Kapoenen & Welpen kamp 2022

Cowboys & Indianen
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Praktische informatie
Het einde van het scoutsjaar is alweer in zicht… maar niet getreurd, het hoogtepunt van het
scoutsjaar ligt nog in het vooruitzicht! De 2 tofste takken van de scouts gaan in de
zomervakantie op een supermegatof kamp! De leiding zorgt ook dit jaar weer voor een kamp
vol leuke activiteiten, uitdagende spelen en lekker eten! De enige taak voor de kapoenen en
welpen is meegaan en superhard genieten van enkele onvergetelijke dagen! Dit jaar maken de
kapoenen en de welpen de lokalen van scouts Kieldrecht onveilig.
Op het kamp gaan we ons helemaal inleven in de wereld van cowboys en indianen. Wees dus
voorbereid op een supertoffe trip doorheen het wilde westen!

Op zondag 3 juli worden de welpen verwacht om 11 uur in Kieldrecht zelf.
Op dinsdag 5 juli worden de kapoenen om 11 uur verwacht op dezelfde plaats.
Het kamp eindigt voor iedereen op zondag 10 juli en kan je je kapoen of welp
komen ophalen om 11 uur.

Kostprijs
De kostprijs voor dit kamp bedraagt €150 voor de welpen en €120 voor de kapoenen.
(Voor elk extra kind krijg je €10 korting.)
De deadline voor het storten is 20 juni 2022! Vanaf de storting is je kind automatisch
ingeschreven. (Naam kind vermelden!)
Het kampgeld kan je overschrijven op volgend rekeningnummer:
BE 31 7512 0778 5255
Mededeling: “Voornaam + naam + tak, Kieldrecht2022”.
Een deel van het kampgeld kan worden teruggetrokken van de belastingen of ziekenfonds. Dit
document kan je aanvragen bij de mutualiteit.
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Medische fiche
Vanaf dit jaar houden we onze medische steekkaarten online bij. Je kan dus als lid je eigen
steekkaart online invullen en opvolgen. De meeste hebben dit al gedaan, maar sommige nog
niet. Hierbij een oproep om de medische steekkaart in te vullen of bijwerken. Een lid zonder
ingevuld medische fiche kan niet mee op kamp.
Hoe doe je dit? Surf naar https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/
Er staat een uitgebreide handleiding op onze website onder Administratie -> Medische fiche
https://scoutslille.be/node/41
Mocht het nodig zijn medicatie mee te geven op het kamp, gelieve dit in een handige
verpakking (doos of zakje) mee te geven met het eventuele doktersvoorschrift en duidelijke
instructies (naam, hoeveelheid, tijdstip, …). Blad hiervoor vind je bij de online medische fiche.

Contact
Voor enkele kapoenen en welpen is het waarschijnlijk de eerste keer dat ze mee op kamp
vertrekken. Voor hun ouders is het dus waarschijnlijk ook de eerste keer dat ze hun zoon enkele
dagen moeten missen. We willen echter toch vragen, uitgezonderd in noodgevallen, niet te
bellen en niet op bezoek te komen. Mocht het toch nodig zijn zal de leiding zelf tijdig contact
opnemen.
Als je toch met iets dringend zit kan je de leiding 24/24u bereiken via volgende nummers:
Noodtelefoonnummers:
Kapoenen: (Klaas Taeymans) 0477 64 16 30

Welpen: (Wout Willemsen) 0468 21 91 54

Brieven en kaartjes zijn echter wel geweldig om te krijgen! Voor al deze post slechts één adres:

