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RUIMTEREIS 

 

  Kawellenkamp 2022 Kapellen  
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KAMPVERHAAL 
 

Krawiki: “Wow, zien jullie dat daar ook in de lucht?”  

Kalipoe, Tabeki en Zips: “Nee, wat bedoel je?”  

Krawiki: “Daar! Dat grote ronde ding dat naar beneden komt” 

Zara, Subio en Cobi: “Amai ja ik zie het! Zou dat een ruimteschip zijn?” 

Tysko en Intex: “Maar neen, dat is gewoon een vallende ster!” 

Rino en Zita: “Uhm, hebben jullie ooit al een vallende ster gezien?? 

Want dat is het wel echt niet!” 

Brogan: “Oei en dat komt precies wel heel dichtbij…” 

 

                          BAM!!!! 

 

 

Op zaterdagavond is er een mysterieus ruimteschip gecrashed op ons kampterrein. Er 

kwamen allemaal vreemde wezens uitgelopen, maar spijtig genoeg verstonden we hen 

niet. Ze spraken een vreemde taal, het klonk een beetje als “hakambawe labage et 

pratiakieon”. We hebben vanalles geprobeerd: uitbeelden, Engels praten, tekeningen, 

video’s, en zelfs google translate, maar zelfs die herkende de taal niet.  

 

Het enige wat ons duidelijk werd was dat hun ruimteschip niet meer werkt door de 

gemane crash en dat ze niet meer in de ruimte geraken. Helpen jullie de vreemde 

wezens met hun ruimteschip te herstellen?  

 

Vooraleer we de ruimte in mogen, moeten jullie kunnen bewijzen dat jullie echte 

astronauten zijn. Wij zullen jullie daartoe opleiden en ervoor zorgen dat jullie het enige 

echte astronautendiploma behalen. Hierna kunnen we hun eindelijk terugbrengen naar 

de ruimte. Jammer genoeg weten we niet van welke planeet ze komen, dus zullen we alle 

planeten moeten afgaan.  

 

Eén ding is zeker: ze hebben onze hulp nodig om terug te geraken naar hun planeet, 

helpen jullie mee?  
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WIE REIST ER ALLEMAAL MEE? 
 

Kabouterleiding 

 

TYSKO de vioolblauwe spontane wasbeer  

 

Taak: takleiding + lokaalverantwoordelijke  

Lievelingseten: lasagne 

Favoriete scoutsactiviteit: kookwedstrijd 

Levensmotto: don’t worry, be happy 

Op kamp wil ik veel plezier maken! 

 

 

 

 

 

INTEX de bonsai-paarse stoutmoedige arasari  

 

Taak: takleiding + lokaalverantwoordelijke 

Lievelingseten: risotto  met witte asperges en zalm 

Favoriete scoutsactiviteit: autozoektocht 

Levensmotto: ben blij! 

Op kamp wil ik springen! 

 

 

 

 

SUBIO de vinogele bruisende valk 

 

Taak: activo 

Lievelingseten: fishsticks met puree, spinazie en 

tartaar van de fourage <3 

Favoriete scoutsactiviteit: kamp & Vlaamse Kermis!! 

Levensmotto: geniet van het leven, want het duurt 

toch maar even! 

Op kamp wil ik heel veel mooie herinneringen maken 

met de kawellen (en goed weer!!!!)  
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KALIPOE de bloesemoranje liefkozende saterhoen 

 

Taak: EHBO 

Lievelingseten: spinazie, fishsticks, puree & tartaar 

Favoriete scoutsactiviteit: kookwedstrijd 

Levensmotto: een dag niet gedut, is een dag niet 

geleefd 

Op kamp wil ik onvergetelijke herinneringen maken  

 

 

 

 

 

 

BROGAN de bamboeblauwe scherpzinnige paco 

 

Taak: kas 

Lievelingseten: stoofvlees met frietjes 

Favoriete scoutsactiviteit: smokkelspel 

Levensmotto: het leven is zoals een neus, haal eruit 

wat erin zit 

Op kamp wil ik heel veel zon 

 

 

 

 

 

ZARA de suikerspin-gele goedgeluimde vink  

 

Taak: materiaal  

Lievelingseten: alles wat de fourage maakt 

Favoriete scoutsactiviteit: autozoektocht!! 

