RIDDERS EN
PRINSESSEN
KAMP
JULI 2022

Dag lieve jonkvrouwen en jonkheren,
Na een heel scoutsjaar spelletjes spelen, fietstochten maken, speeltuinen opzoeken,
gezelschapspelletjes spelen, films bekijken en op weekends gaan, is de allerleukste activiteit van
het jaar aangebroken: ons KAMP. We hebben er lang naar uitgekeken en eindelijk is het zover.
Samen een aantal dagen ertussenuit, helemaal aan de andere kant van België. We slapen in
onze prachtige groene tenten, eten het eten dat onze fouriers maken voor ons, wassen ons zoals
ze in de middeleeuwen deden (niet ?),...
Het kamp gaat dit jaar door van 9 juli tot 18 juli. Wij verwelkomen jullie graag in Wallonië om
12 uur met een lunchpakketje bij de hand. De leiding is namelijk al een aantal dagen voordien
aangekomen om ons mini dorpje te maken en onze tenten op te zetten.
Zoals jullie misschien al wel doorhadden, is het kampthema dit jaar Ridders en prinsessen. Je
mag dus voor thema dag je mooiste middeleeuwse outfit meenemen (Wij denken aan draken,
prinsen, prinsessen, heksen, tovenaars, ridders,...) .
In dit boekje kan je alle informatie vinden over het kamp. Waar, wanneer, hoe, hoe laat, …. zijn
allemaal vragen waar dit boekje antwoorden op zullen geven. Als er iets niet duidelijk is of je hebt
een bedenking mag je deze altijd doorsturen. Wij hopen dat iedereen mee kan komen :)))). WIJ
HEBBEN ER ALVAST MEGA VEEL ZIN IN!!

Een stevige linker,
De welpenleiding

Praktische informatie:
Wij verwachten jullie op zaterdag 9 juli om 12 uur met een
lunchpakketje op ons kampterrein in Houffalize
Op maandag 18 juli om 13 uur verwelkomen we de ouders op
ons kampterrein en keren we na een warm afscheid allemaal
terug huiswaarts.

Adres: Chapelle N D De La Foret, 6661 Taverneux, Houffalize
(Hieronder een kaart)

De totale kostprijs voor 10 dagen vol plezier bedraagt 160
euro. Dit omvat alle kosten, zowel kampterrein, heerlijke
maaltijden en doldwaze activiteiten, een zakcentje is dus
overbodig. Gelieve dit bedrag (liefst cash) bij vertrek te
overhandigen.

Mochten jullie jullie lieve schatten op de hoogte willen houden
over het reilen en zeilen aan het thuisfront, is dit zeker
mogelijk. Dit kan per postduif, al duurt dit gemiddeld 3
maanden… (onze postduiven zijn namelijk nog niet volledig
opgeleid). Een efficiëntere manier is de goede, ouderwetse
brief.
Dit
kan
op
volgend
adres:

Voor prangende vragen, bedenkingen en andere dringende
zaken kan je ons steeds op een van onderstaande nummers
bereiken:
Akela: 0487 36 02 81
Baloe: 0495 12 11 55
Wanneer er iets is met uw kind nemen wij steeds contact op
met de ouders. Verder is het beantwoorden van berichten
van ouders moeilijk vanaf dat we daar zijn omdat we dag en
nacht bezig zijn met onze welpjes. Geen nieuws is goed
nieuws!!

Benodigdheden:
(de onderstaande aantallen zijn slechts richtlijnen,
pas deze aan waar nodig)
KLEDIJ
❏ Piekfijn scoutsuniform* (aan bij vertrek) *
uniform: scoutsbroek, rok of kleedje,
bottinen, lange (dikke) sokken, scoutstrui,
pet en eventueel das
❏ voldoende onderbroeken → 10 + reserve
❏ dikke sokken (voor in bottinen) → 5
❏ korte sokken (voor in spelschoenen) → 12
❏ spelgerief voor 9 dagen:
❏ korte broeken (boven de knie) → 5
❏ t-shirts → 6
❏ 1 lange broek
❏ warme truien → 4
❏ regenjas
❏ schoeisel
❏ spelschoenen → liefst 2 paar
❏ bottinen (aan bij vertrek)
❏ gemakkelijk schoeisel zoals Crocs®, sleffers, of iets dergelijks waar je
makkelijk in en uit geraakt.
❏ zwemgerief (zwembandjes voor de allerkleinsten)
❏ themadag outfit (verkleedkleren in beste middeleeuws kostuum)

TOILETGERIEF
❏ toiletzak
❏ tandenborstel
❏ tandpasta
❏ borstel of kam
❏ handdoeken → minstens 2
❏ badhanddoek
❏ washandjes → 3
❏ linnenzak (best een stoffen, plastieken veroorzaken ongewenste luchtjes)
❏ eventueel persoonlijke extraatjes (rekkers,...)
❏ zonnecrème
❏ shampoo en zeep niet ( biologisch afbreekbare zeep wordt voorzien door de leiding)
SLAAPGERIEF
❏ slaapzak
❏ slaapmatje (liefst geen veldbed om ruimte te besparen)
❏ eventueel kussen, dekentje,...
❏ knuffelbeer (of knuffelkrokodil)
❏ pyjama
EXTRA
❏ zaklamp (of petzel)
❏ keukenhanddoeken → minstens 3
❏ beker (plastic)
❏ drinkbus
❏ zakdoeken
❏ strips, boeken,...
❏ proevenboekje (zelf af te printen van de site)

❏ enveloppen (met de adressen reeds op geschreven)
❏ postzegels
❏ kleine rugzak voor op tocht
❏ eventueel hoofddeksel tegen de zon

BELANGRIJK (af te geven bij vertrek)
❏ kids ID
❏ eventueel Europese ziekteverzekeringskaart
❏ 2 klevertjes van de mutualiteit
❏ medicijnen
❏ medische fiche

WAT NEMEN WE NIET MEE?
❏ snoep (eih, bah, mieren)
❏ chocolade (zie snoep)
❏ lolly’s (zie chocolade)
❏ gsm’s en andere tijdsaanduidende
toestellen!!!!!!!!!!!!!!!!!
❏ geld
❏ waardevolle spullen die niet kapot mogen gaan
❏ zakmessen of andere scherpe objecten
❏ sieraden
❏ locomotieven
❏ kattenbakvulling
❏ opblaasbare dolfijnen
❏ alles dat met een y begint
❏ bloeddorstige puppy’s

OPMERKING!
Gelieve alle kledij en voorwerpen te voorzien van een naamlabel. Op een kamp dreigt er
al snel iets verloren te gaan en dit proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.
Zorg er steeds voor dat alles binnen handbereik is en snel terug te vinden door de welp
zelf. Een tip hierbij: voorzie een pakketje kleren per dag of voorzie per type kledingstuk
een zakje (bijvoorbeeld een zak onderbroeken, een zak ..., etc.)

Inschrijvingsstrook
Wij ………………………………………………………………………………………………………….…, ouders van
……………………………………………………….….….…, geven hem/haar de toestemming deel te
nemen aan het welpenkamp van 9 juli tot en met 18 juli 2022.
We kunnen wel / niet* rijden op 9 juli en hebben plaats in onze auto voor …… personen,
inclusief eigen dochter/zoon.

We kunnen wel / niet* rijden op 18 juli en hebben plaats in onze auto voor …… personen,
inclusief eigen dochter/zoon.

