Zeeverkennerkamp
2019



Anuna De Wever 

Jongens, het gaat niet goed met de aarde. Ze is ziek en niemand
doet er iets aan. Maar wacht, wat zie ik daar? Is het een vogel? Is het
een vliegtuig? Neen, het is Anuna De Wever die onze aarde komt
redden, JOEPIE!

Ja hoor, dit jaar staat ons kamp volledig in thema van Anuna De Wever. We hebben van het te
horen gekregen dat onze noorderburen te weinig aan het klimaat denken. Aan ons om daar
verandering in te brengen! Ons doel is om zeeland klimaatneutraal te hebben tegen eind juli 2019!
Dit zullen we doen door:

- in elke haven waar we komen een boompje te planten
- elke donderdag te protesteren
- elke koe die we tegenkomen leren hun scheten in te houden
- massaal smsjes te sturen naar iedereen die met een motorboot vaart tot ze een
roei/zeilboot kopen
- ons te kleden zoals Anuna (om ons geloofwaardiger te maken)

Bovendien zullen jullie in elke haven opdrachten kunnen doen zoals bijvoorbeeld om ter meeste
afval oprapen, om ter meeste mensen laten protesteren of gewoon op de meest originele manier
milieuvriendelijk zijn. Wanneer je kwartier wint, krijgen jullie Anuna-punten. Het kwartier met de
meeste Anuna-punten op het einde van het kamp mag zich officieel “het groenste kwartier ter
wereld” noemen en zal een beloning krijgen die nog een grote verrassing is.
De aarde redden kan natuurlijk niet zonder de nodige social media aandacht, vandaar dat je onze
avonturen dit jaar kunt volgen via onze instagram: anunadeweverkamp_leiding,
anunadeweverkamp_nele en anunadeweverkamp_soetkin. Dus pak die rolkraagjes en gele hesjes al
maar uit de kast, verzin alvast originele slogans en leer groenten eten want het is tijd om die
Nederlanders groen te leren leven!

Belangrijke info

Begin en einde kamp
we komen op zaterdag 29 juni samen op de basis om 9u.
Zondag 14 juli zal er een ouderdag zijn in Dinteloord. Meer info zal volgen via mail.
we komen terug aan zaterdag 20 juli en sluiten de volgende dag af om 16u.

Inschrijven
Wij verwachten dat iedereen meegaat op kamp en dat iedereen ook heel het kamp meegaat ,
zoniet gelieve ons dit te melden met geldig excuus!
Het kamp kost 320 euro , betalen via overschrijving aub.
Het kampgeld moet gestort worden vóór 23 juni 2019, op het onderstaande rekeningnummer:
BE41 734028217410

met vermelding: zvkkamp2019 en naam

Gelieve ook jullie individuele steekkaart in te vullen/nog eens na te kijken via de site van
scoutsengidsenvlaanderen door aan te melden met jullie lidnummer (die staat op je lidkaart).

Contactgegevens
In noodgevallen kan u ons bereiken via gsm, wanneer we op het water zijn is dit moeilijk:

Niels Asaert:

0032 495 73 87 18

Angelo Withaegels:

0032 492 77 69 66

Nathan Annys:

0032 485 49 13 79

Als u hier geen antwoord op krijgt, belt u best:

Bram Vermeulen:

0032 499 15 91 43

Willem Janssens:

0032 494 58 49 27

Phaedra Criaco:

0032 484 14 47 47

Kamproute
Datum

Vertrek

aankomst

Zondag 30/06

Antwerpen

Wemeldinge

Maandag 01/07

Wemeldinge

Goes

Dinsdag 02/07

Goes

Stavenisse

Woensdag 03/07

Stavenisse

Dintelsas

Donderdag 04/07

Dintelsas

Willemstad

Vrijdag 05/07

Willemstad

Middelharnis

Zaterdag 06/07

Middelharnis

Middelharnis

Zondag 07/07

Middelharnis

Hitserse kade

Maandag 08/07

Hitserse kade

Dordrecht

Dinsdag 09/07

Dordrecht

Dordrecht

Woensdag 10/07

Dordrecht

Werkendam

Donderdag 11/07

Werkendam

Strijensas

Vrijdag 12/07

Strijensas

Willemstad

Zaterdag 13/07

Willemstad

Dinteloord

Zondag 14/07

Dinteloord

Dinteloord

Maandag 15/07

Dinteloord

Herkingen

Dinsdag 16/07

Herkingen

Scoutseiland

Woensdag 17/07

Scoutseiland

St. Annaland

Donderdag 18/07

St. Annaland

Goes

Vrijdag 19/07

Goes

Wemeldinge

Zaterdag 20/07

Wemeldinge

Antwerpen

Wat nemen we mee?
Eigenlijk hebben jullie amper iets nodig. Één rood zwemshort (uit gerecycleerd plastic, uiteraard)
en uw uniform zou eigenlijk al genoeg moeten zijn. Al die andere dingen zijn overbodige
luxeproducten en slecht voor het milieu. Voor de mensen die toch niet zonder hun luxe en
persoonlijke hygiëne kunnen is hier een lijst met dingen die je kan meebrengen:

 Pas & eurocross
 Zakgeld (max. 60 euro)
 Toiletgerief
 Zonnecrème
 Wasproduct (om je kleren te wassen, zo kan je minder kleren meenemen)
 Slaapgerief
 Zeiljas en –broek
 Ondergoed
 Sokken
 1 lange broek
 2 warme truien
 1 paar dichte schoenen
 1 paar BOOTSLOEFFEN
 3 rode shorten
 5 scouts/witte tshirts
 Perfect scoutsuniform en bootsuniform
 Waterdichte kitzak. Hier moet alles in passen!
 Geen ipods, boxen en al die dingen
 Gsm mag maar op eigen risico
 Max 10kg in totaal
 Eetgerief (gamel + bestek)
 ANUNA DE WEVER OUTFIT!!

Extra
Ten slotte nog deze handige tips om groener door het dagelijkse leven te
gaan:

- ipv te plassen in de wc, plassen in de lavabo. Op deze manier kan je je handen wassen met
hetzelfde water waarmee je doorspoelt. Een alternatief is plassen tijdens het douchen

- gewoon niet meer douchen. Oké, je zal stinken en vies zijn, maar mensen die enkel naar het
uiterlijk kijken zijn je tijd niet waard. Bovendien zal de dikke laag vuil je huid beschermen tegen de
zon waardoor je ineens ook geen zonnecréme meer nodig hebt. Win-win

- mensen vertellen dat vaccins autisme veroorzaken en dat ze beter stoppen met zich te laten
vaccineren. Hoe meer mensen er zijn op aarde, hoe meer vervuiling er is. Mensen laten stoppen
met zich te vaccineren is een ideale manier om de wereldbevolking te doen dalen

- minder bezig zijn met voedselveiligheid. Die beschimmelde boterham die je vóór de vakantie in
je brooddoos vergeten bent? Haren afschrapen en gewoon opeten. Door een stroompanne is je
frigo ontdooid en zitten er nu maden in je biefstuk? Extra proteinen! Oké, het is misschien allemaal
niet zo gezond, maar zoals we al eerder zeiden: teveel mensen op aarde is toch niet goed

- beter luisteren naar de leiding. De leiding zal altijd beslissingen maken die het best zijn voor het
klimaat. Flink doen wat ze vragen is dus noodzakelijk voor een groene levensstijl.

