REIS DOOR DE TIJD
Welpen ‘21

Beste welpen,
Dit scoutsjaar was een speciaal jaar. Meneer Corona moest soms eens moeilijk doen. Gelukkig heeft jullie leiding een super goeie
deal kunnen maken met Meneer Corona. We hebben er namelijk voor kunnen zorgen dat jullie het vetste kamp ooit zullen krijgen
deze zomer. Joepieeee!!! Wat maakt dit kamp zo ultra leuk??? Aangezien we dit jaar iets meer tijd hadden dan anders door Meneer
corona zijn we een tijdmachine beginnen bouwen. Jaja die welpenleiding is niet alleen tof maar ook heel slim en handig. Na heel veel
zwoegen en zweten zijn we er uiteindelijk in geslaagd om onze tijdmachine te laten werken. Wat jullie geloven ons niet??? Kijk dan
maar eens naar de foto’s hier onder…..

Geloof je ons nog niet? Dan zal je zeker mee moeten gaan
op ons super tof welpen kamp. Elke dag kan je wel in een
andere tijdsperiode belanden: prehistorie, klassieke
oudheid, middeleeuwen,…. noem maar op. Het zal
fantastisch worden!!!

Dagindeling in de nieuwe tijd, toekomst, prehistorie,….
8u00: opstaan en ontdekken in welke tijdsperiode we vandaag zijn beland :))

8u30: tijd om een stevig ontbijt te eten gemaakt met liefde door de beste
foeriers

9u30: na het tandenpoetsen en afwassen kunnen
we starten met een tof spel

12u30: onze maagjes beginnen al te grommen, tijd
voor onze tweede maaltijd van de dag

14u00: het is tijd voor een leuke middagactiviteit!!

16u00: jaja net zoals op zondag krijg je hier ook een lekker vieruurtje

18u00: bieke bieke biek hap hap hap…. Het eten is staat klaar!!! Smullennnnn

19u30: de laatste activiteit van de dag want iedereen begint stilletjes aan een
beetje moe te worden

21u30: onze tanden zijn flink gepoetst en we hebben onze pyjama
aangetrokken. Het is tijd voor een welverdiende nachtrust,

Wat nemen we allemaal mee voor een reis door de tijd?
’s Nachts
•
•
•
•
•
•

Slaapzak
Matje
Knuffel
Kussen
Pyjama
Zaklamp

Hygiëne
•
•
•
•
•
•

Tandenborstel en tandpasta
Shampoo en zeep
Bekertje
Washandje
Borstel/kam
Badhanddoek

Zeer belangrijk voor een reis door de tijd!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 keukenhanddoeken
Korte broeken
Lange broeken
Genoeg onderbroeken (belangrijk voor tijdreizigers!)
T-shirts
Truien
Witte t shirt die vuil mag worden!!!!
Linnen zak voor vuile kleren
(Verkleedkledij)
Eventueel medicatie

De juiste schoenen zijn ook belangrijk voor een tijdreis
• Gewone schoenen
• Stevige stapschoenen
• Slippers of sandalen

Voor wanneer we de ijstijd hebben overleefd en de zon komt
tevoorschijn
•
•
•
•
•
•

Zwemkledij
Badhanddoek
Zonnecrème
Petje of hoedje
Zonnebril
Drinkbus

Ook regenkledij kan nodig zijn voor een tijdreis
• Regenjas

Voor als we een brief kunnen opsturen naar de eigen tijd
•
•
•
•
•

Enveloppe
Briefpapier
Pen
Postzegels
Adressen

Belangrijk items voor een tijdreis!
• IDENTITEITSKAART!
• Mondmasker

Wat we niet meenemen voor een reis door de tijd
•
•
•
•

Gsm, computer, tv, mp3… (was nog niet uitgevonden!)
Zakmessen of andere gevaarlijke voorwerpen!
Een slecht humeur
Snoepjes zijn alleen toegelaten wanneer er gedeeld wordt met iedereen!

Tip: naam schrijven op je spullen kan handig zijn!

Praktische info
Vertrek
We verwachten jullie stipt op 2 juli om 10u00 op het
station van Lokeren.
Wees zeker op tijd en kom in uniform.
De ouders kunnen dan de identiteitskaart en eventuele
medicatie aan de leiding geven.
Neem ook zeker een lunchpakket mee voor in de middag!

Terugkomst
Op 8 juli om 12u30 kunnen de ouders hun dochter/zoon komen afhalen op het

kampterrein.
Brieven schrijven
Jullie mogen zeker en vast vragen aan jullie mama, papa, opa, oma, vriendjes… om een brief
te schrijven naar jullie. Het adres:
Legeweg 269 bus B 8200 St.-Andries

Hoeveel kost zo’n mega tof kamp???

