KAPOENEN DAMIAANSCOUTS
KAMP JULI 2020

DAMIAAN NAAR DE MAAN!
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DAMIAAN NAAR DE MAAN
Wat hebben wij jullie toch gemist! Trek jullie ruimtepakken al maar aan, want wij
gaan deze zomer naar de maan! Ja hoor, we hebben het over ons scoutskamp. We
geven jullie met veel plezier dit kampboekje mee, waarin jullie alle informatie
kunnen vinden voor je op kamp vertrekt!
Ons scoutskamp gaat door van dinsdag 21 juli tot en met maandag 27 juli. Het
thema van deze week: Damiaan naar de maan, dus haal jullie coolste
ruimtepakken en beste vliegtalenten boven, want het wordt een week om nooit
meer te vergeten.
De ruimte verkennen in de zomer, dat wil toch iedereen? Als een echte astronaut
nemen we je mee op een onvergetelijke reis! Spot jij die ruimtemannetjes? Of
bouw jij een grote UFO? Ken je alle planeten al? Ontdek het allemaal in het
planetarium Vilvoorde.
Concreet: dinsdag 21 juli verwachten we alle kapoenen om 11u op de
carpoolparking in Rotselaar aan het rondpunt. Dan vertrekken we met de
spaceshuttle
(bus)
naar
onze
kampplaats
in
Vilvoorde.
Maandag 27 juli kunnen jullie (groot)ouders jullie komen ophalen op onze
kampplaats in de ruimte om 17u30.
Lees zeker verder, want in het vervolg van het boekje lezen jullie alle verdere
informatie.

OPLEIDING TOT SCOUTSTRONAUT

Geachte kapoen,
Wij van het Nationaal Astronauten Speurneus Alliantie
(NASA) schrijven u ten aanzien van de opleiding tot
scoutstronaut. Wij zouden uw hulp ten zeerste op prijs stellen
als u deze zomer ons opleidingsprogramma tot een goed
einde zou kunnen brengen. Concreet bestaat ons programma
uit het opsporen van aliens, het ontdekken van nieuwe
planeten en levensvormen, wandelen op de maan en nog
zoveel meer. Sluit u daarom nu aan om deze onvergetelijke
ervaring te beleven! Wij hebben u nodig!
Met buitenaardse groeten,
Thomas Zurbuchen

WIE GAAT ER MEE?
Leiding
Zoals jullie al kunnen raden, komt jullie leiding natuurlijk mee op kamp. Hier
vinden jullie nog een korte beschrijving over wie wij juist zijn, moest je dat al
vergeten zijn tegen juli. 😊
Elke leiding is een expert binnen een bepaald opleidingsonderdeel.

SILTURNUS

Van
het
zonnestelsel
is
SILTURNUS de sterkste planeet,
't is maar dat je het weet! Ze kent
alle planeten van buiten, ze kan ze
zelfs fluiten.

SAARONAUT

CASTROÏDE

CASTROÏDE is specialist
in
astroïden,
vallende
sterren en meteoroïden.
Hemellichamen ontwijken
is zijn ding, hij spendeert
al zijn dagen buiten de
dampkring.

SAARONAUT is onze hoofdastronaut. Ze
is al vele lichtjaren oud. Ze kent de ruimte
uit haar hoofd en doet alles wat ze belooft.

SPOETNIK
YANNEKE MAAN

SPOETNIK is Tomas Zurbuchen
zijn rechterhand en is afkomstig uit
de Sovjet-Unie (Rusland). Ze
spreekt vloeiend Russisch en is
heel erg romantisch.

YANNEKE MAAN zie je niet altijd
staan, vanaf dat de avond valt, zal
hij opstaan. Toch staat hij altijd
voor je klaar, maakt niet uit in welk
schrikkeljaar.

ZWARD GAT

ZWARD GAT is een groot mysterie en bestaat uit een
lichtgevende, kosmische materie. Hij is nu misschien nog
onbekend, maar als je hem kent, word je snel verwend.

