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scouts O. De Neckere



Welpenkamp 2020
Datum: 2-9 juli
Adres: JVC Orangerie Horst
           Horstebaan 14
           2900 Schoten
Contact: welpen@scoutstielt.be

Mede mogelijk gemaakt door: Akela, Balou, Bagheera, Raksha ,Tabaqui, Chil, Mor, Kygo, Hathi, 
Wontolla en Sahi

 
Inschrijven door mail te sturen naar: welpen@scoutstielt.be met daarin de 
naam/namen van de welpen die meegaan. Ook met onderwerp: “naam 
welp”-kamp2020
 
En dan het bedrag van 130 euro overschrijven naar BE96 7310 1975 2205.



Welkom
Dag allerliefste welpen en ouders,

Na eeuwenlang thuis vertoeft te hebben in 
quarantaine is daar eindelijk het langverwachte 
scouteske welpenkamp. We nemen jullie mee op 
een reis door de tijd, om te ontsnappen aan deze 
verwarrende corona periode. Van de spannende 
oertijd, naar de energieke egyptenaren, naar de 
grandioze grieken en romeinen, we passeren ze 
allemaal. Ook aan de koene ridders en majes-
tueuze jonkvrouwen valt niet te ontsnappen. We 
piepen zelfs al eens stiekem wat de toekomst 
gaat brengen; vliegende auto’s, robots,...  Kortom: 
het belooft een niet te missen kamp vol buiten-
gewone avonturen te worden. De vraag is: zijn 
jullie, welpen, er klaar voor? Ja? Kom dan mee 
aan boord in onze teletijdmachine en bereid je 
voor op het onvergetelijke!
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Kamplied
Bij elk fantastisch welpenkamp hoort natuurlijk ook een even leuk en aanste-
kelijk kamplied. Als je nog niet door zou hebben wat het thema zal zijn dit jaar 
dan geeft het dit lied nog wat van het kamp haar geheimen vrij.

Dit jaar is het kamplied gebaseerd op de super hit van “The weeknd’ genaamd 
“Blinding lights”. De tekst tekst hiernaast is op dat ritme geschreven dus kan je 
alvast beginnen met oefenen. Als dit moeilijk zou gaan kan je eerst ook kijken 
hoe de leiding dit doet, onze versie vind je op facebook terug.

Heel veel succes! 



5scouts O. De Neckere

Corona in het land
Wat is er hier toch allemaal aan de hand?

Covid-19 heeft ons gezien, Wuhan
Hámster de Colruyt

Bergen wc papier als buit
Samen komen we hier echt wel uit, ja man.

Owowowow terug in tijd met scouts tielt
Kijk daar een Teletijdmachine

Hou je goed vast en roep luid GA! GA! GA!
En ik zei OEEEEE-rtijd daar gaan we nu heen
Naar égypte, een millenium te rug of twee
Op bezoooeeek bij ‘n robot of romein

Of, ‘n stoere schildknaap, wil ik ook wel zijn
hey hey hey

We proberen het eens uit
Na het reizen nemen we een besluit
Dus pak nu je koffers allemaal, baby

Owowowow terug in tijd met scouts tielt
Kijk daar een TeleTijdmasjiennn

Hou je goed vast en roep luid GA! GA! GA!
En ik zei OEEEEE-rtijd daar gaan we nu heen
Naar égypte, een m’llenium t’rug of twee
Op bezoooeeek bij ‘n robot of romein

Oeee, ‘n stoere schildknaap, wil ik ook wel zijn

Het maakt niet uit in welke tijd we zijn
Met scouts Tielt is het toch steeds heel fijn (ja heel fijn)

We blijven eeuwig samen, gitaaaaaar

En ik zei OEEEEE-rtijd daar gaan we nu heen
Naar égypte, een m’llenium t’rug of twee

hey hey hey
hey hey hey

En ik zei OEEEEE-rtijd daar gaan we nu heen
Naar égypte, een m’llenium t’rug of twee
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Essentiële benodigdheden voor je 
eerste reis door de tijd...

Wat neem je mee
• Perfect scoutsuniform aan hebben 
bij vertrek (hemd, scoutsbroek/-rok 
en sjaaltje)

• Gelukkig zijn er voor jullie bedden 
voorzien dus een slaapzak volstaat.

