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Eigendomsakte:
Akela, graag wil ik mee op welpenkamp te Stellendam.
Daarom beloof ik mijn best te doen om de afspraken na te leven en elke
kampdag een geweldige belevenis te beleven.

Dit kampboek is van een eerste- / tweede- / derde- jaars welp.
Ik zit in het rode / zwarte / blauwe / grijze nest.
En mijn naam of bijnaam is: ………………………………………………

Handtekening
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Kampthema zomer 2019
Beste welpen van DEN 1,
met trots presenteert jullie leiding het thema van ons
super, mega zomerkamp. Zet jullie op de punt van jullie
stoel, hou jullie vast aan de tafel want hier komt jullie
thema:
ZEEWELPEN 2019 - ONDER DE ZEE
Dit houdt in dat we dagelijks een belevenis op, onder, in
en naast de zee zullen beleven. Daarom hebben we een
prachtige tocht door de grote zee voorzien, wees dus al
maar voorbereid op een waanzinnig avontuur.
Natuurlijk verwachten wij dat ook bij dit kamp jullie
verkleed komen als de beste verkleder van België. Omdat
ons thema over de zee gaat is jullie verkleding natuurlijk
in dit thema, zo kunnen jullie als vis, duikboot, krab,
zeilboot, golf, strand, schatkist en nog veel meer verkleed
komen. Maar let op: Wees zeer creatief, want van alles is
er slechts plaats voor één exemplaar in onze zee. 😉
Vanaf 1 juli verwachten wij jou mee op ons avontuur,
je leiding Bagheraa, Ikki, Jacala, Kaa en Tabaqui.
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Dag 1 aankomst in het koraal
Liefste welpen, hier begint eindelijk jullie reis! Maar voor we van start gaan nestelen
we ons eerst in het splinternieuw aquarium. Zo kunnen we nog elke dag terug naar
onze vast plaats in de grote zee.
Vandaag zullen jullie al veel hebben gereisd, dus maken we het niet te laat en
kruipen we na het afscheid in onze anemoon, koraal of schelp.
Tot morgen zeewelpen!

Dag 2 ontsnapping uit het aquarium
Goedemorgen, opstaan! opstaan, jullie eerste echte kampdag!
Vannacht werden jullie gevangen genomen als prachtige huisdieren. Want wie wilt
er nu een visbokaal zonder vissen, kwallen, octopussen, …?
Vandaag ontsnappen jullie uit deze nachtmerrie en verzinnen jullie de gekste
vluchtroutes naar de grote open zee. Zo leren jullie elk hoekje en verstopplaats van
de kamplocatie alvast goed kennen.

Bereid jullie al maar voor op een actieve en vermoeiende sportdag, waarbij jullie het
beste van jullie zelf en de hele groep gaan moeten tonen.
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Dag 3 tocht naar de rustige waters
De avondzon kleurt de hemel rood, een zwakke bries
doorheen onze haren, enkele kleine golfjes. Tijdens
onze toch over de oceaan is het opvallend stil.
Misschien zelfs te stil! Stille wateren hebben diepe
gronden, de kalmte voor de storm. De avondzon
maakt plaats voor donkere wolken, er is storm op
komst!
Vandaag zullen we ons goed moeten voorbereiden. Zijn alle reddingsboten al in
gereedheid gebracht? Zijn de schoten al aangetrokken? Alle hens aan dek!!

Dag 4 Hup, naar de bodem
Vandaag is het een speciale dag!
Vandaag gaan we op zoek naar de
verzonken stad Atlantis! Wat we daar
allemaal gaan vinden, weet niemand. Onze
tocht naar deze mysterieuze stad hebben
we ondertussen al volledig gepland en
voorbereid. Onze expeditie vertrekt per schip naar een locatie op zee, vanwaar we
verdergaan per duikboot.
Jaja, jullie horen het goed! Per duikboot gaan we naar de bodem van de oceaan.
Deze loodzware klus zal echter niet aflopen zonder de nodige spanning. Dus bereid
jullie maar al goed voor!