SAKKELIET

Sakkeliet, de man die alles ziet. Hij heeft een
overzicht over alles en iedereen, wat een fenomeen!
Hij houdt zich vooral bezig met aliens opsporen en
sleutelt voor de rest aan ruimteschip motoren.

LAKET
LAKET schiet pijlsnel naar
de maan en daarvoor laat
ze alles staan. Ze reist
vliegensvlug naar de maan
heen en terug.

Foeriers
Natuurlijk hebben we ook mensen nodig die jullie mondjes kunnen voeden, daarom
nemen wij ook nog de beste foeriers mee van heel het heelal. Als je eens lief lacht
naar hen, kan je misschien een extra vieruurtje bemachtigen 😊 Wat we al over
het eten kunnen zeggen: het is veel betere kwaliteit dan ruimtevoer.

KATO SCHELLEKENS

Helen Smolders
ROBBE CORNELIS

MEENEEMLIJST
Alle benodigdheden zijn voorzien van handige hokjes om aan te vinken en zo alvast
een handige “checklist” bij het inpakken van de bagage.
Vergeet zeker niet om overal je naam op te schrijven!
OVERDAG HEBBEN WE NODIG:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Scouts T-shirt en das
Ondergoed (voldoende + extra)
Kousen (voldoende + extra)
Zakdoeken
T-shirts
Broeken (zowel lange als korte)
Warme pull (minstens 2)
Pantoffels, (teen)slippers
Stevige stapschoenen
Reserveschoenen
Regenjas
Kledij die heel vuil mag worden en daarna zelfs weggegooid mag worden
Verkleedkledij in het thema ruimte

OM TE SLAPEN HEBBEN WE NODIG:
o
o
o
o
o
o

Slaapzak
Matje of veldbed (geen dubbele matrassen)
Kussen
Pyjama
Knuffel
Zaklamp of koplamp (controleer de batterijen of neem eventueel extra
batterijen mee)

IN JE TOILETZAK MOET ZITTEN:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tandenborstel
Tandpasta
Bekertje
Washandje
Handdoeken (1 grote en 1 kleine is een minimum)
Zeep
Shampoo
Muggenzalf
Medicatie indien nodig
Kam of borstel
Eigen luizenshampoo

WE GAAN OP DAGUITSTAP EN DAARVOOR HEBBEN WIJ NODIG:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rugzak
Drinkfles
Brooddoos
Zonnebril
Zonnecrème en aftersun
Petje (tegen de zon)
Zwemzak
Zwembroek/zwempak
Zwembril
Bandjes voor de kinderen die niet kunnen zwemmen

DIT OOK NOG MEENEMEN:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Postzegels en enveloppen om brieven naar huis te sturen
Een adressenlijst om te weten naar waar de brief moet worden gestuurd of
de adressen al op de enveloppen schrijven
Strips of een goed boek
Een linnenzak voor de vuile was
Genaamde enveloppe met hierin: je kids-ID en eventueel je gratis
buspasje dat kinderen onder de twaalf jaar (uit Leuven) krijgen.
Ook de eventuele medicatie geef je af aan de leiding bij vertrek.
Twee genaamde keukenhanddoeken.
Een pot formule X. (bijvoorbeeld een pot choco, een pot confituur, een pot
speculaaspasta,...)
Je eigen ingevulde boardingspass dat je op het einde van het boekje vindt

DIT LAAT IK ZEKER THUIS:
o
o
o
o
o
o

Gsm’s en andere elektronische apparaten (ten strengste verboden!)
Ouders
Snoep (indien je toch snoep meeneemt is dit voor de leiding)
Luizen en neten (liefst nog gecontroleerd worden voor het kamp)
Slecht humeur
Andere dingen waarvan ik weet dat ze niet geschikt zijn op een
scoutskamp

We weten dat het niet altijd even eenvoudig is om dit materiaal aan te kopen.
Wij hebben op onze scouts nog enkele gebruikte matjes en slaapzakken ter
beschikking liggen. Deze kunnen gebruikt worden voor kinderen die het niet zo
breed hebben. Als je graag scoutsmateriaal gebruikt deze zomer, gelieve dan te
mailen naar groepsleiding@damiaanscouts.be .

