
Wolvenkamp 2022
Welcome to the world

of Disney!



KAMPTHEMA

Lang lang geleden, in het verre Amerika, Chicago om precies te zijn, werd een baby

met vele ambities geboren. Wat hij allemaal zou verwezenlijken had niemand ooit

kunnen voorspellen…

Zijn naam was Walter Disney, Walt voor de vrienden! Niet alleen in Amerika werd

Walt Disney een icoon, zijn succes ging al snel heel de wereld rond. Pretparken,

kinderfilms, muziek, werden als paddenstoelen uit de grond getoverd. Maar Walt

was niet de enige met deze ambities… Iedereen wou een stukje mee proeven van

het enorme succes! Al snel werd duidelijk dat niet iedereen even goede intenties had

met het succes van onze jonge ondernemer!

15 augustus 1934: De grote opening van Disneyland Parijs! Walt had zich helemaal

opgekleed voor deze speciale dag! Massa’s volk, eetkraampjes, muziek, maar vooral

veel fans stonden die ochtend klaar om er een spetterende dag van te maken!

Helaas was niet iedereen in de feeststemming. Kobalt Whisky had zijn eigen

ondernemingsplannen. En om die te realiseren is de komst van zo’n groot pretpark

als Disneyland Parijs een domper op de feestvreugde. Hij moest en zou dit succes

beëindigen. Al snel zette hij een plan op poten.

Net zoals elke ochtend stond Kobalt op met een koffie en een flinke scheut whisky.

Voor hem was de grote opening van het park een zwarte dag. Even zwart als zijn

koffie dus…

Hij poetste zijn tanden, kleedde zich aan, en deed zijn houten been aan. Dit was

gemarkeerd met een rood kruis, wat het logo was van zijn pretpark (dit stelde

natuurlijk niets voor tegenover de wondere wereld van Disney)!

Om zijn concurrent uit te schakelen had meneer

Whisky enkele van zijn werknemers te hulp

gevraagd. Wanneer Walt zijn grote toespraak

zou houden op het grote plein zouden ze de

aandacht proberen trekken door een vliegtuig

over te laten vliegen met het grote rode kruis.

Op datzelfde moment zouden de werknemers



Walt meenemen en onder schot houden. Walt kan enkel terugkeren in ruil voor de

overdracht van Disneyland Parijs.

Om er voor te zorgen dat niet alle disneyfilms verloren zouden gaan en het park in

de handen van Walt Disney blijft, gaan wij er als Wolventak voor zorgen dat Walt

veilig en wel terug thuis geraakt. Komen jullie mee op avontuur om de wondere

wereld van Disney te redden?

INSCHRIJVEN
Ben je na deze geweldige kampavond helemaal verkocht om jouw wolf mee met ons

op avontuur te laten gaan? Schrijf hem/haar dan in door voor donderdag 30 juni
het inschrijvingsgeld (130€) te storten op BE32 0689 0808 2402 (+ vermelding

naam wolf) en 2 klevertjes van het ziekenfonds binnen te brengen bij iemand van

de wolvenleiding. Dit kan ofwel bij het binnenbrengen van de bagage ofwel bij het

vertrek in Berchem Station.

Indien jullie na de kampavond toch nog enkele vragen hebben, dan mogen jullie ons

gerust aanspreken of mailen!

Inschrijven kan op 2 manieren:

Via volgende link: https://forms.gle/CDYAEvWnYZoYi9N67

Via volgende QR-code:

https://forms.gle/CDYAEvWnYZoYi9N67


BAGAGE BINNENBRENGEN

Op zondag 17 juli kan de bagage binnengebracht worden

op het Macadammeke, tussen 12u en 14u. Indien dit om

bepaalde redenen niet zou lukken, dan mogen jullie ons

altijd mailen om tot een oplossing te komen.

TIP: Hang aan het matje en de slaapzak van je wolf een

kaartje met zijn/haar naam op. Zo vindt iedereen op kamp

meteen zijn eigen spullen terug!

VERTREK

We vertrekken op dinsdag 21 juli in Berchem station in piekfijn uniform en

fluovestje. Alle wolven worden om stipt 7u15 verwacht in de inkomhal van Berchem

Station. Vergeet zeker jullie lunchpakket, identiteitskaart, mondmasker,
regenkledij en eventuele medicatie niet!

