiteit' krijgen. Dit is een bewijs met pasfoto dat op aanvraag door de 
gemeenteadministratie wordt verstrekt.  
Het bewijs van identiteit is twee jaar geldig  
(of tot de twaalfde verjaardag) en wordt op vraag van de ouders door het gemeentebestuur 
afgegeven.’  
Wij staan erop dat ieder kind een geschikt identiteitsdocument bij zich heeft. Vraag eventueel 
meer informatie bij je gemeente.  
Hou er rekening mee dat het tot 3 weken kan duren om een kaart aan te maken!  
 
 

STAP 2: GEEL KLEVERTJE  
Deze klevertjes zijn eigenlijk niet nodig in Nederland.  
Een eurocross – world assistance card (zie stap 3) is normaal gezien genoeg. Toch willen we 
graag op veilig spelen en verwachten we van de leden dat ze dit bij hebben.  
Maar mochten we om een of andere reden naar een Belgisch ziekenhuis moeten gaan, dan 
hebben we ook daarvoor alles in ons bezit.  
 
 

STAP 3: EUROCROSS – WORLD ASSISTANCE CARD  
Het is zeer handig als elk lid een Eurocross kaart meebrengt op kamp.  
Hier staan allerlei gegevens op van het kind.  
Eurocross geeft in feite extra service bij een ongeval in buitenland.  
Deze kaart kan u bekomen bij uw mutualiteit.  
 

Alle ‘paperassen’ worden bij aanvang van het kamp opgehaald door de leiding. 
Ook de eventuele medicatie wordt dan afgegeven. Op 27 juli krijg je deze 
terug. Het zou handig zijn, mocht je alles netjes samen steken in een 
doorzichtig zakje en hierop de naam van je kind duidelijk te vermelden.  



CROSSROADS  
Adres kampterrein: Zijldijk 4, Warmond, Nederland. 

Optie 1:  

Neem je GPS, stel hem in op het adres:  
Zijldijk 4, 2362 AE Warmond, Nederland  
 
Indien u er met de GPS niet geraakt, kijk optie 2.  

 
Optie 2:  
Ga de E19 op in Hoogstraten vanaf de Steenweg op Merksplas, N124, N14 en N146 
29 min. (23,4 km) 
  
Neem de A16, A13/E19 en A4 naar de Willem van der Madeweg in Leiden, Nederland 
58 min. (96,6 km) 
  
Ga verder op de Willem van der Madeweg. Rijd naar de Zijldijk in Warmond 
14 min. (6,7 km) 

 
Tijdens de bezoekdag wordt er van hieruit parkeerplaats aangeduid. Er zal leiding aanwezig zijn 
om dit in goede banen te leiden en jullie te wijzen naar de plaats waar de boot jullie kan 
overzetten.  

 
POST: 
Je mag er gerust in zijn, de postduiven vinden heus de weg wel naar onze kampplaats. Hou er 
wel rekening mee dat dit geen crossduiven zijn en enige tijd nodig hebben om de afstand 
Turnhout – Warmond te overbruggen. Stuur af en toe briefjes en/of kaartjes van het thuisfront 
richting Nederland, zodat we toch nog een beetje in contact kunnen blijven met de thuishaven.  
 

ZEESCOUTING TOXANDRIA 
‘naam van dochter- of zoonlief + tak ’ 

p/a fam JGM Hoogenboom 
 Zijldijk 4 

2362 AE Warmond 
Nederland 



NOODGEVALLEN  
In uiterste noodgevallen kan je de leiding bereiken via één van onderstaande nooddiensten. Kan 
je de eerste drie niet bereiken, kan je ook naar iemand van het Ozee bellen (de laatste twee). 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 noodprocedure 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:  
 

Laura: +324 94 05 33 10 
Marie: +324 98 62 16 79 
Roosje: +324 96 45 46 02 
 
Daniël: +323 340 22 80 
Ivan: +324 96 28 68 93  
 
 
 



Koffer inladen!  
Wat nu?  

Wat neem ik mee?  
- Kledij  
o je volledig uniform (aandoen bij vertrek)  

o broeken (zowel lange als korte)  

o truien  

o T-shirts  

o ondergoed  

o sokken  

o regenjas  

 
- Schoenen  
o stevige stapschoenen  

o waterschoentjes!!!(anders NIET op/in  

het water)  

o sportschoenen, (stap)sandalen, …  
 
- Wasgerief  
o washandjes  

o handdoeken  

o shampoo/zeep (biologisch afbreekbaar)  

o tandenborstel en tandpasta  

o bekertje  

 
- Eetgerief  
o gamel of onbreekbaar bord (en soepbord)  

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 matje voor 2-daagse!  

o slaapzak  

o evt. kussen  

o pyjama, knuffel  

o voor LDS, ZVK, SMK en ZLW tentje voor 2-daagse  

 
- Andere  
o zakdoeken  

o drinkbus (stevige of aluminium) 

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 verkleedkledij in thema magie!  

      Bij de scheepsmakkers is het thema Harry Potter. 

      Bij de zeeverkenners in een van de thema’s die terugkomen in hun kampboekje. 

o Een centje om eventueel postzegels en briefkaartjes te kopen  
o medicijnen: dit moet zeker aan je leiding gemeld worden! 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!  

- allerlei multimedia (zoals wiii’s, I-pods,…)  

- drank, sigaretten, ‘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.  



Tijdens ons zomerkamp is het van het allergrootste belang dat onze jongens en 
meisjes hun dagelijkse portie vitaminen, proteïne 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 super ploeg van foeriers.  
Zij duiken iedere keer weer in de keukentent en verschijnen enkele tijd later 
met een heus één-twee-drie gangen menu!  