VERTREK EN OPHALEN
Dinsdag 21 juli 2020 worden alle kapoenen verwacht om 11u op de carpoolparking
in Rotselaar verwacht (Aarschotsesteenweg aan het rondpunt in Rotselaar). Onze
bus vertrekt om 11u30 stipt. Dan rijden wij met onze spaceshuttle-bus naar onze
kampplaats in Vilvoorde.
Adres:
Scouts en gidsen Vilvoorde
Hoveniersstraat 58A
1800 Vilvoorde

Maandag 27 juli mogen jullie ouders je om 17u30 in Vilvoorde komen ophalen en
dan nemen we afscheid van dit geweldige kamp.

INSCHRIJVEN
Om je kapoen in te schrijven is het nodig om voor 1 juli een mailtje te sturen naar
kapoenenleiding@damiaanscouts.be om te bevestigen of je mee komt op kamp.
Wat het inschrijvingsgeld betreft, vragen we dat het oudste lid 110 euro
overschrijft (het oudste lid zit in de Damiaanscouts, ongeacht welke tak) en 100
euro voor elk ander, jonger lid. Dit bedrag wordt overgeschreven op het
rekeningnummer BE70 7340 0388 1625 voor 1 juli 2020 met de vermelding:
NAAM + VOORNAAM + TAK (vb. Borgelioen Soetkin Kapoen).
Daarbij is het nog heel belangrijk dat de individuele steekkaarten (medische
fiche)
van
de
kapoenen
online
via
de
groepsadministratie
(groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be) ingevuld is. Dit is enorm belangrijk,
zodat wij als leiding op de hoogte zijn van eventuele allergieën, medicatie e.d. Ook
als er iets niet ingevuld moet worden, vragen we om een “/” als antwoord te typen,
zodat we zeker weten dat de steekkaart ingevuld en up-to-date is.
Ook kinderen die uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen komen, hebben we
graag mee op kamp. Via scouting op maat kan je een vermindering van het
inschrijvingsgeld bekomen om financiële drempels te overwinnen. Gelieve hiervoor
te mailen naar groepsleiding@damiaanscouts.be.

CONTACTGEGEVENS LEIDING + KAMPADRES

Zowel de kapoenen als hun leiding houden ervan om een briefje te krijgen van
mama, papa, broer, zus, oma, opa… Briefjes, tekeningen, kaartjes… alles is
welkom op dit adres:

NAAM KAPOEN
Scouts en gidsen Vilvoorde
t.a.v. naam lid
Hoveniersstraat 58A
1800 Vilvoorde.

De leiding is bereikbaar op volgende nummers bij problemen, vragen,
opmerkingen…
Cas Schoovaerts (hoofdverantwoordelijke)

0487585721

Lauren Brants

0470293099

Yannis Tate

0493816496

Soetkin Borgelioen

0470820168

Sander Stroobants

0470252703

Ward Drumont

0488615559

Saar Goyvaerts

0476793361

Silken Wouters

0476818677

LOCATIE

Adres:
Scouts en gidsen Vilvoorde
Hoveniersstraat 58A
1800 Vilvoorde

SAMENVATTING
•
•
•
•
•

•
•

Ten laatste voor 1 juli 2020 moet het kampgeld overgeschreven zijn op
BE70 7340 0388 1625.
De zak van je kapoen maken en overal een naam op vermelden.
Zorgen dat de medische fiche op de groepsadministratie in orde is.
Op 21 juli vertrekken we om 11u met de bus aan de carpoolparking in
Rotselaar.
Stuur je kapoen briefjes en geef het adres door aan de rest van de familie,
zodat zij ook massaal kaartjes kunnen sturen. Want wie ontvangt er nu
niet graag post?
Op 27 juli om 17u30 worden de kapoenen opgehaald in Vilvoorde.
In september je kapoen opnieuw inschrijven voor nog een spetterend
scoutsjaar.

Tot op kamp!

BOARDINGSPASS
Niet te vergeten bij het betreden van de spaceshuttle!