• Kussentje
• Slaapzak
• Voldoende t-shirts die vuil mogen 
worden
• Een lange broek in geval van slecht 
weer
• Verse kousen
• Ondergoed
• Zwemgerief
• Handdoek en washandje
• Toiletgerief
• Zonnecrème
• Pet/hoofddeksel
• Regenjas
• Pyjama
• Eventueel je favoriete knuffel
• Verkleedkledij
• 2 paar schoenen (bottines en 
gewone schoenen die vuil mogen 
worden)
• 1 paar kleren die heel vuil mogen 
worden

• Hervulbare drinkfles
• 2 genaamtekende keukenhand-
doeken

• Postzegels, enveloppes, balpen 
(eventueel de adressen al op de 
enveloppen zetten, dan kan er geen 
twijfel zijn!)

• Kaartspel, klein gezelschapspel-
letje, strips of boeken voor tijdens de 
platte rust

• Kids-ID (de leiding houdt die bij 
tijdens het kamp en worden afge-
geven bij aankomst)
• Eventuele medicatie (ook af te 
geven aan de leiding)
• Je opperbeste humeur
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Wat nemen we niet mee op kamp
• Snoep. Als de leiding er toch vindt, dan wordt die afgenomen.
• Gsm, iPod of andere elektronica. De leiding is altijd bereikbaar op hun gsm.
• Dure dingen neem je mee op eigen risico, op kamp durven er al eens dingen
sneuvelen. Dure kleren, zonnebrillen, horloges,... laat je dus beter thuis.

Gelieve alles te NAAMTEKENEN!! Dit maakt het voor ons een stuk makkelijker 
om op het einde van onze tijdreis de verloren kleren terug te geven aan de 
juiste reiziger. Ieder jaar blijven er voorwerpen over omdat ze ‘van niemand 
zijn’.

Ook vragen we iets van verkleedkledij of attribuut mee te geven voor uw welp 
in teken van ‘reis doorheen de tijd’ (bv. holbewoner, Romein, ridder, farao, 
robot, alien). Alles mag, hoe creatiever, hoe beter! Het is helemaal niet nodig 
om hiervoor het grote geld boven te halen, iets zelf maken geeft een voldaan 
en leuk gevoel en wordt zelfs sterk aangemoedigd!

Neem ook geen grote valiezen mee, je hebt niet je volledige kleerkast nodig! 
Een trekrugzak van 50l is ideaal. Vergeet niet dat je deze zelf moet kunnen 
dragen op de trein en al wandelend naar de kampplaats. 
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Leiding
Na deze lange quarantaine ben je misschien al een klein beetje vergeten wie 
je leiders nu ook alweer precies waren. Daarom hebben we hier een kleine 
opfrissing voor jullie geheugen. We hebben aan elke leider wat vragen gesteld 
in thema van het welpenkamp en die hebben ze stuk voor stuk eerlijk beant-
woord.

Akela
Naar welke tijd in het verre verleden 
zou je het liefst van al terugkeren en 
waarom?
Ik zou zonder twijfel terugkeren 
naar de Middeleeuwen. Zo kan ik 
me uitleven als een echte stralende 
prinses, op zoek naar mijn stoere, 
knappe prins op het witte paard!

Welk voorwerp of gewoonte dat de 
tand des tijds niet heeft overleefd 
zou je terug willen introduceren in 
het dagelijkse leven en waarom?
Het eten met je handen zoals de 
holbewoners, af en toe een boertje 
laten kan ook geen kwaad. 

Balou
Naar welke tijd in het verre verleden 
zou je het liefst van al terugkeren en 
waarom?
Naar de tijd van de Romeinen, 
omdat dat gewoon de coolste pe-
riode is in de geschiedenis.

Welk voorwerp of gewoonte dat de 
tand des tijds niet heeft overleefd 
zou je terug willen introduceren in 
het dagelijkse leven en waarom?
Ik zou willen hebben dat iedereen 
terug in kastelen gaat gaan wonen. 
Wie  wil er nu niet in een kasteel 
wonen?
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Tabaqui
Naar welke tijd in het verre verleden 
zou je het liefst van al terugkeren en 
waarom?
Naar de tijd van de Grieken en de 
Romeinen. De Grieken en Romeinen 
hebben een bruisende cultuur en 
leuke gewoontes. Ze gingen zich 
bijvoorbeeld in grote groep wassen 
in gemeenschappelijke baden 
(thermen genoemd).

