KAPOENEN DAMIAANSCOUTS
KAMP JULI 2019
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JULI 2019
Een geweldig scoutsjaar is helaas ten einde, maar we hebben nog het allerbeste in petto
voor jullie: scoutskamp! In dit boekje kom je alles te weten over ons spetterende kamp om je
perfect voor te bereiden voor deze waanzinnige reis door het oerwoud.
Ons scoutskamp vindt plaats van 21 tot en met 27 juli. Het thema moge bovendien duidelijk
zijn: JUNGLE! Een week lang dompelen we ons onder in de Beverse bossen met alle
bijbehorende fauna en flora. Haal je beste dierenkostuum maar boven, want dit wordt een
tropische tocht om nooit meer te vergeten!

VERTREK EN OPHALEN
Op zondag 21 juli worden alle kapoenen verwacht om 16 uur aan de carpoolparking in
Rotselaar (Aarschotsesteenweg aan het rondpunt). We vertrekken vervolgens met de bus naar
onze kampplaats.
Op zaterdag 27 juli nodigen we de ouders uit om het kamp af te sluiten met een overheerlijk
middagmaal om 12 uur op onze kamplocatie.
Adres:
Villa Alix
Kallobaan 174,
9120 Beveren
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WIE GAAT ER MEE?
LEIDING
Wie gaat er mee? Jullie beestige leiding natuurlijk!

SLANG

GORILLA

De slang glibbert graag over de grond
van het oerwoud. Met sissende tong
slaat ze graag met iedereen een
babbeltje. Wanneer de zon schijnt, is
die sociale slang in de fleur van haar
leven.

De gorilla ziet eruit als een boze aap,
maar dat is hij zeker niet. Met zijn
sterke armen slingert hij door de
jungle om bessen voor zijn aapjes te
plukken. Hij is verward, wanneer hij
uit de boom valt.

KROKODIL

LUIAARD

De krokodil staat bekend voor zijn
sluwheid,
vindingrijkheid
en
intelligentie. Monsterlijk ziet hij eruit,
maar hij heeft stiekem een hart van
goud.

De luiaard dankt zijn naam aan het
opvallendste kenmerk: luiheid. Het
beest slaapt en eet de hele dag door.
Het drinkt niet graag water, zeker niet
lauw. Rennen doet het ook niet.
Grappig zijn, dat wel!
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PAPEGAAI

BEER

De papegaai wordt gekenschetst door
zijn humor. Met zijn enthousiaste
gekwebbel brengt hij iedereen aan het
lachen. Een stand-upcomedian is die
vogel zeker wel!

De beer wordt gekenmerkt door zijn
kracht, maar zijn zachtaardigheid. De
beer neemt graag zijn welpen op de
schoot. In de maand juli aarzelt het
dier niet om in het water te springen.

TIJGER

De tijger is niet op zijn mondje
gevallen. De hele dag door brult hij
door het oerwoud. De kleine tijgertjes
spelen graag in het gras, maar ze
verliezen zeker niet graag!
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FOURIERS
Wie gaat mee om voor ons te koken? Wanneer wij een hele dag lang ravotten tussen de lianen
en tropische planten, staat deze gezellige bende hard te werken om voor ons de allerlekkerste
gerechten klaar te maken. We stellen ze hier even voor:
ANTON BRUGGEMAN
Als eerste presenteren we hier
voor u: Anton! Normaal gezien
toont hij op het voetbalveld zijn
talenten, maar deze zomer
schittert hij in onze tropische
keuken.
Met
zijn
studie
psychologie kan je bij hem niet
alleen terecht voor een lekker
gerecht, maar ook voor een
hartverwarmende babble!

MATHIAS GEERINCK
Onze tweede foerier is niemand
minder dan Mathias. Al enkele
jaren straalt hij als monitor op het
speelplein; ervaring met kinderen
heeft hij alvast. Volgend jaar zal hij
de
studie
bedrijfsbeheer
aanvangen, dus onze keuken zal
alleszins op financieel vlak niet in
het water vallen. Oef!
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VINCENT NUYTS
Verder hebben we nog in de
aanbieding:
Vincent!
Die
Spaanssprekende jongeman is
een ster op het voetbalveld, maar
gelukkig ook in de keuken. Met
een glimlach maakt hij de
heerlijkste
maaltijden
klaar.
Kapoenen met interesse in Lego
moeten bij Vincent zijn. Waarom?
Hij zit namelijk in zijn eerste jaar
architectuur!

