Wouterkamp
Legomasters 2021
Hopperverblijf Moerkensheide
De Pinte

Adres van onze kampplaats.
Hopperverblijf Moerkensheide
Beekstuk 10
9840 De Pinte
België

Wanneer start ons kamp?

Datum: Zaterdag 24 juli tot Zaterdag 31 juli.
Aankomst: Zaterdag 24 juli om 20 uur.
Vertrek: Zaterdag 31 juli om 11 uur.

Hoe kan je deelnemen?

Van 1 mei 2021 tot 28 juni 2021 kan je je inschrijven via:
www.scoutstemse.be
Dit via het menu 'KAMPEN 2021'.
Daar kan je uw zoon/dochter inschrijven voor het kamp van
deze zomer.
De betaling gebeurt rechtstreeks via het inschrijvingsfomulier
op de website.
De kostprijs van ons kamp is €130 euro.

Contactgegevens van de leiding

Veva:
Bamba:
Mops:
Phao:
Tabaqui:
Jakala

0476/37.89.93
0499/73.57.15
0478/46.83.45
0470/29.63.82
0496/39.68.52
0491/07.29.46

wouters@scoutstemse.be

Post via de postbode
Wouters Temse
Naam Wouter
Hopperverblijf Moerkensheide
Beekstuk 10
9840 De Pinte
België

Medische informatie

Mijn zoon/dochter:
.........................................................................................................
Moet medicijnen nemen? JA/NEE
Zo ja, steek medicatie in een zakje met de naam op van je
zoon/dochter + de tijdsbepaling
(bv. 3x per dag, voor het eten, voor het slapen, ...)
Heeft een voedsel allergie/ mag bepaald voedsel niet eten? JA/NEE
Zo ja, Mijn zoon/dochter mag geen
..........................................................................................................................................................
Andere informatie die wij zeker moeten weten? Heimwee, andere
allergieën,...
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Medische informatie
!! Belangrijk !!
Kijk op voorhand zeker de
medische fiche van uw
zoon/dochter, nog eens na op

https://inschrijven.scoutstemse.be/
Mochten er zaken veranderd
zijn, dan kan kan u dit nu nog
aanpassen of aanvullen.

Kledij

Uniform: Scoutsdas en hemd
(rok of short mag, maar is niet verplicht!)
Verkleedkledij (Dit is niet verplicht!!!)
Lange broeken en shorts
Truien
Ondergoed
Sokken
Een pakketje kleding om vettige spelletjes te
spelen.
Een gekleurde T-Shirt die gebruikt mag worden om
te knutselen.
Stapschoenen + sandalen + botten (eventueel).
Verplicht: slippers of pantoffels!
Regenkledij
Zwemgerief
Jas

Als echte avonturier
heb ik nog enkele tips
voor jullie bagage.

Tip 1

Voorzie elk kledingstuk, elke
schoen, elke rugzak, ... van de naam
van uw zoon/dochter.

Tip 2

Maak kleding pakketjes. Dit maakt het
kiezen 's morgens iets gemakkelijker :)

Tip 3

Indien uw zoon of dochter toch zelf kleding
wil kiezen, kan u het ook voorzien van een
weerslogo. Zo weten ze bijvoorbeeld wat
bestemd is voor regen en wat
bestemd is voor zon.

Fourage

Bestek, bord, beker/ drinkbus
Keukenhanddoek
Pot choco of confituur of speculoospasta
Blik soep naar keuze
1 pak koeken

Slaapgerief

Onderlaken, kussen en slaapzak.
Pyjama en indien gewenst je liefste knuffel.
Matje of luchtmatras, GEEN veldbed

Toiletgerief

Douchezeep, shampoo, washandje.
Handdoeken voor het wassen.
Grote handdoek voor bij waterspelletjes.
Tandenborstel, tandpasta, beker
Kam of borstel
Zonnecrème en muggenzalf
Voor de meisjes (indien nodig): Materiaal voor intieme
hygiëne

Allerlei

Zak voor de vuile kleren.
Zakdoeken
Zaklamp
Enveloppen, adressen, postzegels, papier, pen
Eventueel strips (met de naam van uw zoon/dochter op)
Rugzakje voor de daguitstap + drinkbus
Medicatie en kids ID (afgeven bij aankomst)
Petje

Wet (Meisjes)

Wet (Jongens)

Kabouter kan flink spelen,
niet alleen maar met velen.
Kabouter kan zichzelf zijn,
zo wordt het voor ons alles
fijn.

De welp volgt de oude wolf.
De welp is moedig en houdt vol

Gebed

Taptoe

Heer help ons flinke
wouters zijn.
Help ons luisteren en blij
zijn.
Dit vragen wij u onze Heer
Jezus.
En samen zullen we ons
best doen.

'd Avond valt.
Alles zwijgt.
Zachtjes ruist over zee, bos en
hei.
Windengroet.
Alles stil.
God nabij

Avondlied
O Heer, d'avond is
neergekomen,
de zonne zonk, het duister
klom.
De winden doorruisen de
bomen
en verre sterren staan
alom...
Wij knielen neer om u te
zingen
in 't slapend woud ons
avondlied.

Wij danken u voor wat
we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat
ons niet!
Knielen, knielen,
knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt
onze beê
Luist'rend fluist'ren
kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en
rust en vreê.

Onze kampafspraken

Snoep is enorm lekker maar tijdens dit kamp laat je die
lekkere dingen best thuis.
Je krijgt van ons voldoende (gezonde) suikers binnen
om deel te nemen aan alle activiteiten.
Ook je Ipad, GSM of andere computerspelletjes laat je
best thuis. Wanneer we ze toch zien verschijnen, nemen
wij ze af.
Geld is zeker en vast ook niet nodig. Jullie komen zeker
niks te kort en krijgen van ons alles wat jullie nodig
hebben tijdens het kamp.

