LOCATION + TIME...
Heistsebaan 83A,
2590 Berlaar-Heikant

DEPARTURE: 21 JULY
RETURN: 28 JULY
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INHOUDSTAFEL
Jullie geweldige leiding
Wie zal voor ons eten zorgen in de ruimte?
Ik ga into Space en ik neem mee
Afzetten, ophalen, inschrijven
Contactgegevens van de leiding
Woordzoeker
Maak een leuke ruimte-tekening

Dit jaar gaan we enkel met de kawellen op kamp, dus verheug jullie al maar op een
weekje vakantie met enkel je beste vriendjes en vriendinnetjes en natuurlijk jullie
favoriete leiding!
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DE CREW DIE MET JULLIE MEE REIST

FLEUR_FABRE

BRECHT_MUSSEN
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GERT_ELSEN: spacecowboy

KORNEEL_TAELEMANS
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LENNART_HOFLACK

LUNA_VANBEYLEN

RAF_MONTALD

RIET_VANDEWEYER

SAM_GEULLAUME

TIMON_DE VOS

WIE ZAL ER VOOR ONS ZORGEN IN DE RUIMTE?
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We hebben weer een kookteam van 3 geweldige personen die voor ons
heel lekker eten zullen maken op kamp.
Ze kijken er alvast heel erg naar uit!

Dit is co-piloot Vincent
Nuyts. Komt de naam je bekend
voor? Dan is dat misschien
omdat hij vorig jaar ook al
voor ons gekookt heeft op
kamp! Aan ervaring dus geen
gebrek.
Hij is van Spaanse afkomst,
dus paella à volonté.
Hij studeert architectuur,
dus hij zal ons helpen om
onze ruimtebasis
te ontwerpen.

Dit is co-piloot Maarten Asselberghs,
of Mette voor de vrienden.
Hij heeft al eerder voor de jonggivers
gekookt op weekend, dus ervaring heeft
hij al.
Hij studeert Industrieel-ingenieur aan
de KU Leuven, dus hij kan ons helpen
met het bouwen van een ruimteschip.
Hij heeft ook heel lang voetbal
gespeeld, dus daag hem maar eens uit
voor een wedstrijdje.

Onze derde en laatste co-piloot is
Ian Mulkers.
Hij is nog niet eerder mee geweest
als foerier, maar als ervaren
kampeerder weet hij maar al te goed
hoe hij moet koken.
Hij studeert voor Bio-ingenieur.
Dat klinkt misschien moeilijk,
maar het komt er op neer dat hij veel
van planten kent.
Hij kan ons dus helpen om mooie bomen
te planten op andere planeten.
Bovendien speelt hij in een
muziekgroep,
dus aan goede muziek zal er ook zeker
geen gebrek zijn.

IK GA INTO SPACE EN IK NEEM MEE...
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ALGEMEEN:
*
uniform (scousthemd en das; eventueel
ook scoutspull en t-shirt)
*
ondergoed en kousen (voldoende)
*
T-shirts
*
Warme truien (minimum 2)
*
Broeken
(lange en korte en vooral voldoende!)
*
Pantoffels en slippers
*
Stevige stapschoenen (reserveschoenen!)
*
Regenjas
*
Neem zeker niet je mooiste kleren mee,
maar kleren die vuil mogen worden
*
Verkleedkleren in het thema “Space”
*
Een waterpistool (als je dat hebt)

VOOR DE DAGUITSTAP:
*
Rugzak
*
Drinkbus
*
Brooddoos
*
Zonnecrème en aftersun
*
Petje of hoedje
*
Zwemgerief
*
Als je niet kan zwemmen, vergeet geen
bandjes en een briefje om de leiding te
informeren
*
Als je dit hebt: een lijnkaart in een
genaamde enveloppe
(afgeven aan de leiding bij vertrek)

IK GA INTO SPACE EN IK NEEM MEE...