Dag 5 ontdekking van Atlantisch
♫ Roeien, roeien, trek aan de riemen dan gaan we vooruit. ♫
♫ Roeien, roeien, roeien want wij varen uit. ♫
WOW, WAUW, WTF, … Zien jullie dat ook? Is dat Atlantisch?
Ja hoor, we hebben het gehaald. Snel maak de leiding wakker, we moeten een
strategie bedenken. Gestrand en wel op de randparking voor duikboten van Atlantisch
bespreken we onze strategie en plaatsen we ons op onze aanvalspositie.
De aanvalshoren klinkt over de zee en de aanval start!
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Dag 6 slag bij Atlantisch
Is het ons gelukt? Is er de hele nacht lang gevochten geweest? Dat hangt natuurlijk
van jullie af! Maar het geheim van Atlantisch hebben we wel ontdekt: “Goud,
diamanten, marmer en nog zoveel meer!” Juich niet te vroeg want een verovering is
nooit zonder verrassingen. Bereid jullie voor op een reuzachtige tegenaanval. Deze
keer vechten we hem uit op het wateroppervlakte, want met jullie zeilkunsten moet
deze oorlog zeker door ons gewonnen worden.

Dag 7 Creatief met zeewier
Ja hoor, je leest het goed! Vandaag gaan we creatief met zeewier
zijn! Knutselen kunnen jullie alvast, maar kunnen jullie dat ook met
spullen uit de zee?
Om dit te testen maken we vandaag een uitstap naar de zee van
Atlantisch. (Deze met een strand en golven in het water.) Hier
kunnen jullie alles wat jullie nodig hebben verzamelen, maar ook
de rest dat blijft liggen ruimen we op.
Wie weet vinden jullie nog wel verborgen schatten in deze aangespoelde stukken?
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Dag 8 op avontuur
Vandaag gaan we niet op het domein blijven, maar wat we gaan doen is nog een
verrassing. Jullie mogen nog niet weten wat en waar maar het wordt zeker een leuke
dag. Bereid je maar voor op spetterend plezier.

Dag 9 Op het water is het plezant!
Na alle tochten, ontdekkingen, veroveringen is het tijd
om eens rustig op het water te zitten. Genieten van
het water en de zon, wat wil je nog meer? Hopen dus
op een leuke bries en een mooi zonnestraaltje.
Wedstrijdjes, chillen, kapseizen, bruinen,… staan
hopelijk allemaal op het programma.
Nadat we de boten hebben opgeruimd en het weer
goed zit, kunnen we ’s avonds genieten van het
eindkampvuur. Die avond beleven we onze
avonturen die we de voorgaande dagen hebben
meegemaakt opnieuw en zingen we luidkeels al de
kampvuurliedjes mee zodat ze ons al in Antwerpen
kunnen horen!
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Dag 10 Einde inzicht, vaarwel !
Mayday, Mayday, Mayday. Dit is het welpenkamp!
Mayday. Dit is het welpenkamp ter hoogte van Stellendam. Het kamp komt ten einde.
Gelieve hulp te vragen aan de ouders van de welpen. We zijn met een enorme groep
vermoeide welpen.
We zijn natuurlijk niet echt in nood maar vandaag kan je wel vergelijken met een
zinkend schip 😉. Het is namelijk de laatste dag van het kamp. Dus zullen jullie ons
moeten verlaten. OOOOOH! Toch zullen we nog samen iets lekkers eten en kunnen
we onze grote avonturen vertellen aan onze ouders voordat we vaarwel zeggen.
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DAGplanning
08.00u: Wekker
08.30u: Ontbijt + tandjes poetsen + dagelijkse taak
09.30u: Enorm super mega leuk ochtendspel
12.00u: Middageten
12.45u: Na de afwas: platte rust!!!
13.30u: Enorm super mega leuk middagspel
16.00u: 4-uurtje
16.30u: Enorm super mega leuk afsluiting van de dag
18.00u: Avondeten + afwas (opnieuw afwassen?)
19.15u: Avondactiviteit/ jullie zelf wassen/ kampvuur
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Wat neem je mee ?
!!!VERGEET ZEKER NIET OVERAL JE NAAM IN TE ZETTEN!!!
slaapzak
matje of veldbed
( je kapoen heeft voldoende aan een éénpersoonsbed. )
knuffel
pyjama

