Scoutskamp ZHD 2019
~Warmond~

Zaterdag 20 juli
Eindelijk is het zover, het kamp gaat beginnen, JOEPIE!!! Om te beginnen zullen we
eerst wat praktische zaken uitleggen.
Jullie worden allemaal op de kampplaats verwacht tussen 11 en 12 uur. Aangezien
we dit jaar op een super coole kampplaats zitten, namelijk een tovereiland, zullen
jullie allemaal overgezet worden met de toverboot. Als jullie op de kampplaats zijn
mogen jullie samen met de mama en papa al je spullen installeren.
Om 12u30 mogen jullie samen met de mama en papa gezellig picknicken op het
kampterrein. Jullie moeten dus zelf krachtvoer meebrengen. We zullen alvast 1 tip
geven: Eet genoeg, want we gaan al onze krachten nodig hebben in de namiddag!
Nadat we terug kracht gekregen hebben van onze picknick gaan we spelletjes
spelen. Niet zomaar spelletjes, nee, we gaan spelletjes spelen tegen de ouders om
te tonen hoe een sterke tovenaars en elfjes we zijn. Weet jij wie er gaat winnen? Wij
wel hoor!
Jammer genoeg komt er aan alles een einde ☹. Om 16 uur eindigt onze bezoekdag
dan ook. We geven de mama en papa nog een dikke kus en knuffel want zij gaan
terug naar huis vertrekken. Maaaaaar, niet getreurd, ons super leuke kamp begint nu
pas.
Om jullie wegwijs te maken op het kampterrein geeft jullie leiding alvast een
uitgebreide rondleiding zodat jullie niet kunnen verdwalen op het tovereiland. Let
zeker goed op!
Om de dag af te sluiten, bereiden we in de avond iets voor dat we elk kamp doen.
Weet jij wat? Jaja, we gaan een kampvuuractje verzinnen. De leiding heeft nog geen
idee wat we kunnen doen. Dus denk thuis allemaal maar eens goed na wat we
zouden kunnen doen de laatste avond aan het kampvuur. Misschien doen we een
dansje, spelen we een toneeltje, zingen we een liedje, laat al die super ideëen maar
komen!
Nadat we keihard ons best gedaan hebben voor de kampvuuract kruipen we stilaan
in ons bedje. Omdat het nog maar de eerste dag van kamp is maken we het niet te
laat. we zullen al onze toverkrachten nog nodig hebben de volgende 6 dagen.
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Kan jij de punten in de juiste volgorde verbinden?
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Zondag 21 juli
Abracadavra!
Hokus pokus pats!
Zoals jullie wel weten, is het kampthema van dit jaar MAGIE… - en wie ‘magie’ zegt,
zegt toverspreuken, heksen, elfjes, gemene en lieve tovenaars, toverdrankjes en ga
zo maar tot in de eeuwigheid voort. Om te beginnen bij het begin, moet elk klein
heksje, tovenaartje, … dat wil leren toveren naar school gaan, net zoals alle andere
gewone kindjes. Alleen is dit geen gewone school – natuurlijk niet. Zij gaan naar de
Toverschool! Op die school leert men alle belangrijke toverspreuken, de gekste
drankjes maken, hoe je onzichtbaar kan worden, hoe je moet vliegen en zo verder.
Vandaag is een heel speciale dag, want jullie krijgen de kans om óók eens een
keertje naar zo’n school te gaan!
Omdat het op elke school soms wat saai kan worden en de leerlingen wat vermoeid
geraken, gaan we deze namiddag ook eens met de roeiboten het water op! We zijn
en blijven nog altijd de zeescouts, dus jullie leiding vond het wel een leuk idee om
eens een mooi boottochtje te maken 😉.
Zoals we al zeiden: we gaan het water OP, en dat betekent natuurlijk ook meteen het
water IN! Het zonnetje straalt aan de blauwe hemel, dus die kans kunnen we echt
niet laten liggen! 😊 De verfrissing van het water zal deugd doen na een dag op de
schoolbanken.
De dag komt langzaamaan tot een eind, en de avond begint te vallen. Betekent dat
dan dat we al in onze slaapzakjes kruipen? Nee hoor, niet getreurd! Om de dag op
een leuke manier af te sluiten, gaan we nog een laatste, lekker actief spelletje
spelen, zodat jullie des te goed in slaap gaan kunnen vallen 😊.