De Sjelter - Naam Kapoen of Welp
Oud-Arenberg 88B
9130 Kieldrecht
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Wat steek ik in mijn koffer?
Slaapgerief
o Luchtmatras of veldbed
o Slaapzak
o Kussen
o Je favoriete knuffel
Wasgerief
o Tandenborstel, tandpasta
o Zeep, shampoo, kam
o Handdoek, washandje
Kleding
o Volledig uniform (hemd + das) of kapoenentrui
o Onderbroeken
o Marcellekes/ onderlijfjes
o Kousen
o Zakdoeken
o Sportschoenen
o Sandalen of stevige zomersletsen
o Pyjama
o T-shirts
o Warme trui
o Korte & lange broeken
o Petje, zonnebril, zonnecrème
o Regenjas
o Zwemgerief + zwembandjes + strandhanddoek (short én speedo voor in zwembad!)
o Zakje voor vuile was
Allerlei
o Verkleedkleren van je favoriete cowboy of indiaan
o Watergeweer
o Eetgerief: gamel, bestek & beker
o 2 keukenhanddoeken
o Zaklamp
o Rugzakje voor dagtocht
o Eventueel een strip of leuk spelletje voor tijdens de platte rust
o Papier, schrijfgerief, postzegels en brieven om thuis te laten weten hoe leuk het er is
(adressen kan je best op voorhand al op de enveloppen schrijven)
o Kids-ID of ISI+ kaart (afgeven bij aankomst)
o Eventuele medicatie (afgeven bij aankomst)
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Pas de kleding aan naargelang de weersvoorspellingen. Geef zeker niet de beste kleren mee.
Deze worden immers toch vuil van het spelen. Zet ook op alle spullen en kleding je naam,
zodat iedereen terug thuiskomt met een volle koffer!
Aan het begin van het kamp geef je aan de kampleider (Klaas Taeymans bij Kapoenen en Akela,
Wout Willemsen bij de Welpen) een enveloppe met de naam van je kapoen of welp en daarin:
o Kids-ID of ISI+ kaart + klever ziekenkas
o Eventueel medicatie
o 5 euro zakgeld

Wat niet in onze koffer mag
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Dagplanning kamp
Tijdstip

Activiteit

08u00

Opstaan, daarna een gezonde portie
ochtend turnen

08u30

Lekker ontbijten zodat we heel de dag
kunnen spelen We vergeten onze tanden
niet te poetsen!

9u30

Ochtendformatie
Vlag oplaten en dagplanning. De reisgids
van de dag komt ons vertellen wat er de
vorige dag gebeurd is.
+ Start voormiddagactiviteiten

12u30

Middageten
We vullen onze maagjes terug zodat we
er heel de namiddag flink tegenaan
kunnen gaan!

13u30

Namiddagactiviteit Ook in de
namiddag amusement verzekerd!

16u00

Vieruurtje
Een lekker en gezonde snack!

18u00

Avondeten
Van al dat spelen krijg je wel erg veel
honger! Tijd voor een lekker maaltijd!

19u00

Avondactiviteit
Een rustige activiteit om de dag af te
sluiten! Na de avondactiviteit volgt de
avondformatie.

20u30

Bedtijd kapoenen
Na een hele dag spelen zijn de kapoenen
wel uitgeput, tijd om te gaan slapen!

21u00

Bedtijd welpen
Na een hele dag te ravotten zijn de
welpen wel uitgeput, tijd om te gaan
slapen!
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Kapoenenleiding
Naam

Functie

Klaas Taeymans

Kampleider kapoenen
Als een echte komeet gaat hij het
kamp in goede banen leiden.
Altijd klaar om een spel te spelen!

Jens De Cnodder

Speelkofferverantwoordelijke
Alles is altijd netjes opgeruimd
met deze kanjer in de buurt. Hij
staat altijd paraat om te spelen
met iedereen.

Arne Sas

Dj
Let op want deze zottebol gaat
voor de muziek zorgen. Als ze
langskomt kan je alvast je beste
pose bovenhalen want ze heeft de
camera altijd in aanslag.

Bram Tops

Pleinmeester
De plein meester zorgt ervoor dat
het plein elke avond proper is
opgeruimd voor zijn tak gaat
slapen.

Tuur Vloemans

EHBO verantwoordelijke
De EHBO verantwoordelijke zorgt
ervoor dat alle pijntjes en
wondjes van de kapoenen goed
verzorgd worden.
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Klaas Cornelissen

Fotograaf
Deze man zorgt ervoor dat er elke
dag voldoende foto’s zijn
genomen zodat het thuisfront
elke dag van enkele sfeerbeeldjes
kan genieten.

