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Kawellenkamp 2021 

Lanaken 



 
 

Trots stappen Floki, Mané en Wakko naar de rest van de leiding. ‘Kijk eens wat wij hebben 

gemaakt!’, zegt Floki! De anderen kijken op. ‘Wa is da??’, vraagt Lichu verbaasd. ‘Da lijkt wel een 

tijdsmachine ofzo’, zegt Mino. Floki, Mané en Wakko lachen trots. ‘Da hebben wij daarnet gemaakt, 

speciaal voor de kabouters en welpen’. ‘Maar euh’, zegt Baloe, ‘werkt da dan ook, zo’n tijdsmachine’? 

‘Ja zene, we kunnen het al eens uittesten als jullie willen’, zegt Wakko. Iedereen staat recht en stapt 

voorzichtig naar de tijdsmachine. Lupo opent de krakende deur. ‘Amai, wel krap hier’, zegt Akela. Met 

z’n allen proppen ze zich door de deur, in de smalle en donkere ruimte. ‘En nu?’, vraagt Souleyman. 

‘Iemand moet op de groene knop duwen en aan de hendel draaien’, antwoordt Mané. Mundi besluit 

om de hendel naar de toekomst te draaien, op precies 4 juli. Ze drukt op de groene knop en plotseling 

verschijnt er een lichtflits. De tijdsmachine begint hevig te trillen. Het lijkt wel alsof ze een tijdje in de 

lucht zweven wanneer ze plots met een harde knal terug op de aarde belanden. ‘Euhm, zijn we nu dan in 

de toekomst of…?’, vraagt Lingo twijfelachtig. ‘Als alles goed is gegaan wel!’, roepen Mané en Floki in 

koor. ‘Allee, dan zullen we maar eens kijken zeker’, zegt Souleyman, een beetje ongelovig. Mino opent 

de deur, een felle zon schijnt richting de tijdsmachine. De leiding stapt 1 voor 1 uit, richting een groot 

grasveld. ‘Weet iemand waar we zijn?’, vraagt Quica. ‘Da lijkt hier verdacht veel op onze kampplaats’, 

antwoordt Akela. Plots zien én horen ze een groep kinderen rondrennen. ‘Lopen Gaston en Mauro 

daar nu?’, vraagt Mundi. ‘En daar is precies Hanne’, roept Wakko. ‘Weet ge wat ik denk’, zegt 

Lichu, ‘ik denk dat die tijdsmachine ons naar het kamp heeft gestuurd’. ‘Da zou goed kunnen’, bevestigt 

Mané, ‘en tis hier precies tof!’. ‘Maar seg, hoe geraken wij terug?’, vraagt Floki. ‘Euhm, moette gij da 

nie weten, Floki?’ vraagt Souleyman. ‘Volgens mij moeten wij gewoon terug in dieje tijdmachine 

kruipen’, zegt Baloe. De leiding stapt weer in de tijdsmachine en Mundi draait de hendel weer naar 

heden. Quica duwt op de groene knop en voor ze het weten zijn ze terug bij de lokalen, in het goeie 

vertrouwde Veltem. ‘Amai, da was wel echt vet’, roept Lingo. ‘Da belooft voor op kamp’, zegt Akela. 



Wie reist er allemaal mee? 

Teamke Welpen 
 

 

Totem: Akela de ivoorgroene gedreven 

torenvalk 

Lievelingsgerecht: Een goeie vegetarische 

pasta 

Leukste scoutsmoment: Opblijven tot 

zonsopgang aan de Bulgaarse kust op jinkamp 

Favoriete uitspraak: "Doe effe normaal" 

Favoriete Liedje: Als ze lacht - Yevgueni 

Telefoonnummer: 0478 37 33 16 

 

Totem: Mundi de violarode bruisende drongo 

Lievelingsgerecht: Kip, rijst en curry met 

ananas 

Leukste scoutsmoment: Welpenkamp 2020 

Favoriete uitspraak: “Het is verplicht om te 

dansen” 

Favoriete liedje: Links rechts - snollebollekes 

Telefoonnummer: 0468 18 46 05 

 

Totem: Lupo de tanzanietblauwe 

zachtmoedige sifaka 

Lievelingsgerecht: Frietjes 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp 

Favoriete uitspraak: Het leven is als een 

frikandel, je moet het zelf speciaal maken! 

