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B E L A N G R I J K E D ATA
Hoewel we op dit moment vooral uitkijken naar het kamp, blikken we al
even vooruit naar volgend jaar.
Om er zeker van te zijn dat iedereen op de hoogte is van alle leuke
activiteiten in september zetten we hier al even de belangrijke data op
een rijtje.
-

Zondag 2 september: laatste vergadering met de oude leiding
Zondag 9 september: overgang naar de nieuwe takken
Zondag 16 september: naar jaarlijkse traditie onze lekkere en 		
supergezellige BBQ
Zondag 23 september: eerste vergadering met nieuwe leiding
en nieuwe leden
Zondag 30 september: laatste zondag van de maand dus geen
vergadering

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven vanaf augustus. Hiervoor
zal een bericht met link geplaatst worden op de website (www.
scoutsbonheiden.be) en we sturen hier zeker ook nog een mailtje voor.
Broers en zussen van huidige leden krijgen uiteraard voorrang.

VOOR OP HET PRIKBORD
Hoewel wij ons allemaal rot amuseren op kamp vinden we het
stiekem ook wel leuk om eens een briefje te krijgen van mama,
papa, vrienden, liefjes, grootouders, de kat, enz. Haal je mooiste
briefpapier en postzegels al maar boven!
Wij ontvangen graag post op volgend adres:

SGV St. Paulus Bonheiden
t.a.v. voornaam + naam
Tak
Helleburen 4
4770 Amel-Schoppen

Als jullie de groepsleiding willen bereiken op kamp kan dit via
GSM.
Esther (volledig kamp): 0497/79 52 75
Lucas (volledig kamp): 0476/90 59 97
Zeno (volledig kamp): 0473/35 91 90
Op onze facebookpagina zullen er regelmatig wel enkele foto’s
verschijnen van wat jullie bengels aan het uitspoken zijn!
https://www.facebook.com/groups/262155610524682/

ALGEMENE KAMPINFO
Voor de meesten onder jullie is op kamp gaan al een jaarlijkse gewoonte.
Voor degenen die nog niet zo vertrouwd zijn hiermee vatten we graag de
belangrijkste info nog eens samen!
Kapoenen		26-31
Welpen		24-31
JVK’s			22-31
Vk’s			20-31
Jins			16-31

juli
juli
juli
juli
juli

Waar is het kamp?
Dit jaar trekken we naar het Duitstalige deel van België, namelijk Amel!
De exacte locatie van onze wei vindt u op coördinaten 50°23’01.5”N 6°09’51.4”E. Het dichtstbijzijnde adres is Engerweg 34 in Amel. De straat
ter hoogte van dit huis moet u volledig uitrijden om bij het kampterrein
te geraken, maar uiteraard zullen onze herkenbare pijltjes ook ophangen
om iedereen vlekkeloos naar het kampterrein te leiden.
En hoe geraak ik daar?
Voor de heenreis vragen we om eigen vervoer te voorzien, maar gezellig
carpoolen met andere ouders en leden moedigen wij zeker aan. We
verwachten jullie telkens om 12u op de dag van aankomst op ons
kampterrein. Om terug te komen reizen we met z’n allen samen van Amel
naar Bonheiden per bus. Aankomst is voorzien OP 31 JULI ROND 17U. Wij
houden het thuisfront op de hoogte van eventuele files, vertragingen,...
OP KAMP AANKOMEN DOE JE IN PERFECT UNIFORM!
(tenzij de takleiding vraagt om verkleed te komen)
Wat moet ik nog weten?
Het sanitair op kamp bestaat uit een waskom (en met een beetje
chance een was-plaats), je tandenborstel en een hudo. Een hudo is
een sjorconstructie waarrond een zeil gespannen wordt (om privacy te
garanderen). Het concept is eigenlijk dat van een openlucht-wc, maar
dan met een zitbalk in plaats van een bril. Geen nood! Hudo’en is minder
eng dan je denkt en openlucht is stiekem wel fijn! Voor de kapoenen
hebben we een aantal jaren geleden een speciaal wc-hutje gemaakt
waarvan zij gebruik kunnen maken op kamp.
In deze KKB vind je een checklist van dingen die je moet meenemen op
kamp, zodat je alle belangrijke items zeker mee hebt!
Voorzie alles wat gelabeld of gemerkt kan worden van een label of merk.
Je volledige naam, je initialen, … Het maakt niet uit, zolang je je spullen
maar herkent. Zeker voor de kleinste takken is dit aangeraden, aangezien
zij vaak hun eigen spullen niet herkennen. Indien er toch zaken ontbreken
in de valies van je pagadder zullen deze op de scouts terecht komen,
sectie verloren voorwerpen.