IK GA INTO SPACE EN IK NEEM ZEKER MEE:
*
UNIFORM (HEMD EN DAS, EVENTUEEL OOK SCOUTSPULL EN T-SHIRT)
*
Postzegels en enveloppen, als je je ouders op de hoogte wil
houden van onze avonturen in space. Neem ook een adressenlijst mee
zodat we zeker zijn dat de post aankomt
*
Strips of een boek.
‘s Morgens bij het wakker worden of ‘s avonds voor het slapengaan
kan dit al eens van pas komen
*
Een linnenzak voor vuile en stinkende was
*
Je kidsID (als je dit hebt) in een genaamde enveloppe
(af te geven aan de leiding bij vertrek)
*
Eventuele medicatie + uitleg, afgeven aan de leiding bij vertrek
*
Twee genaamde keukenhanddoeken
*
Tenslotte nog dingen die je denkt dat je nodig hebt en die de
leiding zeker en vast niet zal moeten afnemen
*
VERGEET NIET: als je speciale noden hebt ivm eten
(dus allergieën/lactose-intolerantie/glutenintolerantie/…) dit moet
nog eens extra vermeld worden aan de leiding bij vertrek!
*
Een pot choco/confituur/speculoospasta
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IK GA INTO SPACE EN IK NEEM MEE...

IK GA INTO SPACE EN IK NEEM ZEKER NIET MEE
*
Gsm’s en andere elektronische
apparaten. (De leiding heeft
communicatietechnologie in geval van nood)
*
Mama en papa
*
Luizen en neten
(goed controleren voor je vertrekt!)
*
Snoep en ander lekkers
(tenzij het voor de leiding is)
*
Liefjes
(tenzij ze op de scouts zitten)
*
Neem zeker geen yogamatje mee om op te
slapen want je zal hier een hele week op
moeten liggen!
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HYGIÊNE
*
Tandenborstel en tandpasta
*
Bekertje
*
Kam of borstel
*
Shampoo
*
Zeep (ook voor douche)
*
Washandjes
*
Handdoek(en) (ook voor het zwemmen)
*
Zakdoeken
*
Luizenshampoo

VOOR DE NACHT:
*
*
*
*
*
*

Matje/veldbed/luchtmatras
(geen yogamatje!)
Slaapzak
Kussen
Pyjama
Knuffel(s)
Zaklamp
(en eventueel extra batterijen)

DEPARTURE_LANDING_REGISTRATION ....

Op 21 Juli 2020
worden jullie om 11:30u met gevulde maagjes verwacht aan de
carpoolparking in ROTSELAAR (rondpunt aarschotsesteenweg met
afslag naar Rotselaar).
Van hieruit nemen we de bus naar de lokalen in space, gelegen te
Heistsebaan 83A, 2590 Berlaar-Heikant.
Jullie zullen dus op de carpoolparking al afscheid moeten nemen
van jullie mama en papa.
Op 28 juli 2020
zijn de ouders vanaf 14u welkom te Heistsebaan 83A, 2590
Berlaar-Heikant om samen hotdogs te eten.
INSCHRIJVEN
Wie graag mee met ons INTO SPACE wil, kan zich op volgende wijze inschrijven:
1)

Via mail naar kawellenleiding@damiaanscouts.be Deadline= 1 juli

2) Betaling op rekeningnummer BE13 7344 1005 1139
Kamp + “NAAM” + “TAK”(KAWEL)
110 euro overschrijven voor het oudste lid (in de scoutsgroep, ongeacht welke tak)
en 100 euro voor elk ander, jonger lid (van het gezin van de scoutsgroep)
Betalingen kunnen pas na informatie van de veiligheidsraad.
Deadline is gepland op 1 juli. Hierover wordt via mail nog gecommuniceerd.
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CONTACTGEGEVENS VAN DE LEIDING

Luna Vanbeylen
0470564449
Fleur Fabré
0471613639
Raf Montald
0475429690
Brecht Mussen
0471400925
Timon De Vos
0471669369
Riet Vandeweyer 0471425103
Korneel Taelemans
0471546614
Sam Geullaume
0494712805
Gert Elsen
0472060742
Lennart Hoflack
0487724705
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Heb je een vraag op voorhand?
Aarzel dan niet om een mailtje te sturen
naar de kawellenleiding!
kawellenleiding@damiaancouts.be

HIER IS EEN SUPER LEUKE WOORDZOEKER VOOR JULLIE XOXO
VEEL PLEZIER EN TOT OP KAMP!!
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HIER MAG JE EEN ‘INTO SPACE’ TEKENING MAKEN
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