Welk voorwerp of gewoonte dat de 
tand des tijds niet heeft overleefd 
zou je terug willen introduceren in 
het dagelijkse leven en waarom?
Gladiatoren gevechten en wagen-
rennen, spektakel verzekerd!

Sahi
Naar welke tijd in het verre verleden 
zou je het liefst van al terugkeren en 
waarom?
Naar de tijd van de Romeinen. Die 
hadden een prachtige cultuur en 
een heel interessante beschaving, 
en waren dan ook nog eens knots-
gekke mensen met de vreemdste 
tradities. Om het oude Rome met 
bijvoorbeeld het Colosseum in die 
tijd te kunnen bezoeken moet fan-
tastisch zijn.

Welk voorwerp of gewoonte dat de 
tand des tijds niet heeft overleefd 
zou je terug willen introduceren in 
het dagelijkse leven en waarom?
De rijkere Romeinen aten altijd 
al liggend op een soort van bed 
en werden bediend zonder iets te 
hoeven doen. Ze hadden dagelijks 
de meest zotte feestmaaltijden. Zo 
iets wil ik wel eens meemaken.
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Kygo
Naar welke tijd in het verre verleden 
zou je het liefst van al terugkeren en 
waarom?
Het tijdperk van de jager-voedsel-
verzamelaars lijkt mij wel een leuke 
periode. Vrij en blij bessen plukken 
en zwijnen jagen!

Welk voorwerp of gewoonte dat de 
tand des tijds niet heeft overleefd 
zou je terug willen introduceren in 
het dagelijkse leven en waarom?
Wie ook maar enig historisch-cul-
tureel inzicht heeft, kan hier maar 
één gebruik bovenhalen: de verering 
van kalkoenen door de maya’s rond 
de vierde eeuw voor Christus. Dat 
dit pluimvee doorheen onze ge-
schiedenis gedegradeerd is van een 
gerespecteerd en vereerd goddelijk 
opperwezen naar een verwaar-
loosde curiositeit in achterstallen 
van landelijke kinderboerderijen, is 
het toonvoorbeeld van de morele 
verloedering die onze samenleving 
doorheen haar geschiedenis heeft 
mogen verduren. De wereld zou een 
mooiere plaats zijn als we allen zoals 
de maya’s wederom vol bewon-
dering neerknielden bij het aan-
schouwen van die wonderbaarlijk 
mooie, ritmisch bengelende kalkoe-
nenlellekes.
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Wontolla
Naar welke tijd in het verre verleden 
zou je het liefst van al terugkeren en 
waarom?
Naar de Middeleeuwen. In de 
middeleeuwen waren er kastelen 
en knappe prinsen. Dan zou ik een 
prinses willen zijn in een prachtig 
kasteel. Later zou ik dan trouwen 
met de knapste prins ooit op zijn 
witte paard.

Welk voorwerp of gewoonte dat de 
tand des tijds niet heeft overleefd 
zou je terug willen introduceren in 
het dagelijkse leven en waarom?
Ik eet zeer graag dus de gewoonte 
van rijkelijk gevulde tafel. Zo’n 
gigantisch lange tafel waar iedereen 
aankan. Om dan heerlijk u buikske 
rond te eten.

Chill
Naar welke tijd in het verre verleden 
zou je het liefst van al terugkeren en 
waarom?
De oertijd natuurlijk: lekker stinken 
en niet kunnen douchen want 
dat bestond toch niet. En met de 
handen eten!! Allemaal net zoals op 
welpenkamp!

Welk voorwerp of gewoonte dat de 
tand des tijds niet heeft overleefd 
zou je terug willen introduceren in 
het dagelijkse leven en waarom?
Ik zou graag de gewoonte van eten 
klaarmaken boven een kampvuur 
terugbrengen. Net zoals in de oertijd. 
Omdat dat mega leuk en lekker is!
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Mor
Naar welke tijd in het verre verleden 
zou je het liefst van al terugkeren en 
waarom?
Ik zou willen terugkeren naar onze 
eigen tijd, naar China maar dan een 
paar maanden terug om precies te 
zijn. Ik zou de wilde dierenmarkt in 
Wuhan bezoeken en voorkomen dat 
het corona virus de wijde wereld 
wordt ingestuurd.

Welk voorwerp of gewoonte dat de 
tand des tijds niet heeft overleefd 
zou je terug willen introduceren in 
het dagelijkse leven en waarom?
In het verre verleden van de mid-
deleeuwen hadden de ridders nog 
geen gsm om een bericht te sturen 
naar hun vriendinnetje. Ze stuurden 
brieven met postduiven. Het lijkt 
mij ook wel spannend om met een 
postduif een brief te sturen in plaats 
van simpelweg je gsm boven te 
halen.

Hathi
Naar welke tijd in het verre verleden 
zou je het liefst van al terugkeren en 
waarom?
Ik zou willen terugkeren naar de tijd 
van de Grieken en de Romeinen. Zo 
wat rondhangen in een badhuis, mij 
volproppen met lekker eten en dan 
af en toe eens naar een gladiatoren-
gevecht gaan kijken. Dat lijkt mij wel 
een aangenaam leventje.

Welk voorwerp of gewoonte dat de 
tand des tijds niet heeft overleefd 
zou je terug willen introduceren in 
het dagelijkse leven en waarom?
Ik zou geen voorwerp of gewoonte 
willen introduceren. Wel zou ik graag 
twee mammoeten meebrengen uit 
de prehistorie naar onze tijd om er 
dan mee te kweken. Zodat we nu 
nog altijd mammoeten in het wild 
kunnen bezichtigen.



13scouts O. De Neckere

Raksha
Naar welke tijd in het verre verleden 
zou je het liefst van al terugkeren en 
waarom?
Ik zou graag terug gaan naar de 
tijd van de grieken en de Romeinen 
zodat ik al liggend druiven kan eten. 

Welk voorwerp of gewoonte dat de 
tand des tijds niet heeft overleefd 
zou je terug willen introduceren in 
het dagelijkse leven en waarom?
De gewoonte die ik terug zou 
invoeren is van in de tijd van de 
ridders. Hier kon je elkaar uitdagen 
tot een duel en zo je ruzies uit-
vechten.

 

Bagheera
Naar welke tijd in het verre verleden 
zou je het liefst van al terugkeren en 
waarom?
ik zou zeer graag teruggaan naar het 
dinosaurustijdperk. Ik heb namelijk 
al heel mijn leven eens willen rijden 
op zo’n mooie grote diplodocus. 
Daarnaast zou ik me eindelijk eens 
kunnen uitleven en heel de dag 
onbeschaamd  dinogeluiden maken 
en rondcrossen als een zot.

 
Welk voorwerp of gewoonte dat de 
tand des tijds niet heeft overleefd 
zou je terug willen introduceren in 
het dagelijkse leven en waarom?
Ik vind dat we het duel moeten te-
rugbrengen als manier om ruzies op 
te lossen. Dan zou ik die slapjanus 
van een Mor eindelijk eens een lesje 
kunnen leren zonder dat de politie 
aan m’n deur staat.
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Uit welke tijd kom jij?
Wat draag je het liefst aan je 
voeten? 
A. Sandalen! 
B. Blote voeten, sowieso
C. Iets heel stevig en toe

Wat eet je het liefst? 
A. Druiven! mmmmm ik eet het 
liefst al liggend.
B. Geef mij maar een lekker mals 
stukje vlees grr.
C. Als ik geluk heb een stukje 
drakenvlees.

Sport jij graag? 
A. Ik sport zo graag dat ik nog in 
de olympische spelen zou ge-
raken!
B. Als je lopen achter een lekker 
stukje vlees bedoeld, dan zeker! 
C. Paardrijden is mijn favoriete 
sport! 

Waar zou jij het liefste wonen? 
A. In een tent.
B. In een grot.
C. In een groot kasteel.

Hoe zou jij je gedragen in een 
gevecht? 
A. Ik vecht met iedereen en alles, 
zelf met beesten tot de dood!
B. Ik vecht met een knuppel.
C. Ik kan zeker met draken 
vechten.

Hoe groet jij je vrienden?
A. Ik steek eens mijn arm uit.
B. ik grom eens.
C. ik kus de hand.

Welk woord vind je het coolste? 
A. cervisiam 
B. grrororor
C. Vogala 
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Hieronder kan je zelf uitzoeken in welke tijd je je het meest thuis zou voelen. 
De tekst is omgedraaid zodat je zeker niet zou spieken tijdens het invullen van 
de test. 
Doe je dit wel dan staat er je leuke afwas te wachten op kamp want we zullen 
het te weten komen als je valsgespeeld hebt!!

