
Kawellenkamp aka Junglekamp ‘18 



Kampverhaal 

 
Nog niet zo lang geleden was er in een jungle, hier ver vandaan, een mysterieuze 

ontdekking gebeurd. Op de eerste dag van de aankomst gingen Rambo, Kolo en Lou 

samen op tocht door het woud, om nog wat takken en bladeren te sprokkelen voor het 

kamp te beschermen. In plaats daarvan hadden ze een mysterieuze voetafdruk gevonden. 

Ze gingen terug naar het kamp, waar Linka, Aziza, Azora, Roeni, Twix, Yaya en Zago 

aan het werken om het kamp verder in orde te brengen, om te kunnen overnachten. De 

drie padvinders vertelde dat ze een mensen voetafdruk hadden gevonden. De anderen 

keken naar elkaar en barstte in lachen uit, “dat kan toch helemaal niet” zei Roeni, “we 

zijn hier de enige mensen in de jungle” zei Aziza aansluitend. 

Omdat niemand Kolo, Rambo en Lou geloofden, besloten de drie padvinders, de rest 

morgenvroeg mee te nemen en het hun te bewijzen. 

De avond viel over de jungle en over het kamp van de leiding. Ze zaten allemaal gezellig 

rond het kampvuur, nog wat moppen te tappen en marshmallows te eten, tot plots, er een 

heel luide brul klonk. Dit was zeker de zwarte panter waarover ze gehoord hadden. Ze 

besloten het vuur aan te laten zodat de dieren ver van hun kamp bleven en gingen allen 

slapen. 

De volgende ochtend, heel vroeg, werden Yaya en Zago als eerste wakker, van een 

sissend geluid. Ze gingen uit de tenten, maar zagen niets. Vervolgens klonken er 

verschillende apen kreten en trommels waardoor iedereen uit zijn bed sprong. 

Zoals Lou, Kolo en Rambo gezegd hadden namen ze de rest van de leiding mee op tocht. 

Na een tijdje stappen vonden ze opnieuw een voetafdruk van een mens. Nu zag iedereen 

de 

voetsporen met hun eigen ogen. Azora en Twix zagen al snel een tweede en een derde 

voetafdruk. Linka besloot dat we het spoor dan maar moesten volgen, maar ineens 

klonken er weer bonkende trommels en heel vreemde geluiden. Dus zeiden Roeni, Yaya 

en 

Aziza dat ze misschien best op het geluid af kunnen gaan en zo te weten komen wat hier 

allemaal in de grote enge jungle schuilt... 



Wie gaat er allemaal mee met jullie op avontuur naar de jungle??? 

Team Kabouters 
 

 

Totem: Twix de lavendelwitte goedgeluimde kauw 

Lievelingsgerecht: Macaroni van mijn oma want een betere ken 

ik niet! 

Leukste scoutsmoment: Camping Rino op Jinkamp in Macedonië! 

Favoriete uitspraak: Kere ke were! 

 Totem: Zago de kampvuurviolette liefmoedige franse bulldog 

Lievelingsgerecht: Friet met stoofvlees 

Leukste scoutsmoment: Kakawellenkamp 

Favoriete uitspraak: Gabber ben je niet voor even, dat ben je voor het 

leven! #HardToTheCore 

 Totem: Azora de palmzwarte sprankelende scholekster 

Lievelingsgerecht: Spaghettiiiii 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp in Macedonië 

Favoriete uitspraak: Gelukkig zijn is prioriteit!!! 

 Totem: Yaya de charmante sifaka 

Lievelingsgerecht: Ne goeie steak met een peperroomsauske en een 

gezonde portie friet! 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp in Roemenië op La Playa 

Favoriete uitspraak: Je wardeert pas wat je hebt, tot je het mist, zoals: 

toiletpapier hihi 

 

Totem: Roeni de perzikroze liefhartige ree 

Lievelingsgerecht: Macaroniiii met een laagje gegratineerde kaas 

Leukste scoutsmoment: de 2 weken Jinkamp in Macedonië!!! 

Favoriete uitspraak: Alles geven he!! 



Team Welpen 
 

 

Totem: Kolo de zonlicht oranje ondeugende 

vink 

Lievelingsgerecht: Frietjes van de Rudi 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp in Roemenië 

Favoriete uitspraak: Da is praktisch ne plaaaant 

 

Totem: Lou de stoutmoedige spitsvogel 

Lievelingsgerecht: Frieten van Rudi 

Leukste scoutsmoment: 2-daagse op JV-kamp 

Favoriete uitspraak: Beauty isn’t about having a 

pretty face. It is about having a pretty mind, a 

pretty heart, and most importantly, a beautiful 

soul. 

 

Totem: Linka de bloesemgroene leutige gnoe 

Lievelingsgerecht: Sushiiii 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp!!! 

