
Hertenkamp 2021 
8/07/’21 – 12/07/’21 

 

 

 

 

 

 

 

 
De herten en het mysterie van de missende olympische ringen. 

 

 

 



 

 

Beste ouders en herten,  

 

De hertenleiding heeft telefoon gehad van het IOC (Internationaal Olympisch Comité) 

met het verontrustende nieuws dat de olympische ringen verdwenen zijn. Ze hebben de 

hulp nodig van de herten om de ringen op tijd terug te vinden om de Olympische spelen 

deze zomer door te laten gaan. Ze zullen hiervoor een Olympisch dorp op zetten in 

Boortmeerbeek van 8 juli tot en met 12 juli.  

 

 

Wat neem je mee op dit avontuur?  

 

- Matje/veldbed/luchtmatras (we slapen in tenten) 

- Slaapzak (eventueel hoofdkussen) 

- Slaapgerief: pyjama, kussen en knuffel 

- Zaklamp 

- Voldoende kledij voor elke dag (broeken, T-shirts, onderbroeken, sokken, truien) 

+ reserve. Zorg zeker voor voldoende warme kledij, het kan ’s avonds/’s nachts 

sterk afkoelen. 

- Zwemgerief: voor waterspelletjes (zwembroek/bikini/badpak) 

- Zonnecrème, after-sun, pet of hoed, zonnebril 

- 2 keukenhanddoeken (met naam op!) 

- Gamel, beker en bestek 

- Linnenzak/vuilzak (voor de vuile was) 

- Schoenen (zowel voor goed als slecht weer eventueel regenlaarzen) 

- Toiletzak: tandenborstel + tandpasta, zeep + shampoo (biologisch afbreekbaar), 

kam, muggenmelk/insectenspray.  

- Handdoek, washandje en zakdoeken 

- Strips, boeken, spelletjes voor tijdens de platte rust 

- Verkleedkleren/outfit in thema 

- Medicatie indien nodig (gelieve ons hierover tijdig in te lichten!) 

- Kids-ID 

- Briefpapier en enveloppen (best adres er al opschrijven en postzegel er al op 

kleven) als je brieven wil sturen 

Op de dag van vertrek: 

- Uniform (zeker das) + stapschoenen 

- Rugzakje met drinkbus 

- Regenjas (met kap) 

 

Mocht je iets niet hebben van deze spullen, geef dan zeker een seintje aan de leiding. We 

hebben nog spullen op de scouts liggen. 

Zorg dat op alle spullen van je hert duidelijk de naam staat. 

 

Handige tip: Je kan de kledij/het ondergoed per dag in een zakje steken (zakje voor 

vrijdag, zaterdag, zondag en maandag).  

 

Belangrijk:  Alle herten moeten zeker hun Kids-ID bij hen hebben, het is makkelijk dat 

je ze in een enveloppe steekt met de naam van het hert er op. Gelieve bij aankomst deze 

enveloppe te bezorgen aan de leiding.  

 

Alle informatie over medicatie en allergieën is belangrijk. Gelieve via de 

groepsadministratie de individuele steekkaart te vervolledigen. Indien er specifieke zaken 

zijn die je graag nog toelicht, kan je altijd contact opnemen met Apo (+32 478 80 97 

70). 

 

 



Wat laten we beter thuis 

 

• Zakgeld 

• Waardevolle voorwerpen (tablet, gsm, etc.) 

 

 

De herten krijgen graag brieven aan, hieronder vind je het adres van onze kampplaats.  

Denk er wel aan om je brief tijdig te versturen! 

 

  

 

Scouts Meulestede tav (naam hert) 

Looikesstraat 4 

3190 Boortmeerbeek     
 

 
Praktische zaken 

 
Aankomst en vertrek 

 

Op donderdag 8 juli worden de herten om 09u20 verwacht aan Station Gent-Sint-

Pieters. Let op: de andere takken vertrekken van Dampoort, wij vertrekken vanuit Gent-

Sint-Pieters omdat we dan een rechtstreekse trein kunnen nemen. Over de exacte locatie 

brengen we jullie nog op de hoogte. 

Op maandag 12 juli komen we met alle takken terug. We zullen in de namiddag 

aankomen aan het station van Gent-Dampoort om 14u20.  

 

Afzetten rugzakken 

 

Op 30 juni kunnen jullie de bagage komen afzetten aan het lokaal tussen 15u en 17u. 

Deze kunnen weer opgehaald worden op 14 juli tussen 14u en 16u.  

 

Een dag op hertenkamp 

 

8u00: Leiding gaat herten wekken (moesten die nog niet wakker zijn) 

8u20: Ontbijten 

9u00: Opening 

9u30: Start ochtendactiviteit 

12u00: Middageten 

12u45: Platte rust, brieven schrijven, spelletjes spelen, lezen of vrij spelen 

13u45: Start namiddag activiteit deel 1 

16u00: 4-uurtje 

16u20: Start namiddag activiteit deel 2 

18u15: Avondeten 

19u00: Start avondactiviteit 

20u15: Klaarmaken voor slapengaan + avondlied zingen 

20u30: Bedtijd 

 

 

Hoe inschrijven voor dit fantastische avontuur? 
 

Je kan inschrijven door een bericht te sturen naar Apo en €50 of €20 (sociaal tarief) 

over te schrijven op het volgende rekeningnummer: BE42 0689 0002 6954 met als 

mededeling: kamp 2021 + naam hert. Je kan het geld ook cash meebrengen bij het 

afzetten van de rugzakken.  

 

 



 

Contactinformatie 

 

Nummers die jullie kunnen bellen voor dringende zaken tijdens het kamp:  

✓ Marjon (groepsleiding): +32 492 88 69 46 

✓ Apo: +32 478 80 97 70 

✓ Xebo: +32 474 60 44 41 

✓ Gigi: +32 484 24 59 92 

✓ Kerri: +32 492 43 48 92 

✓ Lore (groepsleiding): +32 478 04 76 64 

 

 

Wij hopen velen van jullie terug te zien op 8 juli. 

De hertenleiding 

Apo, Gigi, Kerri en Xebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


