Welcome to the wild wild west…

Kawellenkamp Munsterbilzen 2019

Het Wilde Westen
1609. Het wilde westen. Hier werd vroeger de echte strijd
uitgevochten. Mietjes en schrikscheten werden niet
geaccepteerd, enkel stoere binken en strijdlustige dames
werden toegelaten.
Cowboys, met hun geweren, bekende outfits en hun nog
bekendere saloons. Indianen, met hun veerhoeden, hun
wigwams en hun gezellige kampvuren. Er heerste een
eeuwenlange helse strijd tussen indianen en cowboys, en
welzeker tussen twee stammen: de welpen, volgens
ontelbare geschiedschrijvers wel eens de stoerste en
krachtigste stam ooit geleefd, en de kabouters, de dapperste
en sterkste vrouwenstam, die dwarsliggers rauw als ontbijt
lusten.
Deze tweestrijd leidde al tot ontelbare doden, tot een derde partij zich met de zaak ging
moeien. Het keurige oosten, een beschaafde bevolking, had genoeg van de geluidsoverlast
die de dagelijkse vechtpartijen tussen de twee stammen veroorzaakten. Ze besloten een
tovenaar in te huren om de twee stammen weg te toveren. Van het een kwam het ander, en
uiteindelijk slaagde de tovenaar er in de twee stammen weg te toveren in een fles die hij
uiteindelijk in de zee smeet. Het enige nadeel, indien men drie keer over de fles wreef, zou
de betovering verbroken worden en kwamen de opperhoofden van de stammen terug tot
leven.
2019. Mané is op vakantie in Blankenberge. Daar treft hij de welbewuste fles aan. Niets
vermoedend wrijft Mané het stof van de fles af om te zien wat erop staat. Helaas verbreekt
hij zo de betovering en verschijnen de opperhoofden plots voor zijn neus. Mané had zo veel
schrik dat hij beloofde aan de opperhoofden dat hij alles voor hen zou doen. Zij waren
bedroefd over het verlies van hun stammen en wouden 2 kersverse nieuwe stammen die de
strijd voor hen konden beslissen. ‘Ken jij zo nog 2 dappere groepen?’, luidde de vraag. Mané
dacht onmiddellijk aan de kabouters en de welpen. ‘Ik organiseer direct een kamp, als
vermomming voor het echte doel, de eeuwige strijd die heerst tussen de twee stammen
eindelijk uitvechten!’, antwoordde Mané.
Zogezegd zo gedaan, nu staat het kamp eindelijk voor de deur en geldt er maar 1 ding: de
strijd beslechtingen in de stijl zoals alleen het wilde westen van vroeger het kon!
Spannend....

Wie komt er allemaal mee?
Team Kabouters
Totem: Twix de genietende salangaan
Taak: takleider
Lievelingseten: de Rudi
Leukste scouts moment: wanneer de kabouters eindelijk stil
zijn
Levensmotto: beter een gat in de lucht, dan lucht in uw gat

Totem: Flora de smaragdrode vastberaden herder
Taak: activo
Lievelingseten: pizza!!!!
Leukste scouts moment: het verlaten strand in Bulgarije
Levensmotto: teamwork makes the dream work

Totem: Sarabi de kosmoindigo zachtvinnige koala
Taak: kas
Lievelingseten: spaghetti van Fillie
Leukste scouts moment: jinkamp in Macedonië en
fietskamp bij de givers
Levensmotto: genieeet

Totem: Gisi de azuurzwarte sympathieke sneeuwstormvogel
Taak: EHBO
Lievelingseten: vongole
Leukste scouts moment: fietskamp bij de givers
Levensmotto: gelukkig zijn is prioriteit

Totem: Rico de bonsaiblauwe tevreden patrijs
Taak: materiaal/lokaal
Lievelingseten: steak saignant gebakken met
champignonsaus en frietjes
Leukste scouts moment: Sunny Beach in Bulgarije
Levensmotto: Leef alsof het je laatste dag is, leef alsof de
morgen niet bestaat, leef alsof het nooit echt af is en pak
alles wat je kan
Totem: Mané de stoutmoedige topaasblauwe agoeti
Taak: materiaal/lokaal
Lievelingseten: een blauwe geschelpte met rodewijnsaus
Leukste scouts moment: jinkamp in Bulgarije
Levensmotto: tournée générale