Item

Kostprijs

Huur van het lokaal

45 euro

Eten en drinken

40 euro

Betaalde activiteit (+ materiaal)

25 euro

Kampaandenken

20 euro

Totaal

130 euro

Wil jij mee op dit mega vet kamp?? Schrijf dan zeker voor 26 juni, 130 euro over naar het
rekeningnummer BE66 7340 5067 6243 met de vermelding ‘welpenkamp 2021 + naam kind’.

Wie gaat er allemaal mee op tijdreis?
Naam: Fien

Bijnaam: Joia (een echte romeinse naam)
Leeftijd: 17 (18 tijdens onze tijdreis!!)
Favo film: Platvoet en zijn vriendjes
Lievelingsdier: Dodo
Lievelingseten: Dino op den BBQ , lekker ma veel!
Hobby’s: scoutsss , paarden racen met de romeinen, vechten met de gladiatoren
Favoriete tijdreiziger: Doc van back to the future
Een tijdvak waar ik wel graag naartoe reis: klassieke oudheid (om mijn hobby’s uit te
oefenen natuurlijk!)
Dream date: Julius Caesar
Grootste wens: Samen met Julius op vakantie gaan naar Ibiza

Naam: Seppe

Bijnaam: Seppanchamon

Leeftijd: die tel ben ik kwijtgeraakt door dat tijdreizen

Favo film: The Mummy

Lievelingsdier: Scarrabee

Lievelingseten: geroosterde wandelende tak overgoten met een laagje chocolade

Hobby’s: piramides beklimmen, hiërogliefen ontcijferen, feesten in de Sfinx, tijdreizen en
natuurlijk SCOUTS!

Favoriete tijdreiziger: Professor Barabas

Een tijdvak waar ik wel graag naartoe reis: Het Oude Nabije Oosten zodat ik veel
piramides kan beklimmen.

Dream date: met Cleopatra geroosterde sprinkhanen eten en romantisch in een bootje op
de Nijl dobberen bij de zonsondergang

Grootste wens: een hele grote wandelende tak vangen en roosteren en dan met chocolade
opeten

Naam: Viking Dries

Bijnaam: Den Vik

Leeftijd: Als ik in de middeleeuwen aan het tijdreizen
ben dan ben ik -1000 jaar
Favo film: Wickie De Viking
Lievelingsdier: unicorn (ze bestaan in de toekomst
want ben er overlaatst nog eens geweest, schone
beesten)
Lievelingseten: goeie viking stoofpot
Hobby’s: Tijdmachines hacken, tijdreizen, scouts,….

Favoriete tijdreiziger: Kastor, het nadeel is wel dat we altijd in een verkeerd tijdperk
terecht komen (niet mijn schuld, Kastor zijn schuld)
Een tijdvak waar ik wel graag naartoe reis: middeleeuwen om Wickie De Viking te zien

Dream date: Wickie De Viking
Grootste wens: De wereld veroveren door alle tijdmachines te hacken

Naam: Rico

Bijnaam: de rikkert

Leeftijd: 4.3 miljard

Favo film: Back to the future

Lievelingsdier: witmantelstompneusaap

Lievelingseten: nen goe gerookte dinosaurus

Hobby’s: cruisen op nen sabeltandtijger, lekker eten en scouts!

Favoriete tijdreizigers: Bill en Ted

Een tijdvak waar ik wel graag
naartoe reis: de toekomst om daar met super snelle moto’s te cruise

Dream date: arlo the good dinosaur

Grootste wens: een snellere sabeltandtijger vangen

Naam: Kastor

Bijnaam: Kastornaut Armstrong

Leeftijd: 91 jaar (ik was de eerste man op de maan)

Favo film: Star Wars natuurlijk, ik ben die in de ruimte
tegengekomen toen ik op een missie was

Lievelingsdier: Een hond en een aap, vroeger had ik
deze lieve beesten (Laika en Ham) maar op een dag
waren ze plots weg en ik weet nog altijd niet waar ze zijn

Lievelingseten: Astronautenvoer mmmmmm

Hobby’s: In mijn raket door de Melkweg racen, schaken
met ruimtewezens en natuurlijk ook scouts

Favoriete tijdreiziger: The Terminator

Een tijdvak waar ik graag naartoe reis: De
Prehistorie omdat ze daar raketten hebben van steen
maar die geraken niet omhoog dus ik lach die oermensen dan eens goed uit

Dream date: De koningin van Mars

Grootste wens: Met mijn raket lichtsnelheid bereiken

De leiding bereiken voor vragen of noodsituaties
Fien Boon

+32 474 22 31 91

Seppe Coquet

+32 468 28 44 38

Kastor De Neve

+32 468 11 05 47

Hannelore Renders

+32 468 13 20 66

Dries Uytterschaut

+32 468 13 31 81

Rico Vaerewyck

+32 476 01 41 22