TERUGKOMST

Aan alle mooie liedjes komt helaas een einde, zo eindigt

ons kamp op zondag 31 juli. Jullie mogen jullie geliefde

wolven weer ophalen rond 17u15 in de inkomhal van

Berchem Station. Van daaruit rijden we allen tezamen

richting ’t Macadammeke om daar het kamp in volle

glorie af te sluiten. Bagage en identiteitskaarten krijgen

jullie daar terug.



WAT NEEM IK MEE?

Gelieve alles te tekenen met de NAAM van de wolf!

Speelkledij

- Ondergoed (meer dan voldoende!)
- Sokken (meer dan voldoende!)
- T-shirts
- Korte broeken
- Lange broeken
- Warme truien
- Hoofddeksel tegen de zon
- Eventueel een zonnebril
- Gewone jas
- Regenkledij
- Linnen zak, geen plastic zak!
- Extra outfit die lekker vuil mag worden :)

Scoutsuniform (de wolven doen dit aan bij vertrek)

- 2 à 3 scouts T-shirts
- Scouts broek/rok
- Scoutshemd met nodige tekens
- 2 à 3 paar scoutssokken
- Das met dasring
- 5 puntjes (touwtje, zakdoek, papier, potlood, veiligheidsspeld)

Schoenen
- Bottines
- Speelschoenen
- Waterschoenen
- (Laarzen)

Toiletgerief

- Tandenborstel
- Tandpasta
- Haarborstel
- Washandje
- Muggenmelk
- Wasbadje
- Zonnecrème
- Eventueel een klein flesje luizenshampoo

! De leiding voorziet biologisch afbreekbare zeep en shampoo !



Zwemgerief

- 2 handdoeken
- Zwembroek/badpak

(LET OP: AANSPANNENDE zwembroek en BADPAK!)

- Eventueel zwembril

Slaapgerief

- Matje (geen veldbed!)
- Slaapzak
- Hoofdkussen
- Knuffel
- Pyjama
- Zaklamp

Allerlei
- Enkele mondmaskers
- Wasspelden
- Medicatie + instructies
- Verkleedkledij
- Enveloppen met adressen erop geschreven (+ postzegels, deze
worden niet voorzien door de leiding)
- 5 keukenhanddoeken
- Zaklamp
- Beker
- Eventueel zakmes(je)

→ We willen geen machetes, bijlen…zien! ;) We houden het op een
klein zakmesje. Aan het begin van het kamp zullen hier de nodige
afspraken rond gemaakt worden!

- (Stripboeken)

Tochtrugzak

Deze nemen de wolven mee bij het vertrek.

- Lunchpakket in een brooddoos (voor bij het vertrek)
- Drinkbus
- Koekje / fruit (voor bij het vertrek)



Wat nemen we zeker NIET mee op kamp?

Als we deze zaken toch in de rugzak vinden, dan

worden ze in beslag genomen en bij afloop

teruggeven.

- GSM/Ipad/Ipod/…
- Snoep
- Dure kledij die niet vuil mogen worden
- Juwelen
- Breekbare spullen
- Extra eten of drinken

Tip: pak de bagage samen in met uw zoon/dochter, zodat hij/zij alles terugvindt.

POST

Natuurlijk kunnen mama, papa, liefjes, familie en vrienden de wolven brieven

schrijven op kamp. Dit kan naar het volgende adres:

Nollevaux Jerôme

Scouts 28 zaoeja, ‘naam lid’

Wolven

Rue du Progrès 125

5555 Bièvre

Het is natuurlijk ook fijn als jullie weten hoe het eraan toegaat op kamp. Daarom

krijgt iedere wolf 3 kaartjes van de leiding om naar het thuisfront te schrijven. Geef

dus zeker enkele postzegels mee met je zoon/dochter!

Indien ze nog extra brieven willen schrijven, dan kunnen ze altijd kaartjes en

postzegels bijkopen. Geen excuus dus om niets te sturen!



Tip: Het kan erg handig en overzichtelijk zijn voor uw zoon/dochter als u de

adressen op voorhand op de enveloppen schrijft en hier meteen een postzegel op

kleeft!

