KAMP
JAPKE
2018

1. VOORWOORD GRL
Beste lezers van dit kampjapke
Hopelijk heeft iedereen genoten van het voorbije scoutsjaar.
De leidingsploeg heeft alvast alles uit de kast gehaald om ieder
weekend van een topvergadering te voorzien. Gelukkig hebben
we nog meer dan genoeg energie over om er nog een laatste
keer vol voor te gaan. Het scoutskamp belooft een knaller van
formaat te worden!
Dit jaar trekken we met de hele groep naar Amel. De jongere
takken zullen een fantastische tijd beleven in het pittoreske
dorpje Valender. Enkele kilometers verderop zullen de oudere
takken hun tent rechtzetten op een prachtige weide. De jins gaan
eerst een kijkje nemen in Griekenland maar sluiten zich
vervolgens aan bij de rest van de groep wanneer het einde van
het kamp nadert.
Als je je kleine spruit graag een brief wilt schrijven kan dat naar
dit adres met deze vermeldingen:

2. INHOUD
Pg. 2		
Pg. 3		
Pg. 4-5
Pg. 6-7
Pg. 8-9
Pg. 10-11
Pg. 12-13
Pg. 14-15
Pg. 16-17
Pg. 18-19
Pg. 20-21

Voorwoord grl
Inhoudstabel
Kapoenen
Welpen
Wat neem ik allemaal mee?
Wolven
Jogi’s
Algemene informatie
Givers
Jins
Spelletjes

Naam + taknaam
In Der Schwong 12B, Valender
4770 Amel
In dit kampjapke kunnen jullie alle nodige info terugvinden van
de kampthema’s tot de meeneemlijsten. Indien jullie toch nog
vragen hebben, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen
met de takleiding of de groepsleiding. Wij wensen jullie alvast
veel plezier bij het lezen van dit kampjapke.
Een stevige linker
De groepsleiding
Hasse, Nicolas en Vincent
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Kapoenenkamp
2018
Er was eens een kleine, dappere kapoen die
een heel jaar lang plezier maakte op de scouts.
Maar dit leuke scoutsjaar liep ten einde.
Er was enkel nog dat ene hoogtepunt waar hij
al een heel jaarlang naar uitkeek.
Het kapoenenkamp!
Eindelijk was het zo ver! Gepakt en gezakt
stond hij klaar om te vertrekken op dit
heuse avontuur. Hij stapte met al zijn
vrienden en vriendinnetjes op de bus, die
hen tot diep in de Ardennen bracht. Daar
beleefde hij de allerleukste week die hij ooit
had meegemaakt. Maar wat er juist
gebeurde, moeten jullie zelf ontdekken…
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Wil je weten hoe dit Sprookje afloopt? Kom dan
zeker mee met alle andere kapoenen op het
fantastische Sprookjeskamp!Verkleed je in de
mooiste prins of prinses, in een grote draak of stoere
ridder, in één van de 3 biggetjes of de boze wolf, de
gelaarsde kat, of je eigen favoriete sprookjesfiguur!

Veel liefs!
Joren, Jonas, Laura, Paasje, Indra, Anne,
Margot, Thor & Ian
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Welpenkamp
2018
Beste welpen, het kamp is weer in zicht en dit jaar hebben we
een
uperthema voor jullie klaar staan. Het is namelijk het
‘
uperhelden kamp’!!!! We vertrekken zaterdag 21 juli 2018
richting de bossen van Amel. Dit doen we in uniform, maar je
uperverkleedkleren mag je zeker niet vergeten in te pakken.
Wil je mee de Ardennen onveilig gaan maken? Kom dan zeker
mee op dit
upertof kamp.

De

woordzoeker:
We kunnen alvast verklappen dat de leiding als deze
Superhelden/ schurken op kamp zal gaan. Wil je echt weten wie
wie gaat zijn? Kom dit dan zelf ontdekken!!!
Superman
Spiderman
Wonderwoman
Ridder
Darthvader
Supergirl
Thor
Batgirl
Batman