De echte enthousiaste welpen kunnen deze niet zo dappere romein zo mooi mogelijk inkleuren.

Heb jij het meeste a gekozen dan ben je een ROMEIN 
Jij bent een dappere Romein. Het liefst van al kijk je naar gevechten in het 

colosseum, of beter zelfs, je bent zelf een gladiator. Jij kan vechten als de beste 
en bent zeker niet bang van een tijger of twee. 

Heb jij het meeste b gekozen, dan ben je een HOLBEWONER 
Jij bent een handige holbewoner. Jij bent iemand die goed je plan kan trekken 
in de natuur en heel vindingrijk is. Jij kan jagen als de beste en het liefst eet je 

een stukje lekker vlees. GRRR

Heb jij het meeste c gekozen, dan ben je een RIDDER 
Jij bent een stoere ridder. Jij houdt ervan om op een paard ten strijde te 
trekken. Jij voelt je het veiligst wanneer je je harnas aan hebt en bent de 

beste zwaardvechter die er bestaat. Draken versla je en prinsessen red je met 
gemak.
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Los deze rebussen op en ontdek 
wat je dit welpenkamp allemaal zal 
kunnen tegenkomen

1 2

3

4 5

6 De antwoorden voor de rebussen 
vind je heeeeelemaal aan de ach-
terkant van je kampboekje.
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Knoop je das als een pro

1 2 3

4 5
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De grootste weetjes door de 
eeuwen heen 
Prehistorie
1) De grootste dinosaurus ooit was de plantenetende Amphicoelias. Hij was 
zo’n 60 meter lang en woog 122 ton.

2) Lucy is een van de oudste en meest volledige fossielen van een menselijke 
voorouder. Ze werd ontdekt in Ethiopië en bleek meer dan 3 miljoen jaar oud. 
Lucy stief waarschijnlijk nadat ze uit een boom viel.  

3) In de prehistorie gebruiken ze de botten van dieren voor het bouwen van 
hun tenten.

Egypte
1) Als een Egyptenaar gemummificeerd werd, 
werden alle organen in aparte kruiken gedaan. 
Behalve het hart. Dat was het enige orgaan dat 
bleef zitten. Hier huisde volgens de Egyptenaren 
de ziel in.

2) Het verband voor een mummie is maar liefst 
1,6 kilometer lang

3) Ramses II de Grote is een van de bekendste 
farao’s van Egypte aller tijden. Hij had 8 vrouwen 
en meer dan 100 minnaressen. Zo werd hij vader 
van zo’n 150 kinderen.
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Grieken & Romeinen
1) Inwoners van het Oude Grie-
kenland geloofden dat bonen dode 
zielen bevatten en daardoor on-
eetbaar waren.

2) De Oude Grieken vreesden 
mensen met rood haar. Ze ge-
loofden dat die na hun dood vam-
piers zouden worden.

3) Rome telde ongeveer 150 
openbare toiletten, waarbij iedereen 
gezellig naast elkaar zijn of haar 
behoefte deed. Hun achterwerk 
veegden de Romeinen na het toilet-
bezoek af met een spons aan een 
stok, die door meerdere mensen 
gebruikt werd. 

Middeleeuwen
1) Het aankleden van een ridder 
duurde soms wel 1 uur, zelfs als 
iemand hielp.

2) In de middeleeuwen werden 
witte tanden in Japan als lelijk werd 
beschouwd. De Japanse vrouwen 
smeerden inkt op hun tanden om 
deze zwart te maken. Hoe don-
kerder de tanden, hoe aantrekke-
lijker.

3) Soms gebruikte een aanvallend 
leger levensechte poppen opgevuld 
met stro. Zo wilden ze verdedigers 
misleiden. Hun leger leek dan na-
melijk veel groter dan het werkelijk 
was. 

Eigen tijd
1) De allereerste computer ooit heette Eniac. Hij woog meer dan 30 ton. Dat is 
zwaarder dan twee vrachtwagens! De computer kostte 400.000 euro. Hij was 
meer dan 100 keer trager dan jouw smartphone.

2) Wist je dat meer dan de helft van de wereldbevolking nog nooit heeft gete-
lefoneerd?

