HHollywoo

Hollywoodkamp
2016-2017
Kakawellen
3-9 juli

Praktische info
We spreken af op maandag 3 juli om 9 uur aan het Warot in ons uniform. De leiding zal jullie hier
opwachten om samen naar Hollywood te rijden.

Adres:
Leuke brieven of kaartjes mag je altijd sturen naar:

Scouts Winksele Veltem-Beisem, naam welp/kabouter
Eelstraat 4
2380 Ravels
Op zondag 9 juli is ons toffe kamp spijtig genoeg gedaan. Jullie ouders mogen jullie komen halen om
12 uur aan de lokalen.

Noodgevallen:
Bij noodgevallen kunnen jullie ons bereiken op volgende nummers.
Maar geen nieuws is natuurlijk goed nieuws!

Kabouters
➢
➢
➢
➢

Aishesu: 0471/116883
Yuna: 0484/565270
Kolo: 0493/732104
Balou: 0478/644568

Welpen
➢
➢
➢
➢
➢

Watti: 0496/338312
Mowgli: 0471/307125
Rambo: 0472/431041
Bamboe: 0498/405106
Baba: 0466/255858

Inschrijvingsstrookje:
Voor dat je mee kan naar Hollywood moet je €90 overschrijven op volgend rekeningnummer:
BE16 7343 9815 2774. Ook nog belangrijk om te weten is dat het 2e,3e,4e ... kind 10%
minder betaald. Het inschrijvingsstrookje kan je binnen brengen bij de leiding of inscannen
en doormailen. De betaling en het inschrijvingsstrookje moeten in orde zijn voor 24 juni.
Ik, ……………………………………..………., ouder van
............……..…….…..........................……. Geef mijn welp/kabouter de toestemming om
mee te gaan op deze fantastische reis van 3 tot 9 juli. En ik betaal hierbij €90 op
rekeningnummer: BE16 7343 9815 2774 met vermelding “tak, 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 19 augustus.
Handtekening ouder:

Vlaamse kermis
Na jullie onvergetelijk scoutskamp is het scoutsjaar nog niet helemaal voorbij, het tweede
hoogtepunt gaat door op 18, 19 en 20 augustus in en rond de Warotzaal te Winksele.
Zoals elk jaar maken de leden per tak (op kamp) een act voor op de show:
•

•

De generale repetitie hiervoor gaat door op vrijdag om 17u30 (vanaf dan is het
volkscafé ook open), hierop aansluitend volgt de Juicy Party van 19u tot 20u30 voor onze
jongste leden en sympathisanten (vanaf 19u is het snackkot open).
De Vlaamse Kermis start zaterdag om 15 uur, om 16 uur is het dan voor echt, iedereen
is welkom om naar de spetterende show te komen kijken. Het lunapark opent na de show.

Verder staan er zoals elk jaar lekker mosseltjes op het menu, kan je genieten van de zon in
het volkscafé en is er op zondag een touwtrektornooi (meer info krijg je op een flyer in de
brievenbus of via de scoutssite).
Wij hopen jullie allemaal te zien dan!

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 maatijd 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 superleuke dag van te maken.

Meeneemlijst
Hier een overzicht van wat je zeker moet meenemen op kamp. Vergeet ook zeker niet om overal je
naam in te schrijven! Veldbedden worden thuisgelaten om plaats tekort te vermijden.
• Scoutsuniform (das, gele t-shirt, hemd)
• Slaapzak
• Matje of luchtmatras (geen veldbed)
• T-shirts/topjes
• Broeken/ shortjes
• Warme truien
• Regenkledij
• Extra paar schoenen
• Pantoffels
• Jas
• Ondergoed + kousen
• Kleren die vuil mogen worden
• Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, zonnecrème(!!!), aftersun, muggenmelk…
• Handdoek(en), washandje(s)
• Witte t-shirt
• Waterpistool
• Zwemkledij
• Fluovestje
• Medicatie indien nodig + Kids ID (indien je dit niet hebt, SIS-kaart!) + gele klevers van de
mutualiteit
• Keukenhanddoek
• Strips, boeken, …
• Glamoureuze avondkledij
• Zaklamp
•

GEEN SNOEP

•

Verkleedkleren voor de Vlaamse Kermis (zie volgende pagina)