K I E K E G A AT O P K A M P E N
NEEMT MEE
Deze lijst bevat algemene benodigdheden en is dus nodig voor alle
takken.
Als er speciaal takmateriaal mee moet genomen worden, krijg je
daarover alle info mee van de takleiding. Vergeet zeker niet om al je
materiaal te labelen!!
Slaapgerief
Luchtmatras (+veldbed)
Warme slaapzak en eventueel een deken
Pyjama
Wasgerief
3 handdoeken
2 washandjes
Waskom
Tandenborstel-beker-tandpasta
Kam of borstel
Shampoo en zeep
Kleiding
Perfect uniform
T-shirts
Broeken
Sokken en/ of kousen
Warme truien of sweaters
Sportschoenen of ander licht schoeisel
Stevige waterdichte stapschoenen
Rubberen laarzen
Regenjas
Zwemgerief
Zakdoeken
Linnenzak
Eetgerief
Beker en gamel (niet voor welpen en kapoenen)
Mes, lepel en vork (iedereen)
Drinkbus
3 keukenhanddoeken

Allerlei
Leesboeken
Gezelschapsspelletjes
Schrijfgerief, omslagen en postzegels
Muziekinstrumenten
Zonnecrème
Degelijke rugzak voor op dagtocht/ 2-daagse/3-daagse
Zaklamp
Wat kieke NIET meeneemt:
Snoep (dat eet de leiding toch op)
Elektronisch speelgoed
Gevaarlijke dingen zoals kettingzagen e.d.
Een slecht humeur
We moedigen het aan om gsm’s/ smartphones thuis te laten.
Er is voldoende entertainment voorzien op kamp.

K A P O E N E N : P I R AT E N
Ahoi kapoenen,
Wij zijn de piraten van Amel. Helaas lukt het ons de laatste tijd niet meer
om schepen te veroveren en vinden we niet zoveel schatten meer…
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe, jonge piraten om de bemanning
van ons schip te versterken! Willen jullie leren hoe je een echte piraat
kan worden, hoe je het beste schepen kan veroveren en hoe je de
coolste schatten kan vinden? Kom dan zeker met ons mee!
We verwachten alle stoere piraten (in piratenoutfit) donderdag 26 juli
om 12u op ons schatteneiland in Amel. Vergeet geen stevige picknick
mee te nemen zodat jullie zeker klaar zijn om dit spannende avontuur te
starten. Nadat we ons buikje hebben rond gegeten, vetrekken we met
ons piratenschip op zoek naar de schat!
Zijn jullie klaar om mee te varen?
Tot dan!
Piraat Annelies, Goele, Thomas, Lise en Astrid
Nog enkele praktische zaken:
Breng een witte T-shirt mee die vuil mag worden
Breng een leeg eierdoosje van 6 eieren mee
Breng je goed humeur mee 😊 
Steek de kledij van je kapoen in zakjes per dag en voorzie het
van initialen
Vergeet je piratenoutfit niet
Kapoenen die bedplassen nemen best een extra slaapzak mee
Piraten lusten echt geen snoep, dus laat dat maar thuis!
Wat mee te nemen en niet mee te nemen staat in de algemene lijst van
de kampkiekeboe.