Levensmotto: rise and shine 

Op kamp wil ik de zotste dingen meemaken met de 

kawellen :)) 
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Welpenleiding 

 

RINO de cuberdonoranje geestige dolfijn  

 

Taak: takleiding 

Lievelingseten: Mosselen op de Vlaamse 

Favoriete scoutsactiviteit: Kookwedstrijd 

Levensmotto: Beter helemaal gek dan een halve gare 

Op kamp wil ik alleen maar positive vibes 

 

 

 

 

 

KRAWIKI de dennerode stoutmoedige hazewind  

 

Taak: materiaal 

Lievelingseten: alles wat Roenie maakt  

Favoriete scoutsactiviteit: kookwedstrijd 

Levensmotto: leef ipv beleef 

Op kamp wil ik veel plezier 

 

 

 

 

 

 

ZITA het maneschijnroze hartelijk sikahert 

 

Taak: kas 

Lievelingseten: kaas met spaghetti  

Favoriete scoutsactiviteit: Vlaamse Kermis en alle 

kampen!! 

Levensmotto: if you want to go fast go alone. if you 

want to go far go together 

Op kamp wil ik alleen maar blije kindjes 
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COBI de lelieoranje dromerige wouw 

 

Taak: activo  

Lievelingseten: balletjes in tomatensaus van de 

Vlaamse!!! 

Favoriete scoutsactiviteit: Vlaamse Kermis! 

Levensmotto: Everything will be okay in the end. If 

it’s not okay, it’s not the end.  

Op kamp wil ik nachtje door doen :)  

 

 

 

 

TABEKI de kiwiwitte goedhartige sneeuwuil  

  

Taak: EHBO 

Lievelingseten: pizza 

Favoriete scoutsactiviteit: Jinkamp 

Levensmotto: “You miss 100% of the shots you don’t 

take – Wayne Gretzky – Michael Scott”  

Op kamp wil ik plezier maken 

 

 

 

 

 

 

ZIPS de sneeuwblauwe behulpzame bij  

  

Taak: lokaalverantwoordelijke 

Lievelingseten: pasta carbonara 

Favoriete scoutsactiviteit: jinkamp in Polen en 

Slowakije  

Levensmotto: herinner je gisteren, droom van morgen, 

geniet van vandaag. 

Op kamp wil ik toffe activiteiten samen met de 

kawellen doen  
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Fourage 

 

LINKA de bloesemgroene leutige gnoe 

 

Lievelingseten: macaroni 

Favoriete scoutsactiviteit: zonder twijfel 

jinkamp! 

Levensmotto: een dag niet gelachen is een dag 

niet 

geleefd! :) 

Op kamp wil ik een groot waterballonnengevecht 

én lekker eten maken voor de kawellen 

 

 

 

 

LANA het citroenrode goedgeliefde luipaard 

 

Lievelingseten: spaghetti carbonaraaaa 

Favoriete scoutsactiviteit: Vlaamse Kermis en Jinkamp in 

Macedonië 

Levensmotto: het leven is een feest, je moet alleen zelf de 

slingers ophangen ✨ 

Op kamp wil ik mij amuseren en lekker eten maken :)) 

 

 

 

ROENI de perzikroze liefhartige ree 

 

Lievelingseten: fishsticks met puree en spinazie  

Favoriete scoutsactiviteit: allemaal, zolang Krawiki maar 

aanwezig is xoxo 

Levensmotto: liever te dik in de kist dan een feestje gemist 

Op kamp wil ik veel dansen met Krawiki 
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DAGINDELING 
 

8u30: De        beginnen te fluiten, de      komt op en enkelen onder jullie zijn 

ongetwijfeld al even wakker, maar het is nu pas tijd om op te staan. Trek jullie 

scoutskleren aan en bereid jullie maar voor op geweldige dag volle nieuwe avonturen in 

de ruimte!                 

 

9u00: De fourage heeft voor ons weer een heerlijk        voorzien, want ruimtereizigers 

hebben al hun energie nodig!        En erna natuurlijk niet vergeten om de          te 

poetsen. 

 

10u00: Nu onze gevuld zijn en we ons  hebben aangetrokken, kunnen we onze reis 

verder zetten. We beginnen met een kleine opwarming en daarna starten we met ons 

eerste spel van de dag.  