Team Welpen
Totem: Rizla het obsidiaanoranje charmante roodborstje
Taak: activo
Lievelingseten: kalfszwezeriken van oma
Leukste scouts moment: jinkamp Bulgarije
Levensmotto: den tijd vliegt zijt den boer, en hij smeet een
klok naar zijn vrouw

Totem: Rollo de curaçaoroze guitige gnoe
Taak: kas
Lievelingseten: spaghetti van Rizla
Leukste scouts moment: laatste avond op jinkamp in
Bulgarije
Levensmotto: ti-ta-turbo

Totem: Ubi het horizonblauwe goedlachse schaap
Taak: lokaal
Lievelingseten: scampi’s
Leukste scouts moment: sterrenkijken met de jv’s op kamp
Levensmotto: als het maar scoutesk is

Totem: Lona de pistachegele levendige slaapmuis
Taak: EHBO
Lievelingseten: spaghetti
Leukste scouts moment: jinkamp in Macedonië
Levensmotto: na regen komt zonneschijn

Totem: Twix de lavendelwitte goedgeluimde kauw
Taak: takleider
Lievelingseten: jinkamp Macedonië en fietskamp bij de
givers
Leukste scouts moment: de ballekes in tomatensaus van de
vlaamse
Levensmotto: een scout da zijde en da blijfde

Totem: Krawiki de dennenrode stoutmoedige hazewind
Taak: activo
Lievelingseten: goei vleeske op de bebeq met
devos&lemmens
Leukste scouts moment: jinkamp in Macedonië
Levensmotto: huts a niffow

Totem: Ouzo de lavazwarte goedgeluimde specht
Taak: materiaal
Lievelingseten: pekingeend van mané
Leukste scouts moment: jinkamp naar Bulgarije
Levensmotto: ik leg mijn lat alleen laag voor limbo

De allerbeste fourage!!!
Totem: Anoa de bosbesgoude barmhartige springbok
Lievelingseten: moussaka
Leukste scouts moment: ik kan er niet maar één kiezen
Levensmotto: gewoon genieten

Totem: Ziggy de gele genietende baviaan
Lievelingseten: fishsticks met vlokkenpurree
Leukste scouts moment: jinkamp in Roemenië
Levensmotto: geniet van de kleine dingen

Totem: Rino de cuberdonoranje geestige dolfijn
Lievelingseten: mosselen met friet van de vlaamse
Leukste scouts moment: jinkamp naar Macedonië
Levensmotto: leef, alsof het je laatste dag is

Totem: Mika de grafietgouden loyale hermelijn
Lievelingseten: stoofvlees op Vlaamse wijze
Leukste scouts moment: Vlaamse kermis
Levensmotto: wie teveel achteromkijkt, komt nooit vooruit

Totem: Wotan de alpenrotsblauw opgewekt leeuwaapje
Lievelingseten: ne zomerse BBQ
Leukste scouts moment: jinkamp in Bulgarije
Levensmotto: take it easy

Praktische info
Algemeen:
Om ons in het Wilde Westen te begeven moeten we gelukkig niet helemaal naar Amerika, in
Munsterbilzen kan je er ook al een vinden! Wij zullen er vertroeven van donderdag 4 juli tot

woensdag 10 juli.
Wij vertrekken donderdag om 9u aan het Warot in Winksele, in scoutsuniform, en carpoolen zo
naar ons wilde westen. Na een super toffe week mogen jullie ouders jullie je woensdag om 12u
weer komen halen aan

de kampplaats. Ook hier is carpoolen aangeraden!

Post:
Leuke brieven en kaartjes kunnen altijd terecht op het volgende adres (maar natuurlijk ook niet
overdrijven ;) wij zullen goed voor jullie kroost zorgen en na een week zien we jullie al weer terug!!)