Welpenleiding
Naam

Functie

Wout Willemsen (Akela)

Kampleider welpen
Deze genie is verantwoordelijk
voor het goede verloop van het
welpen kamp, hij zorgt ervoor dat
iedereen doet wat hij moet doen
en alles errond.

Wouter Mols (Bagheera)

Ochtend turnen verantwoordelijke
Deze man zorgt ervoor dat
iedereen ‘s morgens snel wakker
wordt. Om fris en fruitig aan de
dag te kunnen beginnen.

Pallieter Dries (Oe)

Post/kampvuur verantwoordelijke
Deze kerel zorgt ervoor dat er
voldoende hout is voor het
kampvuur. En zorgt er ook voor dat
alle jullie brieven op tijd bij de
juiste persoon aankomen.

War Van Herck (Baloe)

EHBO verantwoordelijke
De EHBO verantwoordelijke zorgt
ervoor dat alle pijntjes en wondjes
van de welpen goed verzorgd
worden met zijn magische handen
en vooral zijn EHBO koffer.
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Willem Van Herck (Wontolla)

Pleinmeester
De plein meester zorgt ervoor dat
het plein elke avond is opgeruimd
voor zijn tak gaat slapen.

Ruben Van Den Bosch (Rama) Speelkofferverantwoordelijke
De speelkoffer verantwoordelijke
zorgt ervoor dat alles terug in de
juiste koffer zit voor zijn tak gaat
slapen.

Door Moorkens (Lowie)

Fotograaf
Deze man zorgt ervoor dat er elke
dag voldoende foto’s zijn genomen
om de ouders zoveel mogelijk
sfeerbeelden te kunnen geven.

Wannes Mariën (Chil)

Wekker
Als jongste van de groep is het
Wannes zijn taak om iedereen op
tijd uit zijn bed te zetten. Zodat we
aan een onvergetelijke dag kunnen
beginnen.

Foeriers
Het overheerlijke eten op ons kamp zal geserveerd worden door onze oud-leiding. Die zullen
ervoor zorgen dat er elke dag lekker eten op je bord staat! Moest je nu toch iets niet lusten
hebben ze ook dit jaar hun jokers bij. Iedereen krijgt in het begin van het kamp 2 jokers. Deze
kan je tijdens het kamp inzetten wanneer je het eten echt niet lust. Je moet nog steeds wel een
hapje proeven, maar je krijgt hierna een boterham. We raden aan dat je je joker niet afgeeft
want op het einde van het kamp geven de foeriers een leuke verrassing voor diegene die hun
jokers niet gebruikten, dus denk er zeker goed over na voor je je joker inzet!
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Liederen
Avondlied
O Heer, d ‘avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!
Met Scouts en leiders knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luisterend fluisteren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê!
Leider: “St. Joris Patroonheilige van de scouts”
Allen: “Bid Voor Ons!”

Beloftelied: IK BELOOF
luister even
wat ik zeggen ga
(ik) doe mijn belofte
beloof het, ja

we kunnen veel meer
daar geloof ik in
schouders er onder
we vliegen er in
Refrein

Ik kijk om me heen
om dan verder te gaan
hink, stap, spring
Ik kom eraan

Refrein
alleen met zijn allen
met zijn allen alleen
ontdekken een grotere wereld
om ons heen

Refrein:
Ja ik ga achter mijn belofte staan
als scout en gids wil ik daarvoor gaan
ja samen achter de belofte staan
als scout en gids willen we daarvoor gaan

Zo samen begrijpen
waar het eigenlijk om gaat
Een mooiere wereld
Die lekker ronddraait

Ik zet me in
voor iets groots of klein
voor mijn groep
wil ik er altijd zijn

want ik beloof...
als scout en gids...
want ik beloof...
als scout en gids...
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een knoop in de das
ik zal er echt voor gaan
soms met vallen
dan weer opstaan
Ik hoop wat we doen
Echt zinvol is
In stad, zee of boom
In iets meer dan er is
want ik beloof
als scout en gids
want ik beloof ...

