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Ugh, Indianen!
YIHAAAAAAAW COWBOYS!

We gaan dit jaar terug naar het Wilde Westen,

al honderden jaren lang woedt er een hevige

strijd tussen de Cowboys en de Indianen.

Maar welke groep is nu het beste?

Zullen het de Cowboys zijn die overwinnen

doordat ze een lasso gooien rond de Indianen, of

al rijdend op hun paard de Indianen onderuit-

halen?

Of zullen het de Indianen zijn die door middel

van de Indianendans goddelijke krachten

krijgen om de Cowboys vast te binden aan hun

Totempaal?

Wie zal het weten?

Hoe gaan we het te weten komen?

Eén antwoord:

WELPENKAMP 2020



Kledij

Onderbroeken

Korte broeken, Shorts

Lange broek

Dikke trui(en)

T-shirts

Regenjas

Voldoende sokken

Pyjama

Uniform

Medicatie (aan

leiding geven)

Handdoeken

Washandjes

Badhanddoek

Zwemgerief

Schoenen

Zwembroek of badpak

Watersandalen of

wandelschoenen

Reserveschoenen

Rubberen laarzen

Identiteitsbewijs

Mondmasker

Gamel & bestek

Beker

Drinkfles

Zaklamp

Leesboek(en)/strip(s)

Favoriete knuffel

Muggenmelk

Zonnecrème

Tandpasta

Tandenborstel

Shampoo (Liefst bio-

logisch afbreekbaar)

Postzegels

Briefpapier

Schrijfgerief

Briefomslagen

2 Keukenhanddoeken

Luchtmatras of

matje, GEEN veldbed!

warme slaapzak

Pet (voor op hopelijk

zonnige dagen!)

WC-rol

Verkleedkledij!!

Snoep, koeken en andere zoetigheden (Wat de

leiding vindt is wat de leiding smult!)

Elektronica (GSM, MP3-speler, ...)

Dure dingen, die gaan alleen maar verloren

Je oma, die laat je beter thuis!

MEE TE NEMEN

THUIS TE LATEN



We verwachten jullie op het kampterrein te Macon
(België, NIET in Frankrijk!):
Route de Baives 3
6591 Momignies
Moesten jullie ouders brieven willen sturen, dan kan dit
ook op het bovenstaande adres!
Aankomst: 21 juli om 14u
Vertrek: 28 juli om 12u
(NIET dezelfde uren als de jonggivers, zie verder)
In het dorp zullen pijlen ophangen. De laatste 100 meter
tot het veld zelf is een paadje, dus niet toegankelijk voor
auto's - zie ook de informatie op de volgende bladzijde.

Bij een noodgeval, gelieve te bellen naar de leiding:
Chil: 0495/35.24.76
Shere Khan: 0468/10.84.82
Akela 0485/78.97.55
Indien wij niet bereikbaar zijn gelieve naar de
groepsleiding te bellen:
Saar Van Hees: 0476/74.22.49
Katelijn Romont: 0471/72.43.19
Willem Vandaele 0471/21.65.44
Nog iets nodig voor op kamp? Dan kan je altijd terecht
in de Hopper (Diestsevest, Leuven).
Zorg dat je uniform volledig in orde is bij aankomst,
en je een welpenpet hebt!

PRAKTISCHE INFO



Belangrijke informatie
Graag jullie aandacht voor de maatregelen omtrent het
voorkomen van COVID-19. Scouts & Gidsen Vlaanderen
heeft een aantal richtlijnen opgesteld zodat we allemaal
veilig op kamp kunnen, bv. mondmasker meenemen. Die
dienen zowel door ons als leiding als door jullie als ouders
van de leden strikt opgevolgd te worden. Hieronder de
maatregelen rond het afzetten en ophalen van de leden:

1) Bij zowel het afzetten als het ophalen van de leden
    dragen ouders VERPLICHT een mondmasker. Omdat
    er een nieuwe bubbel gecreëerd wordt, houden ouders
    van leden maximaal afstand tot andere leden en de
    leiding. In de praktijk zet u uw kind af aan het pad dat
    naar het kampterrein leidt (zie praktische info), het lid
    stapt vanaf daar zelfstandig naar de aanwezige leiding.
2) Hiet is niet toegestaan te carpoolen.
3) De kabouters en welpen vormen op het kampterrein een
    een aparte bubbel. Dat wil ook zeggen dat ze niet
    (tegelijk) samen met de jonggivers aan het terrein mogen
    afgezet worden. Kijk alstublieft de eerder gegeven uren
    na, en gelieve deze te respecteren.
4) Indien uw kind in de 5 dagen voorafgaand aan het kamp
    een ziektesymptoom vertoont, mag dit lid niet mee op
    kamp. Bij twijfel kan een arts geraadpleegd worden - als
    deze zich verantwoordelijk stelt voor de gezondheid van
    het kind, kan dit lid alsnog mee op kamp.
5) Als een kind ziek wordt tijdens het kamp, moet het zo
    snel mogelijk worden opgehaald.



TOT BINNENKORT!!!

CHIL

SHERE KHAN

AKELA