3) Elke dag worden er rond de 220.000 baby’s geboren. Dat is meer dan twee 
keer het aantal inwoners van Tielt.
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Toekomst
1) Wetenschappers hebben nu al meerdere planeten ontdekt die ook be-
woonbaar zouden kunnen zijn. De meeste onder hen zijn wel veel te ver van 
ons verwijderd dus een reisje zal er toch niet inzitten. 

2) Experten zijn bezig met het ontwikkelen van een stof waardoor mensen 
mogelijks kunnen zien in het donker. 
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Woordzoeker
In deze woordzoeker vind je de woorden horizontaal, verticaal en zelfs          
diagonaal!! Je moet op zoek gaan naar alles wat te maken heeft met de scouts 
of een reis door de tijd.
Heel veel succes, achteraf kan je controleren of je de juiste oplossingen hebt 
gevonden met de verbetersleutel achteraan het boekje.
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Wow in de scouts leren we zelfs 
origami?!?!
Op deze bladzijde heb je een kleine “ tutorial ” over het maken van een pa-
pieren dinosaurus. Origami is een eeuwenoude japanse kunst waarin men 
zonder lijm kunstwerkjes maakt in papier. 
Wij leren je alvast hoe je een dinosaurus maakt om al in de sfeer van de 
oertijd te komen.

De volgende pagina zet je alvast op pad met een vierkant dat je kan uit-
knippen om je dinosaurus te maken.
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Het vierkant met deze mooie dinosaurus op mag je uitknippen om je origami skills op de proef 
te stellen.
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Mega knijster knotsgekke 
kampgerelateerde kleurplaat
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Leiding 2.0
Als je al tot hier in het kampboekje bent gekomen dan verdien je het om je 
leiding nog net iets beter te leren kennen. Speciaal voor jullie hebben wij een 
genante of grappige anekdote verzameld van elk van jullie leiders. 

Bagheera
Wist je dat Bagheera een echte neuspeu-
teraar is? Hij stak vroeger (op verbazend 
late leeftijd) af en toe eens een schroef 
veel te diep in z’n neus waardoor de 
dokter die er dan weer uit moest krijgen.

Akela
“Vroeger was ik een meester in verstoppertje: Op 
een keer was ik zo goed verstopt dat mijn ouders 
zich te pletter zochten,maar ze vonden me niet. Ze 
gingen zelfs kijken op straat, in de lift... uiteindelijk, 
na eeuwenlang zoeken hebben ze me gevonden, 
al slapend als een roosje, in een kartonnen doos.”

Balou
In Baloe zijn welpenjaren kon hij heel erg lomp zijn. Één 
keer tijdens een spel was het zelf zo erg dat hij vast kwam 
te zitten onder het muurtje van de douche. Gelukkig is hij 
er vanonder geraakt en is het allemaal in orde gekomen.

Kygo
“Ik had mezelf bijna in de Chiro van Kanegem ingeschreven. 
Door een reeks toevalligheden bleef ik van dat tragisch be-
staan gespaard en belandde ik uitendelijk in Scouts Tielt. Oef!”
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Wontolla
“Ik ben soms redelijk lomp.  Zo was ik vergeten dat er in 
ons klaslokaal klapstoeltjes stonden. Ik moest opstaan om 
iets van de grond op te rapen. Ik wilde terug gaan zitten en 
vergat de klapstoeltjes. En zo viel ik pardoes op de grond 
in het grootste klaslokaal van de hele school, gewoon 
op mijn gat! Iedereen had dit gezien, redelijk gênant!”

Chill
Ik heb tijdens mijn middelbare schoolcarrière altijd op internaat 
gezeten. Het eten op internaat was niet altijd het lekkerste. Toen 
ik in het vijfde middelbaar zat, sliep ik in een kamer die aan de 
straatkant lag. Ik had er toen niet beter op gevonden om een lang 
touw aan een mandje te hangen en eten te laten leveren. Aan de 
telefoon legde ik hen uit waar ze dit moesten leveren op, een avond 
hadden we met wat vrienden wat pizza’s besteld. Dus toen ik de 
persoon die deze pizza’s kwam leveren zag aankomen stak ik mijn 
geld in het mandje en liet het mandje zakken de koerier haalde 
het geld eruit en legde de pizza’s er in. Natuurlijk had ik altijd veel 
stress want ik wou niet betrapt worden. Die ene bewuste avond 
had ik precies een beetje te veel stress en toen het mandje bijna 
boven was heb ik het touw laten schieten. Het ging van kwaad naar 
erger toen ik de pizzas uit de doos zag vallen en 1 voor 1 op de ge-
parkeerde auto die langs straat stond zag belanden. Natuurlijk heb 
ik meteen mijn raam en gordijn toegedaan en niet meer gekeken.
 