Favoriete uitspraak: Erikkk doe rusteeuggg 

 

Totem: Rambo de felle drongo 

Lievelingsgerecht: Nen twijfelaar van de Rudi 

want ik zen nog al nen twijfelaar 

Leukste scoutsmoment: Elke zondag met mijn 

favoriete welpen 

Favoriete uitspraak: En ma beustelen 

 

Totem: Aziza de zonnebloemlila springlevende 

kwikstaart 

Lievelingsgerecht: Pasta met tonijn van mijn 

mama 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp in Macedonië 

en fietskamp! 

Favoriete uitspraak: Het leven is als een neus, 

je moet eruit halen wat er in zit 



De fourageeeuuuuhhhhh 
 

 

Totem: alpen rotsblauw opgewekt leeuwaapje 

Lievelingsgerecht: Zomerse bbq 

Leukste scoutsmoment: Jinkamp! 

Favoriete uitspraak: Aje moe kakkn moeje 

kakkn! 

 

Totem: Genietende baviaan 

Lievelingsgerecht: Puree met appelmoes en 

worst 

Leukste scoutsmoment: Als fourage meegaan 

op kawellenkamp 

Favoriete uitspraak: Geniet van het leven, ook 

al duurt het maar even! 

 Totem: Ubi het horizonblauwe goedlachse 

schaap 

Lievelingsgerecht: Alles wat wij gaan 

klaarmaken op kawellenkamp! 

Leukste scoutsmoment: Keuvelen in de tent 

Favoriete uitspraak: Do it with passion or not at 

all :$$ 

 Totem: leutige arasarie 

Lievelingsgerecht: Vol au vent van ons moeder 

Leukste scoutsmoment: Zonsondergang op het 

strand in Roemenië 

Favoriete uitspraak: Vollenbak paikeee 

 Totem: Sarabi de kosmoindigo zachtvinnige 

koala 

Lievelingsgerecht: Fillie’s spaghetti en 

groentesoep 

Leukste scoutsmoment: Alle kampen 

Favoriete uitspraak: Gene stress! 



Praktische info 

Waar, wanneer en hoe laat? 

Wij verwachten de kabouters en welpen dinsdag 3 juli om 9 uur aan het Warot in 

Winksele in uniform. De leiders zullen jullie hier opwachten om samen naar de jungle te 

vertrekken met de bus!! 

Adres: 

Leuke brieven of originele kaartjes sturen naar… 

Scouts Winksele Veltem-Beisem, naam welp/kabouter 

De Reiger 29 

2980 Zoersel 
 

 
Op dinsdag 10 juli zal het avontuur in de jungle helaas al gedaan zijn en mogen jullie ouders 

jullie ophalen om 12 uur aan de lokalen in Zoersel. 

 

 
Noodgevallen 
Indien er zich een noodgeval voordoet kunnen de ouders ons bereiken op volgende 

nummers. Maar geen nieuws is natuurlijk goed nieuws! 

 

Kabouters: 
 

 Twix: 0470 09 76 63 

 Yaya: 0497 27 48 83 

 Zago: 0476 76 38 03 

 Azora: 0477 80 84 18 

 Roeni: 0493 36 78 93 

 
Welpen: 

 
 Aziza: 0495 15 47 71 

 Kolo: 0493 73 21 04 

 Lou: 0498 32 33 56 

 Linka: 0484 46 04 19 

 Rambo: 0472 43 10 41 

 
 
 

Hallo, met 

wie spreek ik 

alstublieft? 



 

 
 

VLAAMSE KERMIS 2018 
 

Onze jaarlijkse Vlaamse Kermis gaat door van 17 tot 19 augustus 2018 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 17 augustus 2018: 

17u30: - Générale repetitie van de show met aansluitend de Juicy Party 

- Opening volkscafé 

19u: - Juicy Party (kinderfuif) tot 20u30 

- Opening Snackkot 

Zaterdag 18 augustus 2018: 

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 terug vinden op scoutswvb.be, de facebook pagina 

van scouts wvb of in de VLMS KRMS uitnodiging (begin augustus in je brievenbus). 

 

 
Een fijn kamp en tot op de VLMS KRMS 2018, 

 



Scoutsseizoen 2018-2019 

Enkele belangrijke data op een rijtje: 

 15 september: plantjesverkoop voor Kom op tegen kanker (9u-12u) 

 
 22 september: startdag nieuw scoutsseizoen + openingsfeest nieuw lokaal 

 
Na lang wachten is het eindelijk zover! Op 22 september 2018 zijn jullie van harte uitgenodigd om het 

nieuwe scoutslokaal op een feestelijke manier in te huldigen. 

Om 14u beginnen we zoals altijd met de startdag. Deze zal nog doorgaan aan onze oude lokalen in Beisem. 

De leden spelen een groot spel met alle takken om te weten te komen wie hun nieuwe leiding is en daarna 

stelt de leiding zich voor aan de ouders via een doorschuifsysteem. Concrete informatie hieromtrent volgt 

zeker nog eind augustus/ begin september. 