Favoriete liedje: De theme song van de Wii 

Telefoonnummer: 0477 39 23 16 



 

Totem: Floki de obsidiaanpaarse 

karaktervolle beo 

Lievelingsgerecht: Sushi 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp/Vlaamse 

kermis 

Favoriete uitspraak: Mooi van ver, maar ver 

van mooi 

Favoriete liedje: Vieze asbak 

Telefoonnummer: 0468 10 73 20 

 

Totem: Baloe Denrode vlijtige brulaap 

Lievelingsgerecht: Spaghetti 

Leukste scoutsmoment: 3de jaar jv kamp 

Favoriete uitspraak: Mijn gedacht 

Favoriete liedje: SLIPKNOT unsainted 

Telefoonnummer: 0497 55 94 94 

 

Totem: Quica de aurumindigo dappere 

wasbeer 

Lievelingseten: Pasta scampi diabolique 

Leukste scoutsmoment: Elke editie van de 

Vlaamse kermis 

Favoriete uitspraak: ‘Je moet het met een 

korreltje suiker nemen’ 

Favoriete liedje: Hilversum 3 

Gsm nummer: 0471 04 18 71 



Teamke Kabouters 
 

 

Totem: Souleyman de muntzwarte ondeugende 

agame 

Lievelingsgerecht: Pasta met scampi’s diabolique 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp 

Favoriete uitspraak: Kies maar 

Favoriete liedje: Paper zien remix 

Telefoonnummer: 0489 20 04 52 

 

Totem: Lichu de limoenturquoise dartele dolfijn 

Lievelingsgerecht: Fishticks, puree en spinazie van 

de fourage!!! 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp Slovakije-Polen 

2019 

Favoriete uitspraak: In chocolade zitten maar 

weinig vitaminen, daarom moet je er veel van eten 

  

Favoriete liedje: Dancing Queen - ABBA 

Telefoonnummer: 0468 25 06 03 

 

Totem: Lingo de vrijmoedige springbok 

Lievelingsgerecht: Lasagne 

Leukste scoutsmoment: Heeeeeeel jinkamp 

Favoriete uitspraak: Verstand op 0, frituur op 180 

Liedje: Narcotic -radio edit van liquido 

Telefoonnummer: 0468 18 43 63 



 

Totem: Wacko volhardende hathi 

Lievelingsgerecht: Bickeyburger 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp Polen 

Favoriete uitspraak: Het mooiste wat je kunt 

worden is jezelf <3 

Favoriete liedje: Jump for joy 

Telefoonnummer: 0476 06 08 75 

 

Totem: Mino de dori-indigo genietende 

herdershond 

Lievelingsgerecht: Spaghettiii 

Leukste scoutsmoment: Scoutskamp (ze allemaal) 

Favoriete uitspraak: Don't worry, be happy 

Favoriete liedje: Walk of life - Dire Straits 

Telefoonnummer: 0496 77 92 02 

 

Totem: Mane de topaasblauwe stoutmoedige 

agoeti 

Lievelingsgerecht: Rendang 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp 

Favoriete uitspraak: ‘Er staan twee cijfers op de 

klok’ 

Favoriete liedje: Money trees 

Telefoonnummer: 0484 07 17 23 



Teamke fourage 
 

 

Totem: Vuurviollette amusante ringstaartmaki 

Lievelingsgerecht: Als het vlees is, is het mijn 

lievelingseten 

Leukste scoutsmoment: Inleefweek 

Favoriete uitspraak: Daar wordt em hard van 

Favoriete liedje: LUSTEMNIOFWA 

Telefoonnummer: 0497 50 06 07 

 

Totem: Django de saffraanrode loyale oeakari 

Lievelingsgerecht: croqueskes!!! 