WELPEN:
G E Z E L S C H A P S P E L L E TJ E S
Of de welpenleiding helemaal klaar is voor het scoutskamp? ZEKER WEL!!
De welbekende slogan WE SPELEN EEN SPEL VANAVOND… klinkt
ons allen welbekend in de oren. Wij, als welpenleiding, zijn dol op
gezelschapspelletjes! Van Monopoly tot dokter Bibber, we kennen ze
allemaal. Gezelschapsspelletjes, dat klinkt nu toch niet echt iets voor op
scoutskamp? MAAR we zouden de scouts niet zijn als we hier niks gek,
leuks, amazing, awesome en groots mee gingen doen.
We gaan alle spelletjes namelijk levensecht maken. LEVENSECHT! Raksha
is een huisje bij Monopoly, Mysa is een sleutelbeen bij dokter Bibber, Akela
is een boer uit een kaartspel, Marala is de baas van de bank bij Lach je rijk,
Ikki is een dobbelsteen en Hathi, die is een stokje uit Mikado.
Maar we horen jullie al denken “levensechte gezelschapsspelen, hoe gaat
dat dan?”
Om het antwoord daarop te weten te komen, raden we jullie aan om mee
te komen op welpenkamp van 24 tot 31 juli!
Wat mogen we zeker Niet vergeten?!
Tekenspray/ insectenspray, aangezien er dit jaar veel 			
teken te vinden zijn.
Kleren die vuil mogen worden
Jullie goed humeur!!
Wat brengen we niet mee?!
Snoep (tenzij het voor jullie allerliefste leiding is)
Elektronica( GSM’s, Ipad, Ipod, etc…)
Veel geluk in het spel en tot op kamp!
Raksha, Hathi, Mysa, Ikki, Akela, Marala

JONGVERKENNERS:
D E V I E R KO N I N K R I J K E N VA N A M E L
AANDACHT AANDACHT!
Beste avonturiers en burgers van Amel,
Een nieuw tijdperk breekt aan voor ons kleine dorpje. We bevinden ons
op het kruispunt van enkele machtige koninkrijken en gilden. Hierbij
verwelkomen wij alle dappere en intelligente magiërs, boogschutters
en krijgers die ons bijstaan in deze moeilijke tijden.
Laat het weten en verspreid het woord aan zij die nog moeten komen,
dat ze genoeg proviand en benodigdheden meenemen. Wij voorzien
alvast een lijst die men kan raadplegen indien de inspiratie ontbreekt:
- Een volledige uitrusting om op avontuur te gaan (harnas, 		
lederen bescherming, mantel met kap, => verkleedkleren)
- Degelijk schoeisel voor de lange queesten
- Een trekrugzak voor de 2-daagse
Men bracht ook woord van enige nieuwe ontwikkelingen uit het oosten
die langzaam de intrede doen in onze regio. Laat het duidelijk zijn dat
deze niet welkom zijn in ons dorp:
- Een mobiel spreektoestel dat men G.S.M. noemt of anderen
- Zoete lekkernijen zullen als tax geconfisceerd worden
De raad van wijzen dankt u
Argali (0492 79 28 84)
Dennis (0493 18 37 62)
Grijsbokje (0497 79 52 75)
Poedel (0473 35 91 90)