uperhelden rebus:
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Wat neem ik mee?
Algemeen:
- Uniform (doe je aan op de dag van vertrek)
- Fluovestje (mee op voorkamp als je dit hebt)
- Siskaart/ identiteitskaart
- Briefpapier, pennen, enveloppen en postzegel
(voor de kleintjes: al adressen opschrijven op de
brieven)
- Regenkledij (KW, regenlaarzen kan ook handig zijn)
Wat nog? (alles moet vuil mogen worden!!!)
- Slaapgerief (matje of luchtmatras, vergeet je pomp
dan niet, slaapzak)
- Pyjama + troeteldier
- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, shampoo en
zeep)
- Wasbadje (voor tentenkamp)
- Washandjes + handdoek(en)
- Onderbroeken
- Vuilgoedzak
- Sokken (je kan nooit teveel sokken meehebben)
- Lange Broek of twee
- Korte broeken (5)
- T-shirts (7)
- Truien (genoeg, het kan ‘s avonds koud worden)
- Een gewone jas kan ook handig zijn
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- Goede wandelschoenen waar je een tocht, twee/driedaagse op kan wandelen!)
- Gewone schoenen (flipflops kan ook altijd een
handige extra zijn)
- Zaklamp (Petzl)
- Kompas (tentenkamp)
- Zakmes (tentenkamp)
- Verkleedkleren volgens je kampthema!
- Veel goesting om er een bangelijk kamp
van te maken!

Wat nemen we zeker niet mee?
- Een veldbed, waterbed of dergelijke
- Gevaarlijke voorwerpen
- Gsm’s, laptops, tablets,...
- Eten (de kookploeg maakt gegoeg lekkers, je eten van
de eerste dag mag je zeker nog wel op eten maar later
op kamp zal alles worden afgepakt.)
- Geld (je hebt dit nergens voor nodig, ook dit zal
worden afgepakt als de leiding dit vindt.)
Als je hierover nog vragen mocht hebben stuur gerust
een mailtje naar groepsleiding@44ste.be!
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Wolvenkamp
2018

Van Afrika tot in Amerika.
Van op de Himalaya tot in de woestijn.
Van Afrika tot in Amerika.
Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.
Nee, we gaan niet op muziekkamp of op K3 kamp…
We gaan op ‘We

Are The World’ kamp!

Heb jij al eens een wereldreis gemaakt of zou jij eens graag de
hele wereld rondtrekken, dan is dit je ultieme kans! Kom mee
op ons onvergetelijk, knotsgekke, super toffe kamp. Waar de
spelletjes een werelds tintje hebben, de tenten op nooit geziene
plaatsen staan en waar het eten wereldvreemd is. Maak je
klaar om elke dag in een ander continent wakker te worden!
We gaan de Mount Everest beklimmen, we gaan op safari, we
gaan feesten op het befaamde Braziliaans carnaval, we gaan
diepzeeduiken,… Kortom dit gaat een niet te missen reis worden
en WIJ WILLEN JOU ERBIJ!

Het is niet de bedoeling je te verkleden in een toerist of een
backpacker, maar wel om je te verkleden als iets of iemand typisch uit je verkregen continent (zie onderaan).
Hyena’s 		
Poolvossen 		
Husky’s 		
Prairiewolven
Jakhalzen 		
Coyotes 		

-->
-->
-->
-->
-->
-->

Zuid-Amerika
Noord - Amerika
Europa
Afrika
Azië
Oceanië

Jullie reisleiders:
Backpacker Mutte, toerist Nico, guiding Orre, instructor Mor ,
hiking Hel & coach Vrebosch.
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We gaan echte afrikaanse liederen leren en deze met volle borst
meezingen, we gaan de afrikaanse overlevingstechnieken
toepassen en we gaan het Afrikaans ook leren natuurlijk.
Zo is een Seekoei geen zeekoe, maar in feite een nijlpaard. En
weten jullie wat een swaai en een draai zijn in het Afrikaans?
Nee? Een swaai is een schommel en een draai een bocht.

Jogikamp
2018
Hey, jij, ja jij,

Heb jij zin in het zotste avontuur van je leven? Awel voor de
tweedejaars vertrekt op 19 juli ons vlot, we volgen de nijl tot diep
in afrika. De eerstejaars zullen op 21 juli nakomen met de trein.

Niet te vergeten is natuurlijk de traditionele afrikaanse kleding,
voor inspiratie zijn hier wat voorbeelden. Je kan ook altijd zelf
een Afrikaans masker maken.

We zullen door warme oorden trekken, woestijnen trotseren, een
safari meepakken hier of daar en misschien wel de Kilimanjaro
beklimmen. We laten niets ons stoppen op ons

AFRIKAMP

We verwachten dat jullie in grote getallen aanwezig zullen zijn
opdat we er weer een topeditie van kunnen maken. Wij beloven
een topkamp met veel plezier!!!!
Groetjes van
Mufasathan, Timontom, Simbarlotte, Kiarlot, Scarlotte, Ravicky,
Zazukas, morsimba en Shenzilles
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En zoals ze in het Afrikaans zouden zeggen, Ons hoop om jou
daar te sien
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Bagage brengen/halen

Vertrek en aankomst

Woensdag 18 Juli 2018

Belangrijke data

Tussen 10u en 12u kan je je bagage van je kind komen binnnen
brengen. Dit kan gewoon aan de scoutslokalen. Zorg er voor dat
er geen losse spullen aan de tas hangen en probeer enkel
rugzakken mee te nemen. Het is zeker handig om een
naamkaartje + taknaam aan de tas te hangen zodat de leiding
ook weet van wie welke tas is!