Leukste scoutsmoment: Kookwedstrijd 

Favoriete uitspraak: Slecht gaan is ook gaan 

~B. Nuyts 

Favoriete liedje: Chase the sun- planet funk 

Telefoonnummer: 0474 07 32 32 

 

Totem: Yuna de klaproosgele gracieuze dolfijn 

Lievelingsgerecht: Mosselen van op de VLMS 

KRMS jammieeee 

Leukste scoutsmoment: Op de top van het 

bucegi-gebergte op jinkamp in Roemenië 

Favoriete uitspraak: "Het eten is klaar!" 

Favoriete liedje: al de liedjes van LikeMe <33 

Telefoonnummer: 0484 56 52 70 



 

Totem: Roeni de perzikroze liefhartige ree 

Lievelingsgerecht: Fishticks met spinazie en 

puree 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp 

Favoriete uitspraak: Alles geven hé!! 

Favoriete liedje: Hecha Pa’Mi - Boza 

Nummer: 0493 36 78 93 

 

Totem: Pivo de Ouzo-groene Wilskrachtige 

Scholekster 

Lievelingsgerecht: Kip, rijst en broccoli 

Leukste scoutsmoment: elke kookwedstrijd 

Favoriete uitspraak: 'If my grandmother had 

wheels, she would have been a bike' - Gino 

D'Acampo 

Favoriete liedje: Call me maybe 

Telefoonnummer: 0471 73 77 97 



Praktische info 
 

WAAR, WANNEER & HOE LAAT? 
 

Op zondag 4 juli vertrekken we richting de tijdsmachine in het prachtige Lanaken! 

De leiding wacht jullie met plezier op aan het Warot (in Winksele) om 10u, van hieruit zullen we 

carpoolen naar ons megacool kampterrein. We gaan dit jaar dus NIET met de bus! 

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. 

 
 

Adres kampplaats: 

Leuke brieven of originele kaartjes mogen jullie sturen naar… 

Scouts Winksele Veltem-Beisem, naam lid 

Hellingstraat 50 

3620 Lanaken 
 

 
Op zaterdag 10 juli zal ons kamp helaas al weer gedaan zijn. U mag uw zoon/dochter om 11u30 

weer komen ophalen in Lanaken. 

 

 

In case of emergency… 

Indien er zich een noodgeval voordoet kunnen de ouders ons bereiken 

op één van volgende nummers. Maar geen nieuws is goed nieuws 

natuurlijk! 
 
 
 
 
 

Kabouterleiding Welpenleiding 

Lichu: 0469 25 06 03 Akela: 0478 37 33 16 

Souleyman: 0489 20 04 52 Mundi: 0468 18 46 05 

Mané: 0484 07 17 23 Lupo: 0477 39 23 16 

Mino: 0496 77 92 02 Quica: 0471 04 18 71 

Wakko: 0476 06 08 75 Floki: 0468 10 73 20 

Lingo: 0468 18 43 63 Baloe: 0497 55 94 94 



Dagplanning 

 
8u00: Tijd om op te staan! Wat heeft de leiding nu weer allemaal gepland? We poetsen 

onze tanden, doen onze kleren aan en maken ons weer klaar 

voor een leuke dag. 
 

8u30: We starten de dag met een heerlijk ontbijt, gemaakt 

door onze sterrenchefs. 

9u00: Dat was lekker! Het is tijd om in onze tijdmachine te 

stappen. In welke tijd zouden we deze keer belanden? 

12u00: Amai, wat een leuk spel was dat! Gelukkig staat de 

fourage klaar met hun heerlijk eten, want echte tijdreizigers 

moeten goed eten! 

13u00: Om nieuwe energie te krijgen voor het mega-leuke namiddag spel houden we even 

een platte rust. 

13u30: Na een heerlijk dutje, kunnen we weer verder op ontdekking! 
 