Scouts WVB, naam welp/kabouter
Jeugdlokalen Munsterbilzen
Appelboomgaartstraat 6
3740 Munsterbilzen

In case of emergency:
En zoals gewoonlijk is geen nieuws goed nieuws, maar indien er zich op het thuisfront toch een
noodgeval, … voordoet kunnen jullie ons altijd bereiken op volgdende nummers:
KABOUTERS
Twix: +32 494 81 91 04
Sarabi: +32 496 38 51 04
Mané: +32 484 07 17 23
Flora: +32 471 40 21 34
Rico: + 32 470 31 07 49
Gisi: +499 08 06 01

WELPEN
Twix: +32 470 09 76 63
Lona: +32 470 21 87 72
Rollo: +32 479 13 38 15
Rizla: +32 475 59 88 93
Krawiki: +32 476 61 53 49
Ouzo: +32 496 29 49 94
Ubi: +32 493 77 90 48

Betaling en inschrijving:
Voor dat jullie 100% zeker meemogen richting het Wilde Westen verwachten wij een betaling van
€90 en een inschrijvingsstrookje ten laatste tegen 26 juni.
Betalen kan op het rekeningnummer BE38 7340 1848 4872 en inschrijvingsstrookje kan thuis
binnengebracht worden of via foto op mail gestuurd worden naar een van de leiding.
(Het 2e, 3e, 4e, … kind in de scouts uit eenzelfde gezin heeft recht 10% korting op de kampprijs)

Scoutsseizoen 2019-2020
Enkele belangrijke data op een rijtje:
• 14 september 2019: plantjesverkoop voor Kom op Tegen Kanker (9u-12u)
•

22 september 2019: Startdag nieuw scoutsseizoen

Op 22 september openen we het scoutsseizoen naar jaarlijkse gewoonte officieel met de startdag.
Deze zal doorgaan van 14-17u aan de Beisemburcht. De kinderen leren hun nieuwe leiding kennen en
de leiding stelt zich ook voor aan de ouders. Doorlopend zijn jullie van harte welkom om een drankje
te drinken in ons jincafé. Meer uitgebreide info over de start van het nieuwe scoutsjaar zal u eind
augustus op onze website vinden.
OPGELET! De inschrijvingen voor scoutsjaar 2019-2020 verlopen uitsluitend online via onze website.
Vanaf 22 september zal de online tool opengaan. Meer informatie hierover is het vinden op onze site
onder ‘inschrijvingen’.
•

2-3 november 2019: Mosselfeest

•

21-23 augustus 2020: VLMS KRMS

Tot volgend jaar!

Ik, …………………………………………………………………………………., ouder van
…………………………………………………………,
geef mijn kabouter/welp de toestemming om mee op kamp te gaan van donderdag 4 tem
woensdag 10 juli 2019 en stort hiervoor €90 op het rekeningnummer BE38 7340 1848 4872
met vermelding: ‘kawellenkamp + naam kabouter/welp’ voor 26 juni.
Mijn kabouter/welp zal wel/niet meedoen met het optreden op de Vlaamse kermis op
zaterdag 17 augustus.
Handtekening:

VLAAMSE KERMIS 2019
Onze jaarlijkse Vlaamse Kermis gaat door van 16 tot 18 augustus 2019 aan de Warotzaal te
Winksele. We nodigen jou en je hele familie van harte uit voor dit groots scoutsfestijn.
Hier volgen enkele belangrijke data en tijdstippen voor onze leden.
Vrijdag 16 augustus 2019:
17u30:
- Générale repetitie van de show met aansluitend de Juicy Party
- Opening volkscafé
19u:

-

Juicy Party (kinderfuif) tot 21u
Opening Snackkot

Zaterdag 17 augustus 2019:
15u:
- Opening VLMS KRMS
15u30:
- Leden verzamelen backstage voor de show
16u:
- Start show
17u:
- Opening Lunapark
De agenda van het hele VLMS KRMS evenement kan je terugvinden op www.scoutswvb.be,
de facebook pagina van scouts WVB of in de VLMS KRMS uitnodiging (begin augustus in je
brievenbus).
Wil je graag een handje helpen op de VLMS KRMS? Aarzel niet een stuur een mailtje naar
piotniels93@gmail.com en/of demolmaarten@gmail.com.
Een fijn kamp en tot op de VLMS KRMS 2019,

Dagindeling
8u30: De zon is op en wij zijn klaar voor een nieuwe dag met weer nieuwe avonturen, opstaan!!!
9u00: Het is tijd voor het ontbijt! Want een echte cowboy of indiaan kan zijn dag niet starten met
een lege maag! Wat zou de fourage nu weer voor ons hebben klaargemaakt?

