Scouts in de oorlog!

Leopoldsburg 2014
Kapoenen: 5-9 juli
Kawelpen: 3-9 juli

Dag Kapoenen en Kawelpen
Wij tellen al af naar het kamp! En als jij meekomt, zal het
kamp zeker en vast geweldig leuk en onvergetelijk zijn! In
dit boekje volgt alvast alle informatie die je nodig hebt.

Het kampthema
Jullie hebben er waarschijnlijk wel al van gehoord, maar
dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat Wereldoorlog 1
begon. Tijdens dit kamp gaan we ook jullie opleiden tot
echte soldaten. Camouflage, loopgraven,
overlevingstechnieken, tanks, sluipen, marcheren,… het
zal allemaal aan bod komen.

Breng zeker verkleedkleren mee zodat je je optimaal kan
inleven in de periode van Wereldoorlog 1. Wees creatief en
ga zeker niets kopen!
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Start van het kamp
De Kapoenen worden op 5 juli om 11 uur verwacht aan de
kampplaats. De Kawelpen op 3 juli om 14 uur.
Afsluiter: barbecue
Net als vorig jaar, sluiten we ons kamp af met een
barbecue op 9 juli rond 11u30. Op deze manier kunnen we
nog een beetje napraten over het kamp en misschien zijn
er wel een aantal Kapoenen, Kabouters, Welpen, leiders,
leidsters of fouriers die ons een klein optreden willen
geven, om daarna moe maar voldaan terug naar huis te
keren.
Voor onze leden zit deze barbecue mee in de kampprijs
verrekend. Voor ouders, broers en zussen vragen we een
bijdrage van €7 voor volwassenen en €5 voor kinderen. Er
zal ook drank te krijgen zijn aan democratische prijzen.
Er kan de dag zelf betaald worden, maar wij vragen u wel
om voor 1 juli een mailtje te
sturen naar
scoutsmsk@gmail.com om te
melden met hoeveel personen
jullie ongeveer komen. Zo
hebben wij een idee hoeveel
eten we moeten voorzien.
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Hoe ziet een kampdag eruit?
7:30: opstaan leiding
8:00: opstaan leden
8:30: ontbijt
9:00: wassen en afwassen
10:00: activiteit

12:00: middageten
13:00: platte rust en afwassen
14:00: activiteit
16:00: vieruurtje
16:20: activiteit
17:30: opruimen

18:00: avondeten
18:45: afwas
19:15: activiteit

Slapen
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Meeneemlijstje!
Kleur het bolletje in voor de spullen die al in je tas zitten, zo vergeet
je zeker niets!

o
o
o

2 zegeltjes van de ziekenkas

o
o

3 keukenhanddoeken

o
o
o
o
o
o
o

Pyjama

SIS-kaart
Slaapzak of donsdeken + kussen+ onderlaken en
kussensloop
Genoeg broeken, T-shirts, truien, kousen,
ondergoed, ... voor 1 week (voor elk weer iets).
Let op! Voorzie zeker kleren die vuil mogen worden en
genoeg reservekledij.
Sloffen
Zakdoeken
Een grote linnen zak voor vuile was
Wandelschoenen
Regenjas
Toiletgerief (Washandjes, handdoeken,
tandenborstel, tandpasta, zeep, ...)

o
o
o

1 volle pot choco of gelei

o

Zwembroek/ badpak + badhanddoeken

Zonnecrème, pet
Eventueel strips, gezelschapsspelletjes,
leesboek,… voor tijdens de platte rust
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o
o
o
o
o
o
o
o

Een rugzakje voor onze uitstappen

o

Zin in het kamp en een goed humeur!

Je uniform! (sjaaltje zeker!, eventueel trui en T-shirt)
Drinkbus of flesje om water in te doen
Medicatie indien nodig
Verkleedkleren
Knuffel
Zaklamp
Geadresseerde enveloppen en postzegels als je
graag brieven naar het thuisfront witl sturen.

Kawelpen opgelet! Doordat we onze kampplaatsen al een
heel aantal jaren op voorhand moeten vastleggen en we
ons niet verwacht hadden aan zo’n sterke groei van het
aantal leden bij de jongste takken, gaan er waarschijnlijk
te weinig bedden zijn voor alle leden. Daarom laten we,
wanneer er binnen te weinig bedden zouden zijn, de
Kawelpen die dit graag willen buiten in tenten slapen. Wij
vragen dus aan de Kawelpen om ook een luchtmatras,
matje of veldbedje mee te nemen.