16u00: Tijd voor een vieruurtje! Zo kunnen jullie even jullie batterijen opladen. Daarna gaan 

we terug verder met ons namiddagspel. 

18u00: Amai dat ruikt hier lekker! De fourage heeft hun beste kookkunsten naar boven 

gehaald en eten voor ons gemaakt waar wij van mogen smullen. Njammie! 

19u00: De tijd is alweer bijna om. We sluiten de dag af met een superleuk avondspel! 
 

20u30: We praten nog wat na over al het leuks dat we vandaag hebben meegemaakt, we 

eten nog iets kleins en we maken ons klaar om naar bed te gaan. 

21u00: Tijd om naar dromenland te gaan! Sweet dreams x 
 



 

Wat neem je allemaal mee?? 

 
Bij aankomst: 

 Scoutsuniform (gele t-shirt, das, hemd, broek/rok) aandoen 

 Kids-ID afgeven aan één van de leiding 

 

Kledij: 

 T-shirts 

 Broeken, shorts, rokjes… 

 Warme truien 

 Regenkledij 

 Schoenen (schoenen voor buiten, reserveschoenen, sandalen, slippers, …) 

 Pantoffels 

 Jas 

 Ondergoed 

 Kousen 

 Fluovest 

 

Slaapgerief: 

 Slaapzak 

 Matje of luchtmatras (geen veldbed*) 

 Hoofdkussen 

 Pyjama 

 

Toiletgerief: 

 Tandenborstel 

 Tandpasta 

 Zeep 

 Shampoo 

 Zonnecrème 

 Aftersun 

 Muggenmelk 

 Kam of borstel 

 Handdoek 

 Washandje 

 Bekertje 

 Zakdoeken 

Extra: 

 Waterpistool 

 Zwemkledij + handdoek 

 Petje of hoed 

 Zonnebril 

 Strips, boeken 

 Drinkbus (met naam op!) 

 Keukenhanddoek 

 Enveloppe met adres en 
postzegel om een brief naar 
huis te sturen 

 Medicatie indien nodig 
(MEDISCH ATTEST DOKTER 
NODIG!) 

 
 

 GEEN SNOEP 

 Geen waardevolle spullen 

 Geen wekker/horloge 

!! Vergeet ook zeker niet om overal je naam 

in te schrijven !! 

* Veldbedden worden thuisgelaten om 

plaats tekort te vermijden. 



Inschrijving kawellenkamp 2021 

 
Willen jullie graag mee op dit onvergetelijk kawellenkamp? Schrijf uw zoon of 

dochter dan zeker voor 27 juni online in! 

Inschrijven kan via onderstaande link: 

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/ 

 
 

Inschrijvingsgeld 

Het inschrijvingsgeld voor het kamp bedraagt 100 euro. Gelieve dit zo snel 

mogelijk over te schrijven naar BE37 7344 1110 7328 met vermelding van 

voornaam + achternaam van uw dochter of zoon. 

 
 

Fonds op maat 

Gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben kunnen hierop terugvallen 

waardoor ze maar een deel van het kampgeld moeten betalen. U kan ons 

hierover contacteren via het e-mailadres andreas.devogel@telenet.be 

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/
mailto:andreas.devogel@telenet.be


 

 
 
 

ondergetekende, dokter in de geneeskunde, ……………………………………………………………………………… 

 
verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere): 

 
………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

geboren op: ………………………………………………………………………………………………..……..…. 

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend 

krijgen : 

 

Naam geneesmiddel: ………………………………………………………………………..…….………………………………. 

 
Dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur):………………………………………………………………………… 

 
Wijze van toediening: …………………………………………………………….……………………………………… 

o Door leiding 
 

o Zelfstandig in te nemen 

o Door verpleegkundige 

Bewaring: (vb.koelkast) .………………………………………………………………..….………………………………… 

o Door leiding 

o Zelfstandig 

 
Eventuele einddatum van de 
behandeling:…………………………………………………..….……………………………… 

 
Waarvoor dient deze 
medicatie:……………………………………………………………………………………………………. 