 
FOOD 
AND  
DRINKS  



Bezoekdag  
Wilt u ook al zo lang eens zien hoe het eraan toe gaat op ons zomerkamp? Hoe 
de zeehondjes spelletjes spelen samen met hun knotsgekke leiding? Hoe de 
welpen de kampplaats van Warmond onveilig maken? Of hoe de zeeleeuwen 
hun eerste tweedaagse stappen? Of hoe de scheepsmakkers de wilde zee 
optrekken met hun vier masters? Of wilde je altijd al eens komen kijken hoe die 
puber van jou het ervan af brengt, zo zonder mammie en pappie?  
 

Dan is dit je ultieme kans!  
De bezoekdag zal deze zomer doorgaan op zaterdag 20 juli 2019.  
 

Hoe zal dit in zijn werk gaan?  
Alle ouders worden verwacht om 11.00u op de kampplaats in Warmond. Dit 
jaar bevinden we ons op een eiland, waardoor iedereen dus met de boot 
overgezet moet worden.  Er zal leiding klaar staan om jullie naar de 
parkeerplaatsen en de overzetplaats te begeleiden. 
Omdat er geen grote parkeerplaats aanwezig is zou het kunnen dat je een 
stukje moet wandelen. We raden aan om zo veel mogelijk samen te rijden, 
want ‘Minder is Meer’!  
We vragen aan de ouders van alle takken om eten te voorzien voor hun 
oogappels zodat jullie gezellig samen kunnen picknicken en luisteren naar de 
verhalen van het kamp. Voor de leden waarvan de ouders jammer genoeg niet 
kunnen komen, zal er zeker iets lekkers voorzien worden. 
Dit jaar zijn huisdieren jammer genoeg niet toegelaten op het kampterrein. 
 

En daarna?  
Na het eten is er dan tijd om mee te spelen, te rollen en te bollen, misschien 
zelfs te zeilen en de kampplaats te ontdekken. Om de dag af te sluiten 
organiseert ons OZEE een heuse Afternoon Tea, met allerlei lekkers zoals cake, 
wafels en andere gebakjes en iets om te drinken.  
Om 15.30u mogen de mama’s en papa’s afscheid nemen van hun spruitjes. ☺  
                                            



Dus bezoekdag…  
zaterdag 20 juli, om 11.00 uur  
in Warmond, Nederland  
 
▪ 11.00 tot 12.00  
Aankomen, bagage uitladen en naar de tenten brengen  
 
▪ 12.00 tot 13.00  
Picknick  
 
▪ 13.00 tot 14.15  
Spelmoment, per tak spelen de leden samen spelletjes met 
de ouders 
 
▪ 14.15 tot 15.15  
Afternoon Tea, met allerlei lekkers  
 
▪ 15.30  
Na het afscheid trekken de ouders terug naar huis  
 



WANTED!  
Geen kamp zonder boten,  
Geen boten zonder trekhaken.  
Wij zijn daarom nog op zoek naar 10 ouders die een 
trekhaak hebben om op  
▪ 13 juli de boten naar Nederland te voeren  

▪ 27 juli de boten terug naar onze thuisbasis te trekken  

 
Dit kan je vermelden bij de inschrijving. U kunt als u dat wenst een 
onkostenvergoeding krijgen, u ontvangt hiervoor een formulier.  

 

Geen trekhaak, maar wel werklustig?  
Geen paniek, ook voor u hebben we een oplossing. Op 12 juli laden 
we onze camion in en kunnen we jullie hulp zeker ook gebruiken. We 
beginnen om 10u en stoppen als hij ingeladen is.   
Op 13 en 14 juli kunnen we alle werkmannen of supervrouwen 
gebruiken om het kampterrein op te bouwen. Als u graag wil 
meehelpen op kamp kan u dit laten weten aan de groepsleiding op 
groepsleidingtoxandria@gmail.com  
Na het kamp moet de camion natuurlijk nog wel terug uitgeladen 
worden en hierbij kunnen we ook alle hulp gebruiken! We doen dan 
ook een warme oproep aan alle ouders om 27 juli wat vroeger te 
komen om de camion al deels uit te laden of wat langer te blijven om 
mee verder uit te laden met de leiding.  
 
We willen deze mensen hierbij alvast bedanken!  
Zonder jullie zouden we veel minder tijd hebben om ons kamp 
degelijk voor te bereiden en zouden we misschien boot-loos zijn. 
BEDANKT!  
 

mailto:groepsleidingtoxandria@gmail.com


Info leiding  
 
Voor alle vragen voor of na het kamp kan u altijd terecht bij de volgende 
leiding: 

 
Zeehonden: Kotick (Toon): +324 76 03 24 83 
Zeewelpen: Bagheera (Lars): +324 97 76 71 70 
Zeeleeuwen: Lotte: +324 91 59 26 83 
Scheepsmakkers: Pauline: +324 70 51 47 52  
Zeeverkenners: Caitlin: +324 70 98 53 86 
Loodsen: Niels: +324 83 08 77 78 
 
Groepsleiding: 
 
Laura: +324 94 05 33 10 
Marie: +324 98 62 16 79 
Roosje: +324 96 45 46 02 
 

 
De leiding wil graag alle leden, leiding en sympathisanten van harte bedanken 
voor het plezierige scoutsjaar dat helaas weer veel te snel voorbij gevlogen is. 
Hopelijk kan iedereen genieten van een fijn en deugddoend zomerkamp.  
We wensen iedereen nog graag een prettige vakantie toe en hopen elkaar 
terug te mogen zien bij de start van ons volgende werkjaar op 7 september 
2019!  
 