OPGELET! De inschrijvingen verlopen vanaf volgend scoutsjaar allemaal online via onze website. Vanaf 22 

september zal de online tool opengaan. Meer informatie hierover is het vinden op onze site onder 

‘inschrijvingen’. 

Na de startdag zijn jullie welkom vanaf 16u30 aan ons nieuw lokaal waar jullie een drankje aangeboden 

krijgen op de receptie. Daarna is er de mogelijkheid om iets te eten (wok). Hiervoor zal op voorhand 

ingeschreven moeten worden. Dat zal mogelijk zijn vanaf de Vlaamse kermis. Aansluitend kunnen jullie 

een kijkje nemen in het nieuw lokaal, iets drinken in het ‘volkscafé’, genieten van het vuurwerk en een 

streepje muziek. Voor de kinderen zal er speelmogelijkheid zijn. Het belooft een onvergetelijke avond te 

worden. We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn. 

 
 



Betaling 
 

Voor dat je mee kan op dit onvergetelijke junglekamp moet je €100 overschrijven op 

volgend rekeningnummer: BE38 7340 1848 4872 

 
(Het 2e,3e,4e,… kind in de scouts uit één gezin heeft recht op 10% korting op de kampprijs) 

 

 

 

Inschrijvingsstrookje 

 
Ik, …………………………………………………………………………………………………, ouder van  

……………………………………………………………….. geef mijn welp/kabouter de toestemming om 

mee te gaan op deze fantastische reis. En ik betaal hierbij €100 op rekeningnummer 

BE38 7340 1848 4872 met vermelding “kawellenkamp naam + voornaam”. 

 
Het inschrijvingsstrookje + betaling dient ten laatste 24 juni in orde te zijn. 

 
Mijn welp/kabouter zal niet/wel meedoen met het optreden op de Vlaamse kermis op 

zaterdag 18 augustus. 

 
Handtekening ouder: 



Dagindeling 

 
8u30: Opstaaaan! We maken ons klaar voor weer een geweldige dag vol plezier en 

vertier. 

 

 
9u00: Ontbijt. Wat zou de fourage vandaag voor ons in petto hebben? Spek met eieren, 

cornflakes of gewoon een lekker bo’ke choco? 
 

 
10u00: De tandjes zijn gepoetst, de ochtendgymnastiek is gedaan en 

we zitten weer vol energie na ons lekker ontbijtje. We zijn klaar om aan 

ons voormiddagspel te beginnen! 

 

 
12u30: Na ons spetterend voormiddagspel beginnen die maagjes weer te knorren, 

njammie het is etenstijd! 

 
13u00: Even bekomen en onze batterijen opladen voor het namiddagspel. We trekken 

ons terug met een leuke strip in de slaapkamer of gaan nog wat ravotten buiten. 

 
13u30: We starten met het namiddagspel. 

 
16u00: Vieruurtje. Even wat energie bijtanken zodat we snel weer verder kunnen spelen. 

 
18u30: De fourage heeft weer al eens een lekkere maaltijd voor ons bereid. Tijd voor het 

avondeten. 

 
19u30: Avondspel. Tijd om je sluip- en kruipkunsten weer boven te halen, of blijven we 

vanavond gezellig binnen om slaapzakspelletjes te spelen? 

 

 
21u00: Jammer maar helaas, de dag zit er bijna op. We eten nog iets kleins en maken ons 

klaar om te gaan slapen. 

 
 

 
21u30: Ssssst, we zijn weg naar dromenland. Zo zijn we goed uitgerust 

om er morgen weer een spetterende dag van te maken! 



Wat neem je allemaal mee??? 

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

 Slaapzak 

 Matje of luchtmatras (geen veldbed) 

 T-shirts 

 Broeken 

 Warme truien 

 Regenkledij 

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

 Pantoffels 

 Jas 

 Ondergoed 

 Kousen 

• Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, zonnecrème, aftersun, 

muggenmelk, … 

 Handdoek, washandje 

 Witte t-shirt (die beschilderd mag worden) 

 Waterpistool 

 Keukenschort + keukenmuts (indien je dit thuis hebt) 

 Zwemkledij + handdoek 

 Petje of hoed 

 zonnebril 

 Rugzakje voor op daguitstap 

 Fluovestje 

 Medicatie indien nodig (MEDISCH ATTEST DOKTER NODIG!)+ Kids ID + gele stickers van 

de mutualiteit 

 Keukenhanddoek 

 Strips, boeken 

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

 Rode duivels attributen 

 WELPEN: Nerf gun (indien je dit thuis hebt) 

 GEEN SNOEP 

 

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

 
* Veldbedden worden thuisgelaten om plaats tekort te vermijden. 



Spelletjes 😁 
 
 
 
 



 