VERKENNERS: FORTNITE
Het is dan weer zo ver, het moment waar jullie elk jaar opnieuw naar uit
kijken. Het wordt tijd dat jullie eens wat minder voor dat scherm zitten
en wat meer tijd doorbrengen in de echte wereld. Daarom besloten wij
om jullie geliefde spel Fortnite om te zetten in realiteit. Jaja jullie horen
het goed, vanaf 20 juli worden jullie gedropt uit de battle bus en kan het
zoeken naar lootcrates beginnen. Jullie worden doorheen het kamp op de
proef gesteld met verschillende uitdagingen om jullie skills te laten zien.
Wij hopen voor jullie dat jullie door het jaar genoeg geoefend hebben om
zo met de welbefaamde Battle Royale titel te gaan lopen. Vergeet uiteraard
niet de nodige uitrusting zoals een goeie 3-daagse rugzak om al de munitie
in te steken, overnachtingsmateriaal en uiteraard genoeg bouwmateriaal.
Aangezien de wapens in lootcrates liggen is het niet nodig om zelf al
wapens mee te pakken, boost items zoals snoep zijn altijd welkom voor de
leiding. Deze boostitems worden dus niet geduld op kamp, je gaat zelf op
zoek moeten gaan voor enkele supplies drops of lama’s om zo te kunnen
overleven.
Enkele concrete afspraken:
Jullie moeten om stipt 13 uur aanwezig zijn op het terrein dat eerder is
vermeld in jullie zelfgekozen Fortnite kostuum. De beste verkleedde
persoon krijgt al een extra lootcrate om de battle te kunnen overleven.
Daarnaast wordt elektronica beter thuisgelaten want deze moeten jullie
toch aan jullie lieftallige leiding geven.

JINS: (OOK) FORTNITE

Yo Gamerkes,
Ik denk dat iedereen da spelleke wel kent? Ma wie van den hoop
is nu den beste? Maakt eigelijk niet uit van tis tijd om van die ps4 of
computer af te komen en u valies in te pakken.
WAAAAAAAAAANT……..het is zover binnekort da buitenlandskamp!!!!!!
De tijd om al da geld te spenden en het zwijn uit te hangen, eeuhm
we bedoelen cultuur opdoen, is aangebroken. 9 dagen lang zon,
meer en strand! Ma waar ligt da nu weer?

Goeike of ni? Maar bon de meeste info hebben jullie ondertussen al gekregen. Enkele
weken voor het kamp zelf zullen jullie nog allemaal een brief ontvangen met extra info.
En manne als ge daar een compliment krijgt van een hongaarse beauty checkt effe wa
ze bedoelt
Tot binnenkort schatjes!
SteenLoper & SteppeLemming
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zondag 16 september 2018
Domein Bleydenberg
(vanaf 12.00 uur)

Zondag 16 september 2018
tussen 12u en 15 u
Scoutslokalen
Gratis SOEP
aan tafel gebracht
Met knapperige
kroketten en lekkere
groentjes

De leiding gaat iedere zondag aan de slag met ruim een 100-tal kinderen.
Het is de bedoeling een gezonde en zinvolle invulling geven aan de vrije
tijd van al deze kinderen en de leiding.
Scouts probeert dit democratisch en betaalbaar te houden.
Vandaar dat een extraatje altijd welkom is.
De winst die we hopen te maken dient voor het betalen van de
energierekening en het opknappen van de lokalen.
Ze worden goed besteed.
Dank je!

Soep

Topsoep

GRATIS

Aperitief

x € 1=

Kidspakket

1 Hamburger +
1 Boerenworst

x € 10 =

Klein Menu

1 Kippenbil +
1 Hamburger

x € 12 =

Groot Menu

1 Merguez +
1 Kippenbil +
1 Kalkoensaté

x € 16 =

Ribbekes

400 gr.

x € 16 =

Vis Menu

6 Scampi’s +
Zalm in Papillotte

x € 16 =

Veggie

1 Veggieburger +
1 Veggiesaté

x € 12 =

Desserten

ijs

x€3=

Warme appeltaart
met ijs

x€3=

Kinderijsje

x€2=

TOTAAL

€

Inschrijven kan vóór 10 september 2018 via
www.scoutsbonheiden.be/barbecue

Betalen via IBAN BE77 0682 0127 6542
of

je kan je inschrijvingsformulier binnenbrengen
en cash betalen bij

Eva Van de Pol
Krankenvelden 20, 2800 Mechelen
+32 498 749392 - evavandepol@hotmail.com

INSCHRIJVING
NAAM

:

ADRES

:

E-MAIL

:

AANTAL

:

