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Beste kapoenen,
Eindelijk is het zover, het langverwachte scoutskamp. Hopelijk
hebben jullie er al net zo veel zin in als wij.
Maar het is niet zomaar een gewoon kamp, we nemen jullie
meer naar de enige echte “Angry Birds Wereld”. Een wereld
waar een team van verschillende vogels het opneemt tegen
groene varkens.
De groene varkens hebben onze eieren gestolen en verstopt
op bijna onmogelijke locaties. Wij zullen vele hindernissen
moeten overwinnen om onze waardevolle eieren terug in ons
kamp te brengen.
Er staat al een team vogels klaar, maar natuurlijk kunnen ze
deze strijd niet alleen aan! We rekenen op jullie, kapoenen,
onze “Happy Birds”! 😊
Helpen jullie mee om de eieren terug te verzamelen?
Wij staan alvast te popelen om dit avontuur samen met jullie
te volbrengen. Ondertussen eten we alvast veel gekookte
eitjes om in de stemming te komen.
Vogelse groeten,
De Kapoenenleiding
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The cast
Gelukkig worden we doorheen dit avontuur geholpen door
een tal van vogels met telkens een typerende eigenschap. We
stellen ze alvast even voor

Met in de hoofdrol
Red – peaceful Bird

AKA Kasper

Op een eiland bezet door de vrolijkste vogels,
is Red de vredigste. Als Red zich mengt met
de groep ontstaat er een warm en aangenaam
gevoel. Door deze vermenging komt Red
actief en speels uit de hoek. Red houdt niet
van vuile borden maar als er nog iets lekkers op ligt zal hij
dit niet laten liggen.

Chuck – No Filter

AKA Patje

Chuck draait constant met 100km/h, van
machines tot computers (zijn loopbenen
zijn iets minder snel). Soms is hij ook te
vinden aan het kampvuur waar hij
everybody stil krijgt. Of hij nu right of left gaat, 1 ding is
zeker: Chuck zit altijd op het juiste pad.

Bomb – Have a blast!

AKA Daan

Deze vurige vogel valt direct op in de groep.
Door zijn explosief karakter is hij niet te
missen. Een boxclub is voor hem niet
vreemd, dus maak hem niet boos of hij zit
een heel kamp achter je aan gevlogen.

Matilda – Hippie of the flock

AKA Helena

Matilda is op gebied van de liefde de leider
op vogeleiland. Soms weet ze zelf niet wat
ze juist moet doen, maar heeft van haar
fouten geleerd. Ze hield van “Lombe
Bergen” maar gaat nu volledig naar de
“Steile Bergen”. Ze doet er alles aan om
de goede vibes op elk moment te hebben.

Mighty Eagle – Total Legend

AKA MD

Mighty Eagle is de legende van
mythische proporties in de vogelgemeenschap. Deze vogels groeiden
op met liedjes en verhalen over zijn
verbazingwekkende avonturen en
heldendom. Vanwege zijn gigantische
vleugels is hij de enige vogel die ooit heeft weten te
vliegen. De Mighty Eagle en zijn beste maat durven hier
en daar wel eens een graantje mee te pikken.

the pigs – Excellent piggies

AKA Kapoenen

Er bestaan twee soorten pigs in de
Angry birds wereld. Gelukkig hebben
deze groene jongens veel met elkaar
te maken. Ze houden van feesten,
hun dansbewegingen zijn altijd op het juiste moment, ze
kunnen dingen bouwen. Helemaal niets wantrouwig hier!
Ze zijn altijd paraat wanneer er hulp wordt gevraagd. Een
team waar je op kunt rekenen.

En met in de bijrol

Terence – Really big

AKA Anton

Terence is in feite vrij groot. Er is weinig
anders bekend over de grote man. Eén
ding is zeker, hij heeft een speciale relatie
met Matilda. Wat ook niet onbekend is
voor Terence is zijn gave voor te vliegen
van huis tot huis. Hij probeert standvastig op 1 locatie te
blijven maar soms is dat moeilijk.

Stella – Feisty Optimist

AKA Nelle

Stella is eeuwig optimistisch en helder. Dankzij
haar nieuwsgierige karakter is ze een van de
toonaangevende experts op Bird Island
geworden. Stella houdt ook wel van vijvers en
alles waar iets van appels in zit. Wie weet staat
er wel vis met appelmoes op het menu….

Hatchlings – Freshly Hatched

AKA Emmelie

Hatchlings en stella zijn beste vriendinnen,
maar of het over onze Stella gaat of over
een andere weten we tot heden nog niet
zeker. Ze ziet er cute uit, maar onderschat
haar streken tijdens het koken niet. Wie
weet wat voor eieren ze nog op jullie bord legt ....

The Blues – Three of a kind

AKA Youk

Een van deze jongens had ooit een boontje voor
onze lieve Matilda, maar zal hij ook boontjes
klaarmaken of eerder verse pizza? Zal hij zijn
geliefde aan het thuisfront missen of geniet hij
eerder van een weekje zonder de hond uit te
laten? Veel vragen bij deze mysterieuze jongen.

Praktische informatie
Vertrek
Het kamp start op vrijdag 3 augustus 2018. Jullie
worden om 10uur ‘s ochtends verwacht aan het station
van Sint-Niklaas (kant zilveren bol).

Einde
Spijtig genoeg moeten we vandaag afscheid nemen van
de heuse “Angry Birds Wereld”. Hopelijk hebben we
genoeg eieren verzameld om te genieten van een heerlijk
laatste middagmaal samen met jullie ouders.
Wanneer?
Hoelaat?
Waar?

Woensdag 8 augustus 2018
12h00
Geraadsbergsesteenweg 79A,
9320 Erembodegem

Kostprijs
De kostprijs van dit kamp bedraagt €95.
Gelieve dit bedrag over te schrijven op:
→ BE93 0688 9158 9267
Graag ook een mailtje (kapoenen@sint-kristoffel.be) om
te bevestigen dat u zoon al dan niet meegaat op kamp.
➔ Gelieve dit beide te doen voor zondag 15 juli

Wat met de grote bagage
We gaan natuurlijk niet alle kapoenen met zowel hun klein
rugzakje als hun grote bagage laten sukkelen op de trein.
Daarom zullen wij de grote bagagestukken bij het vertrek
verzamelen en van daaruit zal de bagage vervoerd
worden naar de kampplaats.
Ook zouden we graag hebben dat u alles zo goed als
mogelijk in 1 tas steekt.

Medische fiche
Ook zouden wij u er graag attent op willen maken om de
medische fiche online in te vullen of indien nodig aan te
vullen. Op die manier zijn wij het beste in staat om uw
kind te helpen in geval dit nodig zou zijn.
Via onderstaande link vindt u een stappenplan hoe u
deze medische fiche kunt aanmaken of wijzigen:
➔ https://www.sint-kristoffel.be/over-ons/individuelesteekkaart
Ook voor de kapoenen die medicatie moeten krijgen of
die allergisch zijn aan bepaalde voeding. Is het voor ons
handig dat u dit invult op onderstaande link en dit afgeeft
bij het vertrek.
➔ https://drive.google.com/file/d/17dY4AIsQ6qxRcKstX6wUvCUPwvNE-Jm/view?usp=sharing

Locatie
De enige echte “Angry Birds Wereld” is te vinden in het
verre Erembodegem, dichtbij Aalst. We nestelen ons in
de splinternieuwe lokalen van Sint-Tarcitius Terjoden
aangrenzend met een reusachtig grasveld.
Adres:
Geraadsbergsesteenweg 79A
9320 Erembodegem
België

Brieven
Er is een mogelijkheid voorzien om de kapoenen brieven
te laten versturen waarin ze kunnen schrijven over hoe
goed ze zich wel niet amuseren op het kamp. Om al dit
briefwerk een beetje vlot te laten verlopen, vragen wij om
op voorhand de adressen en de postzegels op de
enveloppen te plakken en schrijven. Op deze manier heeft
u ook meer zekerheid dat de brief zal aankomen.
U kan natuurlijk ook zelf een brief sturen naar uw kapoen
gedurende het kamp om hem te laten weten hoe het op
het thuisfront is gesteld. Hou hierbij zeker rekening met
de tijd die de post nodig heeft om de brief te bezorgen,
anders komt de brief misschien te laat aan.
Gelieve daarbij ook onze scouts te vermelden alsook de
naam van u kapoen, zoals onderstaande foto.

Thema
Zoals jullie wel al gemerkt hebben gaat het kamp volledig
in het thema van “Angry Birds” zijn. Tijdens dit kamp
kunnen de kapoenen iedere dag opnieuw vogels (ballen)
verdienen om op het einde van de dag af te schieten.
Hiermee schieten ze via een reusachtige katapult op een
veld vol met hokjes. Iedere hokje is een voordeel voor de
andere dag.

Planning
Wat we allemaal gaan doen gaan we nog niet tot in detail
uitleggen. Maar we kunnen jullie al zeggen dat het een rijk
gevuld programma zal zijn. Van speciale activiteiten tot de
betere klassiekers.