Op de Vlaamse kermis doen we een dansje in een bepaald thema en op kamp maken we in dat
thema een filmpje. Dit jaar is het thema festivals. Hiervoor neem je dus verkleedkleren mee op kamp
-> kabouters: Oktoberfest

-> welpen: Couleur café

De Leiding

Totem: Yuna de klaproosgele gracieuze dolfijn
Lievelingseten: Lasagneee
Lievelingsscoutsactiviteit: Met bruine zeep glijden
van een zeil met Kolo, Balou en Aishesu, wihoeee :)
Favoriete hollywoodster: Justin Bieber (Hij is echt
knap ;) hihihihi )
Totem: Aishesu de fleurige kauw
Lievelingseten: Spaghetti
Favoriete scoutsactiviteit: Kauwgomballenboom
Favoriete Hollywoodster: Selena Gomez

Totem: Kolo ondeugende vink
Lievelingseten: frietjes van bij Rudi
Lievelingsscoutsactiviteit: Vettige spelen
Favoriete hollywoodster: James Franco

Totem: Balou trouwe Herder
Lievelingseten: BBQ
Lievelingsscoutsativiteit: Vrij spel
Favoriete hollywoodster: Kim Kardashian

Totem: Mowgli de gedreven mees
Lievelingseten: Fishsticks met spinazie en puree
Lievelingsscoutsactiviteit: Dauwtocht in de vroege uurtjes
Favoriete Hollywoodster: Neel Sethi, acteur van mowgli in
het

jungle boek

Totem: Leutige arasarie
Lievelingseten: proteïne shakes
Favoriete scoutsactiviteit: Tikkertje. Of thuis
blijven om ook op zondag te kunnen
fitnessen
Favoriete Hollywoodster: Mijn mama
Totem: Watti ontdeugend roodborstje
Lievelingseten: Lasagne
Lievelingsscoutsactiviteit: Vettige spelen
Favoriete Hollywoodster: Alan Ritchon

Totem: Rambo de felle Drongo
Lievelingseten: Ne goeie twijfelaar van bij de Rudi
Lievelingsscoutsactiviteit: Ne stevige wandeling in de
morgend
Favoriete Hollywooster: Jabba the hutt van Star Wars

Totem: Big Babs aka Fantaboy
Lievelingseten: Hmmm Chicken
Lievelingsscoutsactiviteit:

Bosspel

Favoriete hollywoodster: Will Smith

De Fourage

Totem: Anoa de bosbesgoude barmhartige
springbok
Lievelingseten: Moussaka
Leukste scouts activiteit: Jinkamp in Macedonië
Favoriete Hollywood ster: James Franco

Totem: Behulpzame schaarbek
Lievelingseten: lasagne
Lievelingsscoutsactiviteit: Dropping
Favorietehollywoodster: Mel Gibson

Totem: Stoutmoedige spitsvogel met een rattig staartje
Lievelingseten : een spaghetti bij de rudi
Lievelingsactiviteit : Cool doen
Favoriete Hollywoodster : Kevin Hart

Totem : Panter-gele enthousiaste kauw
Lievelingseten : Tortilla’s in de oven van Ria
Lievelings scoutsactiviteit : Jinkamp in Roemenië en
fourieren op Kakawellenkamp 2017!
Favo-hollywoodster : Mila Kunis

Totem : soeroeki de palmgele levendige spitsvogel
Lievelingseten : Lasagne van Ria
Lievelings scoutsactiviteit : Alle Vlaamse Kermissen
Favo-hollywoodster : Channing Tatum

Totem : Mingo de juweelviolette sprankelende
sneeuwstormvogel
Lievelingseten: Lasagne gemaakt door mijn liefste mama
Lievelingsscoutsactiviteit: kookwedstrijd en natuurlijk op
kamp gaan!
Favo Hollywoodster: Blake Lively

Totem: Heftige Agoeti
Lievelingseten: BBQ
Lievelings scoutsactiviteit: Op kamp gaan natuurlijk!
Favorietehollywoodster: Natalie Portman

Totem: Olaf
Lievelingseten: Stoofvlees met frietjes Mmmmm
Lievelingsscoutsactiviteit: Voetballen met de welpen
Favoriete hollywoodster : Angelina Jolie

Spelletjestijd:

Kan jij de weg vinden naar Hollywood???

Hollywood