VIKTOR TAELEMANS
Sommige
kapoenen
zullen
misschien
zijn
gezicht
herkennen… Viktor was vorig
jaar namelijk kawellenleiding,
maar deze keer gaat hij mee als
foerier om de keuken op stelten
te zetten. Voor elektrische en
technologische
problemen
kunnen we ook steeds bij Viktor
terecht, want deze Handige Harry
is elektricien in spe!
RIET VANDEWEYER
Last, but not least: Riet! Jullie
kennen haar vast en zeker nog
van
ons
eerste
kapoenenweekend, waar ze toen
verrukkelijke macaroni op tafel
getoverd heeft. Ook deze keer zal
zij haar kookkunsten gebruiken
om onze hongerige maagjes te
vullen!
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WAT NEEM IK MEE?
Vergeet zeker niet om overal je naam op te schrijven!

OVERDAG HEBBEN WE NODIG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
Verkleedkleding in het thema jungle.

OM TE SLAPEN HEBBEN WE NODIG:
•
•
•
•
•
•

Slaapzak;
Matje of veldbed;
Kussen;
Pyjama;
Knuffel;
Zaklamp.

IN JE TOILETZAK MOET ZITTEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tandenborstel;
Tandpasta;
Bekertje;
Washandje;
Handdoeken (1 grote en 1 kleine is een minimum);
Zeep;
Shampoo;
Muggenzalf;
Medicatie indien nodig;
Luizenkam;
Luizenshampoo;
Kam of borstel.
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WE GAAN OP DAGUITSTAP EN WE HEBBEN NODIG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rugzak;
Drinkfles;
Brooddoos;
Zonnebril;
Zonnecrème en aftersun;
Petje (tegen de zon);
Zwemzak;
Zwembroek/zwempak;
Eventueel zwembandjes;
Zwembril.

DIT OOK NOG MEENEMEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Postzegels en enveloppen;
Een adressenlijst (om te weten waarnaar de brief moet worden gestuurd of u kan de
adressen al op de enveloppen schrijven);
Strips of boeken;
Een linnenzak voor de vuile was;
Genaamde enveloppe met hierin je kids-ID en je gratis buspasje (dat kinderen onder
de twaalf jaar (uit Leuven) krijgen);
Eventuele medicatie (geef je aan het begin van het kamp aan de leiding);
Twee genaamde keukenhanddoeken;
Een pot formule X (bijvoorbeeld een pot choco, een pot confituur, een pot
speculaaspasta...).

DIT LAAT IK ZEKER THUIS:
•
•
•
•
•
•

Gsm’s en andere elektronische apparaten (ten strengste verboden!);
Ouders;
Snoep (indien je toch snoep meeneemt, is dit voor de leiding);
Luizen en neten;
Slecht humeur;
Andere dingen die niet geschikt zijn op een scoutskamp.
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LOCATIE
Villa Alix
Kallobaan 174,
9120 Beveren

KAMPADRES & BRIEFJES
Iedereen ontvangt graag briefjes (zelfs de leiding!). Alle briefjes mogen dus naar dit adres
gestuurd worden:
t.a.v. naam kapoen
Villa Alix
Kallobaan 174,
9120 Beveren

INSCHRIJVEN
Om je kapoen in te schrijven, dient u voor het oudste lid 110 euro over te schrijven (het oudste
lid zit in de Damiaanscouts, ongeacht welke tak) en 100 euro voor elk ander, jonger lid. Dat
bedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE70 7340 0388 1625 voor 1 juli 2019
met de vermelding: NAAM + VOORNAAM + TAK (vb. Peters Peter Kapoen).

BELANGRIJK!
Graag zouden wij u er attent op maken om een luizencheck uit te voeren voor het kamp van
start gaat. Op die manier kunnen wij daarmee rekening houden en de nodige maatregelen
treffen, indien nodig.

10

CONTACTGEGEVENS LEIDING
De leiding is bereikbaar op de volgende nummers bij problemen, vragen, opmerkingen…
Lauren Brants

0470293099

Timon De Vos

0471669369

Ward Drumont

0488615559

Fleur Fabré

0471613639

Yannis Tate

0493816496

Lize Vanclooster

0493194213

Julia Wens

0494351903
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TOT OP
KAMP!
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