Merk al je spullen zodat als je iets verliest, je het terug
kan krijgen!
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Wat neem je zeker niet mee?






GSM




Zakgeld: Alles zit in de kampprijs inbegrepen

MP3-spelers
Gameboys, Nintendo DS, enz.
Pokémon- , Bakugan- , of eender welke kaarten,
spelpoppetjes en ruilvoorwerpen
Een camera is ook niet nodig, de leiding maakt
foto’s!
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Waar is de kampplaats?
Kampidoe: Zwarte Spechtstraat 49 bus 2, 3971
Leopoldsburg
Afstand Maaseik – kampplaats : ± 45 kilometer (±50
minuten)

1. Vertrek in noordwestelijke richting op de
Weertersteenweg/N762 naar Oude Baan
Ga rechtdoor over één rotonde (6,1 km)
2. Neem op de rotonde de 3e afslag naar
Breeërsteenweg/N73. Ga verder op de N73
Ga rechtdoor over 8 rotondes (34,7 km)
3. Sla linksaf naar de Nicolaylaan/N73/N746 (150 m)
4. Neem de 1e afslag rechts, Diestersteenweg/N73 op. Ga
verder op de N73 (1,8 km)
5. Sla rechtsaf naar de Oudstrijdersstraat (260m)
6. Neem de 2e afslag links om op Oudstrijdersstraat te
blijven !300 m)
7. Sla rechtsaf naar de Kabienstraat (180 m)
8. Sla linksaf om op de Kabienstraat te blijven (73 m)
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9. Neem de 1e afslag rechts, Heidestraat op (600 m)
10. Weg vervolgen naar Groenstraat (350 m)
11. Sla linksaf naar de Zwarte Spechtstraat
U vindt uw bestemming rechts op nummer 49 !650 m)
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Wie zijn jullie generaals?
Deze personen kan u tijdens het kamp bereiken in
noodgevallen.
Kapoenenleiding

Mr. Bean

Rebbel Bebbel

0475 79 57 29

0478 79 73 89

Professor Plof

Steven Stroom

0490 11 85 03

0497 55 30 77
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Bas Bos

Sterre Stroom

0497 554 139

0484 473 532

Rozemarijn
0477 69 63 98
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Kawelpenleiding

Rikki Tikki Tavi
0472 06 18 16

Rama
0497 711 804

Phao
0497 554 125

Hathi
0494 327 097
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Sona
0477 05 68 72

Mysa
0470 04 39 50

Tjikedi
0495 87 19 04

13

In een notendop, voor de ouders :
 Afspraak aan de kampplaats: Kampidoe Zwarte
Spechtstraat 49 bus 2, 3971 Leopoldsburg
◦ Kapoenen: 5 juli om 11.00 uur.
◦ Kawelpen: 3 juli om 14:00 uur.
 Maak de koffer samen met uw kind, zo weet hij/zij
ook alles te vinden.
 Op 9 juli om 11:30 zijn jullie uitgenodigd op een
afsluitende barbecue. (Gelieve op voorhand te laten
weten of u aanwezig zal zijn.)
 Een brief of kaartje is altijd welkom! Vergeet niet te
vermelden voor wie de brief bestemd is. De leden
kunnen tijdens de platte rust ook een briefje naar
huis sturen, vergeet dan ook niet een enveloppe,
postzegels en het juiste adres
mee te geven.
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 Hoe inschrijven?
◦ Kapoenen €90, betalen via overschrijving op het
rekeningnummer 735-0052100-96, met vermelding
van Naam lid, Kamp Kapoenen 2014 te betalen
voor 15 juni
◦ Kawelpen €110, betalen via overschrijving op het
rekeningnummer 735-0052100-96. Met vermelding
van Naam lid, Kamp Kawelpen 2014 te betalen
voor 15 juni
 Heeft u nog vragen? U kan altijd mailen naar
◦ kapoenen@scoutsmaaseik.be
◦ kawelpen@scoutsmaaseik.be
 We doen ons best om de kampfoto’s zo snel mogelijk
na het kamp online te zetten op
www.scoutsmaaseik.be
(Daar kan je nu al foto’s van de vorige jaren bekijken
om een voorsmaakje te krijgen van hoe geweldig een
Scoutskamp is!)
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