Resultaat de volgende dag: we mochten met 4 een auto gaan wassen en 
pizzavrij maken midden op straat en de vrijdag een uurtje of 2 nablijven.
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Sahi
Sahi was vroeger niet zo goed in het verstoppen van ca-
deautjes voor zijn ouders bij moederdag of vaderdag. Wanneer 
hij namelijk een super goede verstopplaats had gevonden, 
bijvoorbeeld onder zijn bed, ging iedere keer opnieuw naar 
zijn ouders om te zeggen dat het cadeau zeker niet onder 
het bed lag, en dat ze daar dus niet moesten gaan zoeken. 
Hij heeft nooit begrepen hoe ze er dan toch achter kwamen.

Raksha
Wist je dat Raksha vroeger een alleseter was? 
Ze stak alles in haar mond en wou alles wel eens 
proeven. Hierdoor hebben haar ouders meermaals 
naar het antigifcentrum moeten bellen omdat kleine 
Raksha weer op zoektocht was naar giftig eten!

Tabaqui
Wist je dat Tabaqui soms een verstrooide professor 
is? Zo vergat ze eens haar wekker te zetten voor een 
examen. Hierdoor kwam ze veel te laat en mocht 
ze niet meer deelnemen. Vanaf nu zet ze voor elk 
examen een dubbele wekker en bellen haar vrien-
dinnen haar op om te checken als ze wakker is.

Mor
Ik ben altijd al een echte veelvraat geweest, dit hebben 
mijn ouders ook al heeeeel lang geleden ontdekt. Ik had 
namelijk net ontdekt waar onze snoepjes verstopt waren 
thuis dus had ik het goeie idee om alle snoepjes op te eten 
terwijl mijn ouders niet keken. Een halfuurtje later vonden 
mijn ouders mij in de keuken in een plas snoepjes. Ze waren 
er namelijk langs de foute kant opnieuw uitgekomen!!
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Hathi
Elke vrijdagavond na een vergadering met alle welpenleiding 
moet ik met de fiets terug naar huis. Om mij wat minder alleen te 
voelen luister ik naar muziek waarmee ik dan luidkeels meezing.
Ook die ene avond was ik zoals altijd helemaal aan het 
opgaan in mijn muziek tot ik opeens iemand hoorde roepen: 
“Zeg, jongedame dat mag wel wat stiller hé!”. Toen ik mij om-
draaide zag ik dat het een boze politieagent was in een 
combi. Ik wist niet goed wat ik moest dus ben gewoon door-
gefietst. Sindsdien durf ik niet meer te zingen op de fiets.
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Oplossingen spelletjes
Proficiat, het einde is in zicht.
Hier vind je de oplossingen van de rebus en woordzoeker, controleer dus nog 
snel je uitkomsten en dan ben je helemaal klaar voor het spetterende 
welpenkamp!!

Rebussen (p.16)
1. Egypte
2. Eigen tijd
3. Grieken en Romeinen
4. Middeleeuwen
5. Prehistorie
6. Toekomst

Woordzoeker (p.21)
Akela
Egypte
Middeleeuwen
Peer
Scouts
Welpen
Avondlied
Farao
Nachtspel

Ridders
Swingpaleis
Zwijntjestocht
Dino
Grieken
Oertijd
Romeinen
Toekomst
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Tot zover het kampboekje.

Wij kijken er alvast heel erg naar uit en hopen op een fantastisch kamp, als 
corona geen roet in het eten gooit denken we dat het zelfs nog leuker kan 
worden dan vorig jaar. Het groepskamp heeft de lat hoog gelegd maar de 
leidingsploeg van dit jaar heeft een top kamp voor je klaar.

Van je kapoen (of misschien beter welp),
Scouts O. De Neckere Tielt



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!

Scouts en Gidsen 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.

scouts O. De Neckere