 

12u30: Na al dat reizen beginnen de astronauten toch wel een hongertje te krijgen, 

eens zien wat onze lieftallige fourage nu weer gemaakt heeft. Misschien wel een 

lekkere       of        of      met      of       of             of …  

 

13u30: Na al dat harde werk en lekkere eten is het tijd voor welverdiende platte rust. 

Een klein       doen,         lezen, een          spelen, het terrein ontdekken? Jullie kiezen, maar 

lieve astronautjes, zorg ervoor dat we er hierna weer vollenbak kunnen invliegen!  

  

14u30:        opgeladen, ruimtepakken aangetrokken en klaar voor het volgende spel!  

 

16u00: Even een onderbreking tijdens ons spel, want wij hebben terug wat energie 

nodig. Na een lekker stuk        of een heeeerlijke      kunnen we onze namiddagactiviteit 

weer verder zetten.  

 

18u30: Amai dat ruikt hier lekker! De fourage heeft haar beste kookkunsten naar boven 

gehaald en iets fantastisch lekker voor ons klaargemaakt. Tijd om te smulleeeen! 🍽 

 

19u30: We beginnen aan ons laatste avontuur van de dag! Misschien kijken we wel een 📽 

met        of doen we een sluipspel, of misschien moet jullie       nog werken? Voor jullie een 

vraag, voor ons een weet        

 

21u00: De dag zit er alweer bijna op maar als beloning voor jullie harde werk krijgen 

jullie nog een 10-uurtje!! Hierna maken jullie je klaar om in           te kruipen.   
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WAT NEMEN WE MEE OP ONZE RUIMTEREIS? 
 

Bij aankomst 

● scoutsuniform (das, gele T-shirt, hemd, rok/broek) 

● kids-iD + gele stickers van de mutualiteit afgeven aan leiding 

● eventuele medicatie (medisch attest dokter verplicht!!) 

 

Slaapgerief:  

● slaapzak 

● matje of luchtmatras (geen veldbed!!)  
→ pomp je matje/luchtmatras thuis al eens op om te kijken of er gaatjes zijn 

● hoofdkussen 

● knuffel 

● pyjama 

 

Toiletgerief:  

● tandenborstel + tandpasta + beker  

● zeep + shampoo 

● kam/borstel + haarrekkertjes 

● zonnecrème + aftersun 

● muggenmelk + after-bite 

● handdoeken + washandjes 

 

Kledij 

● onderbroeken 

● sokken 

● T-shirts met korte/lange mouwen en/of topjes 

● broeken, rokjes, shortjes 

● warme truien 

● regenjas (regenbroek kan ook handig zijn indien ze veel regen voorspellen) 

● schoenen voor buiten, reserveschoenen, sandalen/slippers, pantoffels 

● pet of zonnehoedje 

● zonnebril  

● zwemkledij + badhanddoek  

● kleren die écht vuil mogen worden  

● chique outfit voor laatste avond 

● verkleedkledij voor op onze ruimtereis 
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Extra’s 

● waterpistool 

● zaklamp  

● keukenhanddoek (naam inschrijven aub!) 

● fluovestje 

● klein rugzakje voor op uitstap 

● drinkbus met je naam op! 

● strips, boeken, gezelschapsspelletjes … 

● enveloppe met adres en postzegels om brief naar huis te schrijven 

● witte T-shirt (komt niet wit terug!) 

● alles wat kan dienen om ruimtekleren en -accessoires 

te knutselen (wc-rolletjes, plastic flessen, kartonnen 

dozen, zilverpapier, …) 

 

 

 

 

 

WAT NEMEN WE NIET MEE OP ONZE RUIMTEREIS? 

