Radio 28: Rock FM

Welpenkamp 2022
21/07 - 31/07

Inleiding
Beste welpen en ouders,
Na een bangelijk scoutsjaar, vol leuke spelen en uitstappen, kunnen we
eindelijk beginnen uitkijken naar het hoogtepunt van ieder scoutsjaar: het
zomerkamp. 11 dagen vol spelletjes, lekker eten, vrienden maken en nieuwe
avontuurlijke ervaringen.
Om jullie een duidelijk overzicht te geven waaraan jullie dochter of zoon zich
kan verwachten, hebben we zoals ieder jaar een kampboekje opgesteld. Hierin
proberen we jullie zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe het kamp er zal
uitzien, wie er meegaat, wat het thema is en alle andere praktische informatie.
Aangezien het al 3 jaar geleden is dat we op groepskamp zijn geweest, is het dit
jaar terug tijd om met alle takken samen naar een veld te trekken en daar een
eigen scoutsdorp op enkele dagen op te stellen. Dat betekent dus dat we dit
jaar geen gebouw hebben, dat we in tenten zullen slapen, gezamenlijk zullen
eten in een circustent, naar het toilet zullen moeten gaan in dixies en ons
wassen in de rivier of onder de tuinslang!
Indien jullie na het lezen nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om ons te
contacteren. Ook persoonlijke informatie of belangrijke zaken waarvan we op
de hoogte dienen te zijn, horen we graag. Dit kan per mail:
welpen.28zaoeja@gmail.com
Op deze manier hopen wij op een vlotte organisatie van het welpenkamp.
Wij kijken er alvast ontzettend naar uit!

Kampthema
Wie is het niet beu om steeds dezelfde muziek op
iedere radiopost van België te moeten
beluisteren? Al een hele tijd merkt de scoutsgroep
van Wilrijk, 28 zaoeja, op dat er nood is aan
vernieuwing van deze bijna uitgestorven vorm van
muziek luisteren. Met enorm commerciële
kanalen als spotify en soundcloud begon de
scoutsgroep aan een hele opgave om een succesvolle heropbloeiing van de
radio tewerk te stellen. Na vele momenten van brainstormen kwam eindelijk
een bangelijk idee tevoorschijn: Radio 28. Gedurende 13 prachtige zomerdagen
zal de scoutsgroep een nieuwe radiofrequentie publiceren, waar je maar liefst
naar 5 verschillende zenders zal kunnen luisteren. Met een aanbod aan Studio
100, Rock, Reggae, Disney en Nederhop is er voor ieders wat wils!
Wij, de welpentak van deze geweldige
scoutsgroep,
zullen
voor
onze
jonge
muziekliefhebbers 10 dagen lang een prachtig
aanbod aan alle soorten rockmuziek brengen.
We laten hen proeven van nummers en
muziekstijlen waarvan de meeste van hen nog
nooit gehoord zullen hebben. Metal, Rock en
Roll, Punk Rock, Pop Rock, Belgische rock, Indie
rock en Psychedelische rock, alles wat je maar
kan bedenken zal tijdens deze 10-daagse muziek
queeste aan bod komen! Samen met onze
welpen zullen we gehele nieuwe zender uit de grond stampen, die we een
prachtige naam geven, namelijk ‘Rock FM’. Het belooft een geweldige ervaring
te worden die geen mens zal willen missen!

Inschrijvingen
Ben je na de fantastische kampavond helemaal verkocht om jouw welp mee te
sturen op kamp, schrijf je welp dan in via deze link of onderstaande QR code.
Vergeet ook niet de individuele steekkaart (elektronische medische fiche) te
updaten via de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Een
uitgebreide uitleg kan vinden door op deze link te klikken of de tweede QR
code te scannen.

Inschrijvingslink:

Individuele steekkaart:

Als jullie na de kampavond toch nog enkele vragen hebben, dan mogen
jullie ons gerust nog aanspreken!

Bagage binnenbrengen
Op zondag 17 juli kunnen jullie je bagage binnenbrengen op de scouts tussen
12u en 14u. Moest dit om bepaalde redenen niet lukken, is er altijd een
mogelijkheid om een oplossing te zoeken!

Vertrek
We vertrekken op donderdag 21 Juli in Berchem station in uniform en
fluovestje. We verwachten iedereen om stipt 07u15 in de inkomhal van
Berchem. Vergeet geen boterhammetjes, drinken, je sis-kaart/ID-kaart,
eventuele medicatie en 2 klevertjes voor het ziekenfonds.

Aankomst
De welpen komen terug aan op zondag 31 juli in berchem station om 17u15.
Hierna spreken we terug af op de scouts om alles van bagage, ID, ... te kunnen
teruggeven en ons bangelijk kamp af te sluiten.