16 juli: Jins

Verder is het ook ontzettend handig voor kind en leiding om de
naam te schrijven, stikken in zijn/haar spullen! Zo kan er geen
verwarring ontstaan en krijgt iedereen op (het einde van) het
kamp zijn/haar spulletjes zeker terug!

21 juli: Eerstejaars Jogi’s
Wolven
Welpen

Op dinsdag 31 juli 2018 zal het zoals gewoonlijk om 20u weer
tijd zijn om de container uit te laden. Wij hopen daar altijd op een
helpende hand van de ouders om het uitladingsproces te
versnellen! Verder kan je dus ook vanaf 20u langskomen om je
bagage terug op te halen. (als ook de SIS kaarten,
Identiteitskaarten die aan de takki’s gegeven zijn voor het kamp!)
Mocht u nog vragen hebben stuur gerust een mailtje naar
groepsleiding@44ste.be!
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18 juli: Bagage inladen
19 juli: Givers met de fiets
Tweedejaars Jogi’s met het vlot

25 juli: Kapoenen
31 juli: Aankomst aan het Heidestatieplein + groot aantreden
20u: bagage uitladen
Specifieke uren en vertrekplaatsen zullen altijd doorgegeven
worden door de takki’s. Zij zullen nog een mail sturen met de
exacte info over de uren, locaties en wat ze precies moeten
meenemen voor de reis naar het kamp.
Mocht u hierover vragen hebben stuur gerust een mailtje naar
groepsleiding@44ste.be of naar de betreffende takleiding!
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Giverkamp
2018
Dag Harley,
Staat uwen Davidson al klaar? Want ‘t is weer diejen tijd van ‘t
jaar! Het scoutsjaar is op zen ende, dus vormen we met zen allen
een motorbende! Van 19 tot en met 31 juli zen we der op uit, met
het blazend motorengeluid! Met de velo naar d’Ardennen, om te
doen wa we kunnen: verkennen!

Dus…
Vertrek: 19 juli met de fiets
Aankomst: 31 juli met de bus
Meenemen: check algemene meeneemlijst
Belangrijke data: 7 & 14 juli = motoren laten checken op de
scouts (indien je niet kan? Sms naar 0485252106)
Dress to impress: Bikerboys
Ciao!
Ferme Ferre, Snelle Sil, Knallende QQ, Rappe Rippie,
Limited Lien, Knappe Klaas en Inclusief Inse
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We spreken af 16 juli om 3u ‘s nachts aan de scoutslokalen om
met onze slaapkopjes vroeg de vlieger op te gaan naar
Oekraïne om later naar Athene door te vliegen. We sluiten
uiteraard aan voor het kampvuur met de rest van de kids op 30
juli!

Jinkamp
2018
Hoewel we het toch een paar mensen hebben kunnen
wijsmaken dat we naar Oeganda zouden gaan en het daar
goedkoper is voor een kilo ajuinen, hebben we toch maar
besloten om naar Griekenland te trekken! We gaan het vaste
land haast niet verkennen en varen bijna meteen door naar
Mykonos, Naxos, Santorini en Ios!
Na een heel jaar zwaar gewerkt te hebben gaan we hier net iets
langer dan twee weken genieten van goed eten, mooie
zonsondergangen, flauwe jinhumor, boottochten naar afgelegen
eilandjes, genante opdrachten van Paulien en Camille, parelwitte
stranden met helder zeewater (van 24 graden he?) en
natuurlijk eens een kamp zonder regen! ;)
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Wat vergeten we zeker niet?
(info komt ook met de Jinfoavond 26 juni 18u30)
- IDENTITEITSKAART
- STUDENTENKAART (voor op onze ferries)
- Rugzak (niet met een valies af komen) + handbagage
- Aparte zak met spullen voor als we terug komen in België
(uniform, andere schoenen dan flip flops, andere kleren dan een
zwembroek & een KW hehe)
- Je pokerface voor een spelletje weerwolven met 90% kans om
een heks te zijn ;)
TOT DAN BEAUTIFUL GIRLS,
Kusjes en Knuffels van de jinleiding die jullie heel graag ziet,
Lecie, Loor & Has(ina)
Ps: Aan iedereen een dikke merci om ons te sponsoren!!!!!!!!
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Spelletjeshoek
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SCOUTSBBQ

8 september 2018
Hier kan je naar alle prachtige plaatjes
en filmpjes van het kamp komen kijken
en genieten van een heerlijke BBQ.