10u00: Yiehawww!!!!! Na onze zonnegroet, ochtendgymnastiek en overheerlijk ontbijt zijn wij
helemaal klaar voor het 1e spel van de dag!

12u30: Niet alleen onze paarden maar ook wij beginnen een hongertje te krijgen door het
spetterende voormiddagspel. Tijd voor een goeie boterham, of iets anders overheerlijk!

13u30: Met een goed gevulde maag direct op een paard is geen echt strak plan. Ook het
achternazitten van indianen zal zo minder goed gaan. Daarom laten we ons eten even zakken, laden
we onze batterijen even op of gaan we buiten toch nog wat spelen. Het is platte rust!

14u30: Wij zijn er weer helemaal klaar voor, laat de namiddagactiviteit maar beginnen!
16u: Tijd voor een vieruurtje zodat we weer even goed kunnen spelen als daarvoor!
18u30: De fourage heeft hun beste kookkunsten speciaal voor ons weer eens bovengehaald en is
helemaal klaar om jullie buikjes weer te vullen. Aan tafel!!!

20u: De dag is alweer bijna om maar gelukkig is er nog tijd voor een super leuke avondactiviteit!
Haal die sluipkunsten al maar boven of wieweet is het wel een leuk feestje? We zullen wel zien ;-)

21u30: Jammer maar helaas, nog even tijd voor een tien-uurtje en dan is het alweer tijd voor ons om
naar dromenland te wederkeren. Wat een topdag was dit alweer!!

Wat nemen we mee?
Scoutsuniform aandoen (das, gele t-shirt, hemd, rok/broek)
Kids-ID + gele stickers van de mutualiteit afgeven bij vertrek



Slaapzak
Matje of luchtmatras (geen veldbed!) → best op voorhand eens nakijken voor gaatjes
















Onderbroeken voor 7 dagen
Sokken voor 7 dagen
Pyjama
T-shirts met korte mouwen, lange mouwen, topjes
Broeken, rokjes, shortjes
Warme truien
Regenjas
Schoenen voor buiten, reserveschoenen, sandalen, slippers, ...
Pet of hoedje
Zonnenbril
Fluovestje
Zwemkledij + handdoek
Kleren die vuil mogen worden (en niet meer proper hoeven te geraken)
Kledij in thema van het wilde westen (cowboys en indianen)






Tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, kam/borstel, …
Zonnecrème, aftersun
Muggenmelk, after-bite
Handdoek(en) en washandje









Waterpistool
Keukenhanddoek
Klein rugzakje voor op daguitstap
Drinkbus met naam op!!
Medicatie indien nodig (MEDISCH ATTEST DOKTER NODIG! Zie verder)
Strips, boeken, gezelschapsspelletjes, …
Enveloppe met adres en postzegels om een brief naar huis te
sturen
Kabouters: verkleedkledij thema Zuid-Amerika, Spanje, …
Welpen: verkleedkledij thema Jamaïca: zwart, groen, geel
Witte T-shirt





Wat nemen we niet mee!!!!
 Snoep
 Velbed (worden thuisgelaten om plaatstekort te vermijden)
 Gsm
 Nerfguns

!! Vergeet ook zeker niet om overal je naam in te schrijven !!

Spelletjes
<< Een stoere cowboy heeft twee dragen vrij gekregen van zijn sheriff. Hij besluit daarom om
op woensdag lekker even er tussenuit te gaan. Na de twee dagen verlof keert hij wederom
terug op woensdag. Hoe kan dat? >> (zie onderaan pagina voor het antwoord)
Welk woord staat hier?

KLEURPLAATJES

LOS DE REBUS OP!

De naam van zijn paard is woensdag