Verder zouden we graag vermelden dat het niet de bedoeling is dat ouders of

andere familieleden/kennissen langskomen op het kampterrein. Ook wanneer u

toevallig in de buurt verblijft, wacht nog even het kamp af om je geliefde wolf weer

intens te begroeten.

MEDICATIE

Medische fiches

De medische fiches worden sinds enkele jaren digitaal ingevuld. Deze kunnen jullie

updaten via de groepsadministratie van scouts & gidsen Vlaanderen. (Zie QR-code)

Graag hebben we dat de digitale fiches voor 30 juni volledig up-to-date zijn zodat wij

als leiding met alles rekening kunnen houden. Vermeld zeker allergieën,

intoleranties, veggies, slaapproblemen, enzovoort.

Eigen medicatie

Moest het gebeuren dat uw wolf op kamp medicatie moet innemen dat nog niet op

de medische fiche staat, gelieve dan in dit geval de leiding even op de hoogte te

brengen. Alle medicatie wordt bij vertrek verzameld bij de leiding, zodat wij een

goed overzicht kunnen bewaren. Gelieve de naam van de wolf en de nodige

informatie over de inname op te schrijven.



Gelieve volgend medicatiefiche door de dokter van uw zoon/dochter te laten invullen

voordat we op kamp vertrekken.

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/836/download

Onze medicatie

Voor kleine probleempjes voorziet de leiding een EHBO-koffer. De eerste hulp
wordt door de leiding toegediend.

Indien er zich iets ernstigs voordoet, trekken we naar het dichtstbijzijnde

ziekenhuis. In dit geval worden de ouders zo snel mogelijk verwittigd!

DAGPLANNING

Onze dagplanning kan aangepast worden naargelang de vermoeidheid van de

wolven. Om de vermoeidheid in te tomen lassen we af en toe een platte rust toe in

de middag. Tijdens dit moment kunnen de leden even rusten, een strip lezen,

brieven schrijven, enzovoort.

08u30: De leiding staat klaar voor de leden. De leden worden gewekt, wassen zich,
trekken speelkleren aan en gaan aan tafel.

08u45: Ontbijt en afwas

10u00: Opening en inspectie

10u30: Voormiddag activiteit

13u00: Middageten en afwas

14u00: Middagactiviteit of platte rust

16u30: Vieruurtje

17u00: Namiddagactiviteit

19u00: Avondeten en afwas

20u00: Avondactiviteit

22u30: Tienuurtje/ dessertje

23u00: Avondlied, taptoe en slapen

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/836/download


WIE GAAT ER ALLEMAAL MEE?

De Wolven worden uiteraard niet alleen op kamp gestuurd. Zij worden 11 dagen

vergezeld door hun fantastische leiding:

- Kato Bossu ‘Impala’ (Takleidster)

- Wout De Canck ‘Gnoe’
- Saartje De Clercq ‘Foundie’

- Rayna Glöckner ‘Buffel ’
- Tijs Janssens ‘Merel’



Om ervoor te zorgen dat onze buiken tijdens het kamp steeds goed gevuld zijn,

nemen we 3 geweldige fouriers mee op kamp:

- Wouter Deprez ‘Spitsvogel’
- Tom Hacha ‘Mpango’
- Marieke Bekkers ‘Smelleken’

IN GEVAL VAN NOOD

Enkel in uiterst dringende gevallen kan je de leiding bereiken via gsm. Indien we niet

opnemen, spreek dan gerust iets in op onze voicemail. Wij bellen u dan zo spoedig

mogelijk terug! Gelieve eerst naar foeriers te bellen, want de leiding is vaak aan

het spelen en zien dit dan minder snel.

- Kato Bossu:  +32 499 47 39 47 (takleiding)

- Saartje De Clercq: +32 475 29 77 07 (leiding)

- Wouter Deprez: +32 470 96 29 19 (foerier)

- Marieke bekkers :  +32 470 11 83 91 (foerier)



SLOT

Allerliefste wolven, nu hebben jullie alle nodige informatie om met ons op avontuur

te vertrekken! We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn om er samen een

geniaal kamp van te maken! Als er iets niet duidelijk is, dan mogen jullie ons altijd

aanspreken na een zondagse vergadering of een mailtje sturen naar:

wolven.28zaoeja@gmail.com

Tot dan!

Jullie favoriete leiding

Im�a��

Foundi�

Merel

Gnoe

Buffel