Hier toch al een tipje van de sluier:
Dag 1: Angry Birds Friends
Vandaag reizen we naar de beruchte “Angry Birds
Wereld”. We maken ons klaar voor dit avontuur aan te
gaan en starten met een groot themaspel. Wie weet
moeten we ons vanavond al verdedigen tegen de groene
varkens.
Dag 2: Angry Birds Go
Go go goooo, jaja vandaag gaan we op pad. Het wordt een
vermoeiende dag maar dit maken we zeker en vast goed
door een topper van een eindactiviteit.

Dag 3: Angry Birds Rio
Bij het woord Rio denken we aan zon, rust, lekker eten, …
Na een vermoeiende dag mogen we al eens uitrusten op
Angry Birds Wereld. Vandaag spelen we rustige spelletjes
want we moeten onze krachten sparen voor de komende
dagen …
Dag 4: Angry Birds Space
Space oftewel ruimte, wist je dat in de ruimte geen
zwaartekracht is. Het omkeerde van op aarde. Vandaag
doen we alles omgekeerd want het is omgekeerde dag! We
beginnen met een warm kampvuur en eindigen met een
lekkere boterham met choco. Misschien hebben de
bijrollen vandaag wel een hoofdrol en omgekeerd?
Dag 5: Angry Birds Evolution
Vandaag evolueren de ‘The Pigs’ van proper gewassen
naar vuil. Vandaag is het vuile dag. Als afsluiter van deze
vuile dag gaan we vanavond decadent naar het casino vol
met games en prijzen. Whooohooo!
Dag 6: Angry Birds Epic
Hopelijk kunnen we vandaag zeggen dat het een Epic
avontuur was doordat we alle groene varkens hebben
veroverd. Minder epic vandaag is, is het feit dat het spijtig
genoeg de laatste dag is. Dus dat het epic avontuur
eindigt. We krijgen bezoek van de mama’s en papa’s en
eten nog een gezellig laatste middagmaal.

Wat nemen we mee?
Grote bagage
Slaapgerief
•
•
•
•
•
•

Slaapmatje (geen veldveld)
Slaapzak & kussen
Zaklamp
Pyjama & knuffel
Pantoffels
Strip/boek/spelletje (voor je stil bezig te houden)

Toiletgerief
•
•
•
•
•
•

Handdoek
Washandje
Shampoo & zeep
Tandenborstel & tandpasta
Muggenmelk & zonnemelk
Kam voor de kindjes met veel haar

Schoeisel
•
•
•
•

Stevige stapschoenen
Gewone schoenen
Reserveschoenen
Sandalen of slippers

Kledij
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T-shirts
Truien
Kousen
Ondergoed
Broeken lang & kort
Zwembroek & zwemhanddoek
Regenjas
Scoutsuniform: das en t-shirt (aandoen bij vertrek)
Verkleedkledij als “Angry Bird”
Kleren die vuil mogen worden
Hoofddeksel

Eetgerief
•
•
•
•

Bord of gamel
Bestek
Beker
2 keukenhanddoek

Andere
•
•
•
•
•
•
•
•

Kids-ID of ISI+kaart (afgeven bij vertrek)
Medische fiche (ingevuld via S&GV)
Briefpapier + postzegels + enveloppe + pen
Eventuele medicatie (aan Helena geven bij vertrek)
Linnen zak voor de vuile was
Zakdoeken
Drinkbus voor op dagtocht
Zonnebril

Wat nemen we niet mee
•
•
•
•

Computers, gsm, tv
Vriendinnetjes
Snoep
Zakmes

In de kleine rugzak
Meenemen bij vertrek op trein
• Lunchpakket
• Drinken
• Koek of stuk fruit

Zet op alles je naam!
Zo krijgt alles terug de juiste eigenaar
moest er iets verloren gaan.

Vragen
Hebt u nog extra vragen of zijn er dingen die onduidelijk
zijn. Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze
gegevens vindt u op de achterkant van het boekje.
Ook tijdens het kamp zal er permanent iemand van ons
bereikbaar zijn. Dit uiteraard enkel in uiterste nood.
Er zal hoogstwaarschijnlijk in de loop van het kamp een
facebook post verschijnen op onze pagina ‘Scouts SintKristoffel’, hou deze dus zeker in het oog als u vol
ongeduld wacht op een update over ons avontuur.

Contact
Elias Burm

– 0474 77 68 13

Kasper Van den Bossche

– 0479 81 60 19

Daan Rumes

– 0488 72 89 60

Helena Dierick

– 0471 43 84 24

Matthias Dupon

– 0479 27 82 43

Kapoenen@sint-Kristoffel.be
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