Kawellenkamp 2019
Jungle
20-27 juli 2019
Kallobaan 174, 9120 Beveren
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Jullie geweldige leiding:

Gert
aka Hert

Lennart
aka Lennala

Huib
aka Hubiana Jones

Brecht
aka Bregheera

Korneel
aka Scarneel
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Alexander
aka Alexpanter

Julie
aka Jumba

Ruben
aka Rufasa

Luna
aka Baluna

Sam
aka Tarsam
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Wie zal voor ons eten zorgen in de jungle?
We hebben weer een kookteam van 5 top personen die voor ons heel lekker eten zullen
maken op kamp. Ze kijken er alvast heel erg naar uit!

Esto es Vincent Nuyts, of beter gezegd, dit is Vincent. Hij is
deels afkomstig uit Spanje en spreekt dus vloeiend Spaans.
Met zijn Spaanse kookkunsten komt hij zeker van pas in de
jungle om ons van heeeeel lekker eten te voorzien. Je kan
hem naast in de keuken ook nog terugvinden op het
voetbalveld waar hij net zoals Messi en Ronaldo zijn
trukendoos bovenhaalt. En als dat nog niet genoeg is, kent
hij ook nog is alles van gebouwen, want hij is namelijk bezig
aan zijn 1e jaar architectuur.

Onze tweede kok is Anton Bruggeman. Hij is heeeeel groot en
sterk, dus hij zal ons tegen alles kunnen beschermen in de jungle.
Hij ziet er misschien wel heel stoer uit, maar in werkelijkheid heeft
hij een klein hartje. Daarom dat hij ook psychologie studeert.
Verder is hij ook een pro-voetballer die de pannen van het dak
heeft gespeeld afgelopen seizoen bij Wijgmaal. Leuk weetje: Hij
heeft veel schapen, maar ook alpaca’s!
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Viktor Taelemans, 20 jaar en ja, de broer van
Korneel! Hij heeft al heel wat jaren scouts achter de
rug. Sommige onder jullie zullen hem wel kennen,
maar om zij die hem nog niet kennen kennis te laten
maken: Viktor is elektricien in wording. Laat je niet
verrassen door zijn serieuze blik, want hij is zeker en
vast iemand die ervan houdt om eens goed te
ravotten!

Onze enige vrouwelijke chefkok is Riet Vandeweyer.
De meesten zullen haar al kennen van ons geweldig
anti-games weekend. Met haar 20 jaar levenservaring
heeft ze al heel goed leren koken, wat van pas zal
komen bij ons in de jungle! Riet is een vrolijke dame
en ze heeft altijd een lach op haar gezicht. Buiten de
keuken zal ze altijd klaar staan voor een babbeltje of
een leuk spelletje.

Mathias Geerinck is een levendige jongen van 19 jaar
en studeert bedrijfsbeheer volgend academiejaar.
Toen we hem vroegen als foerier had hij geen
bezwaar, groenten snijden en eten maken doet hij
zonder gemaar. Hij heeft al ervaring als monitor op
het speelplein en kan dus naast het koken en
afwassen ook een leuke speelkameraad zijn!
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Ik ga naar de Jungle en ik neem mee:
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 ook niet je mooiste kleren mee, maar kleren die vuil mogen worden.
Verkleedkleren in het thema “Jungle”
Witte t-shirt die vuil mag worden

Voor de nacht:
•
●
●
●
●
●

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

Hygiëne:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tandenborstel en tandpasta
Bekertje
Kam of borstel
Shampoo
Zeep (ook voor douche)
Washandjes
Handdoek(en) (ook voor het zwemmen)
Zakdoeken
Luizenshampoo
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Voor de daguitstap:
●
●
●
●
●
●
●

Rugzak
Drinkbus
Brooddoos
Zonnecrème en aftersun
Petje tegen de zon
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)
Let erop dat OVERAL je naam in/op staat, zodat we verloren stukken kunnen teruggeven!

Ik ga naar de jungle en neem ook zeker mee:
● Postzegels en enveloppen, als je je ouders op de hoogte wil houden van onze
avonturen in de jungle. 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/lactoseintolerantie/glutenintolerantie/…) dit moet nog eens extra vermeld worden aan de
leiding bij vertrek!
● Een pot choco/confituur/speculoospasta
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Ik ga naar de jungle en 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!

Afzetten en ophalen
Op 20 Juli 2019 worden jullie om 15:45 verwacht aan de carpoolparking in Wilsele aan het
rondpunt op de Aarschotsesteenweg. Van hieruit nemen we de bus naar de lokalen in de
jungle, gelegen te Kallobaan 174, 9120 Beveren. Jullie zullen dus op de carpoolparking al
afscheid moeten nemen van jullie mama en papa.
Op 27 juli 2019 zijn de ouders vanaf 12u welkom te Kallobaan 174, 9120 Beveren om
samen hotdogs te eten. Hierna mag je samen met je mama en papa naar huis vertrekken
☹.

Inschrijvingen
Wie graag mee met ons naar de jungle wil, kan zich op volgende wijze inschrijven:

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)
Graag op rekeningnummer BE13 7344 1005 1139
Graag voor 1 juli 2019 met de vermelding Kamp + “NAAM” + “TAK”(KAWEL).
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Locatie
Adres: Kallobaan 174, 9120 Beveren
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Contactgegevens van de leiding
Luna Vanbeylen

0470564449

Julie Schoovaerts

0474038931

Alexander Brants

0470365332

Brecht Mussen

0471400925

Huib Dehandschutter

0471551091

Ruben Swaen

0479975554

Korneel Taelemans

0471546614

Sam Geullaume

0494712805

Gert Elsen

0472060742

Lennart Hoflack

0487724705

Heb je een vraag op voorhand? Aarzel dan niet om een mailtje te
sturen naar de kawellenleiding!
kawellenleiding@damiaancouts.be
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Hier is nog een super leuke woordzoeker speciaal voor jullie xxx, veel
plezier en tot op kamp!
•
•
•
•
•

Kawellen
Dieren
Boomhut
Mowgli
Tarzan

•
•
•
•
•

George
Liaan
Avontuur
Jungle
Bomen
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Kawellen in de jungle
E O R G E P B B
A A I L D V R O
I T G L K O B O
S N A S A F O M
U I L G W O M H
I O E T E N E U
D E W E L E N T
M N R R L I R D
E X T E E F G I
R U U T N O V A
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Maak hier nog een leuke jungle-tekening en breng ze zeker mee naar
onze jungle!

15