- snoep (jullie krijgen genoeg lekkers van onze geweldige fourage) 

- veldbed (wegens plaatstekort) 

- gsm, horloge en andere elektronica of waardevolle spullen (een camera is 

toegestaan maar is niet verzekerd vanuit de scouts) 

- nep geweertjes en dergelijke  

 

 

Vergeet zeker niet om in alles je naam te schrijven!!  
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Vertrek en ophalen 

Onze mega coole ruimtereis start op zondag 3 juli om 11u aan onze lokalen in Kapellen 

(zie adres hieronder). We verwachten jullie hier massaal in uniform. (probeer te denken 

aan het milieu door samen te rijden met jullie vriendjes) 

We zullen een soort kiss & ride voorzien om uw zoon en/of dochter af te zetten, mee 

binnengaan in de lokalen is jammer genoeg niet toegelaten. De leiding zorgt ervoor dat 

iedereen goed geïnstalleerd geraakt, dus no worries :)  

 

Op zondag 10 juli mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen om 12u aan onze lokalen 

in Kapellen. Ook hier raden we aan om te carpoolen.  

 

Post  

Verstuur je graag een tof kaartje of een leuke brief naar één van de kawellen? Dat kan 

op dit adres, vergeet dit zeker niet op tijd op de post te doen :)) 

 

Scouts WVB - kabouter/welp + naam  

Wolvenbos Kapellen  

Wolvenbosdreef 8 

2950 Kapellen 

 

GSM-nummers leiding 

Geen nieuws is goed nieuws, maar indien er zich toch iets voordoet op het thuisfront kan 

je ons altijd contacteren via onderstaande telefoonnummers. 

 

Kabouterleiding Welpenleiding 

Tysko - 0477 39 23 12 Rino - 0479 66 53 96 

Intex - 0484 79 01 57 Krawiki - 0476 61 53 49 

Subio - 0476 42 32 99 Zita - 0487 73 22 47 

Kalipoe - 0491 64 17 81 Cobi - 0491 32 00 34 

Brogan - 0460 95 78 12 Tabeki - 0478 72 90 80 

Zara - 0474 63 82 15 Zips - 0497 17 98 29 
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Inschrijving en betaling 

 

Wil jij graag mee op deze onvergetelijke ruimtereis?  

Schrijf je dan voor 20 juni in door de volgende stappen te volgen: 

1) Inschrijven via deze link: scoutswvb.be/weekends-en-kampen 

2) €100 overschrijven naar BE37 7344 1110 7328 met vermelding inschrijving kamp 

+ naam kabouter/welp 

3) Zorg ervoor dat je medische fiche online is ingevuld/geupdate via de 

groepsadministratie van Scouts en gidsen Vlaanderen (ten laatste vorige zomer), 

enkel dan kan je kind mee op kamp 

4) Indien nodig: vul de bijlage in voor toediening van medicatie + weekschema 

5) AFTELLEEEEN!!! 

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt Fonds op Maat aan. Het doel van dit 

solidariteitsfonds is er om iedereen te verwelkomen op de scouts. Indien dit kamp niet 

volledig betaalbaar is, volstaat het om een berichtje te sturen naar Rino (welpen) of Intex 

(kabouters) met de aanvraag om van dit fonds gebruik te maken. Dan vragen wij dit aan!  

  

http://scoutswvb.be/weekends-en-kampen?fbclid=IwAR0HDN_fzfw3cBRFIKk2TLwvyHWDxTFiEpFx3TZhhBZfJS_ZQBVr2X8nQ4c
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Bijlage doktersattest medicatie + schema toediening medicatie 
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VLAAMSE KERMIS 2022 

Save the date : 19 – 21 augustus 

Ons grootste evenement van het jaar zal weer doorgaan deze zomer! Op 

vrijdagavond is er een Juicy Party voor de kleinsten, onze befaamde 

mosselen zullen geserveerd worden in het restaurant op zaterdag en 

zondag, ook het volkscafé is volledig terug en tussendoor is het lunapark 

geopend voor de jongsten. 

Meer info volgt nog via Facebook en de scoutssite, maar 

See you there!!! 

  

INSCHRIJVINGEN 2022-2023 

  

Huidige leden kunnen zich vanaf maandag 1 augustus herinschrijven 

voor het scoutsjaar 2021-2022. De inschrijvingen gebeuren online via 

onderstaande link: 

https://www.scoutswvb.be/reeds-lid/ 

Graag vragen we om de inschrijvingen ten laatste op 31 augustus in 

orde te maken. Zo krijgen we voor de start van het nieuwe scoutsjaar een 

zicht op de ledenaantallen. 

  

https://www.scoutswvb.be/reeds-lid/