 
Mogelijke bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden: 

 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften) 

 

Telefoonnummer van de arts: …………………………………………………………………………………………………… 

doktersattest medicatie 

bijlage aan de individuele steekkaart 



schema toediening medicatie 

Opgemaakt te (plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..…………. 

 
handtekening en stempel van de arts: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

naam medicatie dag uur toediening bewaring ter behandeling van bijwerkingen 

       

       

       

       

       

       

       



!!Corona maatregelen kawellenkamp 2021!! 

 
Ondanks de mooie vooruitzichten blijft COVID-19 onze normale gang van zaken 

aanpassen. Daarom mogen we enkel op kamp, indien we ons aan een aantal 

regels en voorzorgsmaatregelen houden. 

 
 

• Wie mag er mee? 

Wanneer je tot een risicogroep behoort, is er toestemming van de 
huisarts/ouder nodig. 

Als een kind 3 DAGEN VOOR VERTREK ziektesymptomen vertoont, 

mag hij/zij NIET mee! 

 
 

Als een gezinslid waarmee je onder één dak woont ziek is/corona 

heeft/in quarantaine zit, gelden die regels ook voor je kind en mag 

hij/zij dus NIET op kamp vertrekken. 

 
• Welke maatregelen worden er genomen? 

We zijn op kamp met een bubbel van minder dan 100 leden, dus continu 1,5m 

afstand houden is niet nodig, fioew   

 
 

Wel vragen we om allemaal twee keukenhanddoeken en een eigen drinkbus 

mee te nemen. Er zal ook extra ingezet worden op hygiënemaatregelen zoals 

regelmatig de handen te wassen. 

 
 

• Wat indien iemand besmet blijkt? 

Wanneer iemand op kamp ziektesymptomen krijgt, zullen de ouders hun kind 

moeten komen halen en een corona-test laten afnemen. Blijkt deze test positief 

dan moeten alle ouders hun kind komen ophalen en wordt het advies van de 

dokter opgevolgd in verband met bijkomende maatregelen. Blijkt de test 



negatief dan gaat het kamp verder (zonder de zieke persoon), maar zal 

waakzaamheid vereist zijn. 

 
 

Wanneer iemand na het kamp positief test (en vermoedelijk op kamp al besmet 

was) zal de dokter in samenspraak met het contact-tracing center inschatten of 

de andere kinderen risico lopen en indien nodig contact met de andere 

kampdeelnemers opnemen. 

BELANGRIJK: elk ziek kind zal naar huis gestuurd worden. Ook indien we 
zeker zijn dat het geen COVID-19 is. 

 

• Wat doe ik als ouder? 

Het is absoluut noodzakelijk dat de ouders een mondmasker dragen bij het 

afzetten en ophalen van de kinderen. 

 
 

Carpoolen mag als het gaat over kinderen van verschillende gezinnen die in de 

zelfde kampbubbel zullen zitten. De volwassen chauffeur en kinderen vanaf 12 

jaar dragen een mondmasker. 

 
 

Geef je kind van +12 voldoende mondmaskers mee om op daguitstap/busrit te 

dragen. 

 
 

De medische fiche moet nagekeken en aangevuld worden indien nodig via de 

groepsadministratie. 



Informatie inschrijvingen scoutsjaar 2021-2022 

 
Huidige leden kunnen zich vanaf zondag 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 30 augustus in orde te 

maken. Zo krijgen we voor de start van het nieuwe scoutsjaar een zicht op de 

ledenaantallen. 

 
 

Bedankt! 
 

 
Stevige linker, 

De (groeps)leiding 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VLAAMSE KERMIS 2021 
 
 

Save the date : 20 – 22 augustus 
 
 

Er wordt volop gewerkt aan ons grootste evenement van het 

jaar. De exacte invulling is nog onbekend, maar dat het een 

topweekend wordt, is zeker! 

 
 

See you there!!! 

De (groeps)leiding 