Wat neem ik mee?
Slaapgerief:
matje (dit is makkelijker in de tent)
hoofdkussen
slaapzak
pyjama (reserve pyjama is ook altijd handig)
knuffel
Kledij:
ondergoed (10 dagen + 1 extra)
sokken (10 dagen + 1 extra)
voldoende (slechte) T-shirts
lange broeken
korte broeken
truien
regenjas
verkleedkledij
Toiletzak:
tandenborstel
tandpasta
borstel
zeep (voorziet de leiding, zodat we ons kunnen wassen in de natuur)
shampoo (voorziet de leiding, zodat we ons kunnen wassen in de natuur)
muggenmelk
washandje
handdoek
flesje luizenshampoo (als je weet dat je welp er gevoelig voor is)
Zwemgerief:
bikini/badpak
zwemshort (ook een aanspannende!)
zwembandjes als dit nodig is
handdoek

Schoenen:
laarzen
speelschoenen
bottinen (aandoen bij vertrek)
waterschoenen
Praktisch:
hoed/pet tegen de zon
zonnecrème
linnen zak (geen plastieken)
2 keukenhanddoeken
zaklamp
wasspelden
enveloppen met adressen
postzegels
drinkbus + brooddoos + tocht rugzak (meenemen bij vertrek)
fluohesje (aandoen bij vertrek)
nodige medicatie + instructies (afgeven bij vertrek)
eventueel strip, boek,... om te lezen bij platte rust
Wat mag niet mee:
snoep
gsm, ipad,... (alles elektronisch)
geld
kleren die niet vuil mogen worden
juwelen
andere waardevolle en breekbare spullen
Als wij dit vinden nemen wij dit af en op het einde van het kamp wordt dit
teruggegeven.
TIP 1: pak de valies samen in met je zoon/dochter, zo weten zij ook alles liggen
in hun zak!
TIP 2: Schrijf in alles de naam van uw welp, dat is makkelijker om verloren
voorwerpen terug aan de juiste persoon te geven.

Post op kamp
Natuurlijk kan je als mama, papa, oma, opa, liefje, tante, nonkel,... ook een
kaartje schrijven naar jullie welp op kamp!
Dit kan naar het volgende adres:
Jêrome Nollevaux
Scouts 28 zaoeja, naam lid
Welpen
Rue du Progrès 125
5555 Bièvre
Om kaartjes terug te kunnen sturen is het handig als je enveloppen meegeeft
met je welp waar het adres van bestemming al op ingevuld is. Zo ben je zeker
dat het adres juist op de envelop terechtkomt! Voor iedere welp voorziet de
leiding 3 blanco enveloppen (zonder postzegels) en 3 kaartjes.

Dagindeling
8u00
8u15
9u30
12u
13u00
14u00
16u00
16u15
18u00
19u00
21u00
21u45

De leden worden gewekt en krijgen tijd om hun tanden te
poetsen, speelkleren aan te trekken en aan tafel te gaan
Ontbijt en afwas
Opening en voormiddagactiviteit
Middageten en afwas
Afwas of platte rust/vrijspel
Middagactiviteit
Vieruurtje
Namiddagactiviteit
Avondeten en afwas
Avondactiviteit
Tienuurtje
Avondlied, tanden poetsen, in bed, taptoe

Wie gaat er allemaal mee?
De welpen gaan natuurlijk niet alleen op kamp. Ze worden door 6 fantastische
leiding begeleid en geholpen! Wie zijn dit?
-

Viktor Wyns: ‘Ko’ ( Takleider)
Victor verbinnen: ‘Akela’
Daan Dekoning: ‘Bagheera’
Wannes Fieuws: ‘Chikai’
Kamiel Meert: ‘Shere Khan’
Rosalie De Clercq: ‘Leela’

Ook krijgen ze wat hulp van foeriers die heerlijke maaltijden gaan koken voor
zowel de welpen als kapoenen.
-

Anke Brasseurs: ‘Hippo’
Dries Vandermeeren: ‘Arasari’
Florian De Clercq: ‘Sifaka’
Jelle vermeulen: ‘Beo’
Lauren Bergs: ‘Panda’
Jakob Bekkers: ‘Suricata’

In geval van nood
Enkel in uiterst dringende gevallen kan je de leiding/ foeriers bellen.
Als we niet opnemen, kan je gerust iets inspreken en dan bellen we zo rap
mogelijk terug.
- Leiding:
Viktor Wyns: +32 472 01 21 42
Rosalie De Clercq: +32 494 70 95 79
- Foeriers
Anke brasseurs: +32 487 14 45 42
Jakob Bekkers: +32 493 61 49 72
Ziezo, nu hebben jullie alle informatie voor op kamp. We hopen dat jullie met
veel meekomen zodat we er een mega, zot, tof, leuk, fantastisch Rock kamp van
kunnen maken!!!
Tot dan! X
Ko, Akela, Bagheera, Chikai, Shere Khan en Leela