perfect uniform
stapschoenen
speelschoenen
pantoffels

( anders moeten jullie meer poetsen 😉 )

regenjas
waterschoenen
rode zwemshort
zeilkledij : waterschoenen, regenjas, regenbroek of wetsuit
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3 lange broeken
3 extra truien
5 t-shirts
2 korte broeken
10 paar sokken
12 onderbroeken
een setje slechte kleren

grote badhanddoek
kleine badhanddoek
zeep, shampoo
tandenborstel + tandpasta
zonnecrème
zaklamp
drinkenbus
stripboek(en)
verkleedkleren zodat jullie wel tot aan de bodem geraken.
(duiker, vis, schildpad, zwemmer, … )
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Wat neem je niet mee ?
zakmes
zakgeld
gsm/iPod en andere elektronische speeltjes
eten en drinken (met uitzondering van drinkenbus)
Ook dit kamp geldt:
1. Snoep, koeken, … zijn voor de leiding.
2. Wij voorzien weer hopen eten voor jullie.
3. Eten bijvragen mag en kan altijd. 😊

!!!Aan de leiding te bezorgen!!!
Gelieve deze ten laatste zaterdag 29 juni te bezorgen. Als dit niet lukt
gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen.
Europese ziekteverzekering kaart
kids-id kaart of isi+
2 plakbriefjes van de ziekenkas
bewijs toelating buitenland te verkrijgen bij uw gemeente.
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Nuttige informatie voor de ouders
Afspraken samenkomst en einde
Inschrijven
De kampprijs bedraagt € 130
Dit bedrag dien je voor zondag 22 juni 2019 te storten op onze rekening:
BE63 7340 2821 7208
Vermelding: Voornaam + achternaam + Welpen kamp 2019
De betaling van het kampgeld is eveneens de officiële inschrijving.
Extra: Voor vragen hierover kan u steeds bij ons persoonlijk of per e-mail
terecht.
( Willem.janssens@zeescouts.be)
Samenkomst
We spreken af op de parking over het scoutsterrein.
( Voor de slagboom de parking aan uw rechter zijde. )
Deltahaven 61, 3251 LC Stellendam, Nederland
Op maandag 01/07/2018 om 19.45u
Vertrek
Jullie vermoeide spruit kan je weer komen ophalen op 10/07 om 12:30
Daarbij zijn jullie uitgenodigd om samen met jullie welpen en leiding te
lunchen. Een enorm geëngageerd team van ouders zorgt voor een
heerlijke barbecue maaltijd en wij zorgen voor de spannende
kampverhalen en foto’s van het kamp .

Kampadres
Het welpenkamp gaat door op het scoutsterrein: Scouting Goedereede.
Een kaartje sturen naar zoonlief kan op dit adres:
Scouting Goedereede (Zeescouts Den 1)
Deltahaven 60, 3251 LC
Stellendam, Nederland
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Contactinformatie
Mateo Duren

Ikki

0032 498 69 62 78

Willem Janssens

Bagheera

0032 494 58 49 27

Dit nummer zal steeds gebruikt worden voor communicatie, indien
niet bereikbaar kan dat ook op volgende nummers.
Arno Muys

Jakala

0032 498 20 76 07

Cesar Boxus

Kaa

0032 477 07 23 97

Jiri Callens

Tabaqui

0032 468 33 38 72

Willem Janssens

Bagheera

0032 494 58 49 27

Phaedra Criaco

Hathi

0032 484 14 47 47

Groepsleiding
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