Maak dit doolhof, kleur hem in, en misschien krijg je een verrassing van de leiding
😉!
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Maandag 22 juli
Gisteren hebben we al veel geleerd op de tovenaarsschool, maar er is 1 ding dat we
nog niet geleerd hebben. Vandaag leren we hoe je verschillende tovenaarsdrankjes
moet brouwen. Dit gaan we zeker nog nodig hebben als we iemand willen betoveren!
Drankjes brouwen is 1 van de moeilijkste onderdelen om te leren. Je moet de juiste
ingrediënten in precies de juiste hoeveelheid en juiste volgorde toevoegen, anders
kan je iets heel anders bekomen. Wanneer we dit onder de knie hebben, is onze
tovenaarsopleiding afgerond.

Nadat we eindelijk alles hebben geleerd, willen we wel eens weten wie er onder ons
de beste tovenaar is. Dit gaan we testen aan de hand van een spannende
tovenaarsbattle. Hierbij zullen jullie zeker al jullie kennis nodig hebben. Pas maar op
dat je zelf niet betoverd wordt!
Na een vermoeiende dag van leren en battlen, gaan we ’s avonds nog iets
ontspannend doen, iets wat zeker niet mag ontbreken op kamp. Het is tijd voor onze
boys- & girlsnight! Dit betekent dat de jongens stoere jongensdingen gaan doen en
de meisjes alleen leuke meisjesdingen.
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Hier is een receptje van een toverdrank zodat je thuis al eens kan oefenen!

Ogen-wijd-open toverdrank
Dit is een toverdrank die ervoor zorgt dat de drinker niet in slaap valt. Ook kan het
worden gebruikt om iemand wakker te maken die gedrogeerd is of een
hersenschudding heeft. Deze toverdrank kan gebruikt worden als het tegengif voor
de Drank van de Levende Dood.
1. Doe 6 (hoek)tanden van een slang in een kom.
2. Voeg daar 4 schepjes ‘standaard ingrediënt’ aan toe. Dit is een mix van
kruiden dat je in zakjes in de apotheek kan kopen.
3. Doe 6 gedroogde billywigvleugeltjes in je ketel.
4. Verwarm je ketel op een vuur van 80 graden gedurende 30 seconden.
5. Stamp alle ingrediënten in een kom fijn.
6. Doe 4 schepjes van dit mengsel in de ketel.
7. Roer 3 keer met de klok mee.
8. Laar het mengsel 95 minuten koken.
9. Voeg 3 takjes akoniet (monnikskap) toe.
10. Roer 3 keer tegen de klok in.
Als je alles goed gedaan hebt, is de toverdrank nu klaar!
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Dinsdag 23 juli
Wanneer we vandaag opstaan is de zon al aan het schijnen. Om 8u15 is het weer
tijd om de dag te openen met de groepsformatie. We hijsen de vlaggen, zodat onze
oppertovenaars weer goed gezind zijn.

Na een stevig ontbijt achter de kiezen te hebben, trekken we ons uniform en
botinnen aan en wandelen we over het water naar het vasteland. Hier aangekomen
wandelen we verder en verder weg. We kijken achterom en het eiland wordt kleiner
en kleiner.

Links, rechts, links, rechts! Onze botinnen stappen mee om het ritme van de liedjes
die we zingen. “1, 2, 3, 4, 5, 6, zeeeeven. Zo goed die goed, zo gaat die beter en nog
een kilometer.” zingen we in koor.
“Leiding, mijn benen doen pijn!” Ik denk dat het tijd is voor pauze. We smikkelen onze
boterhammen op en gaan verder op pad.

Plots houden we halt. Wat zie ik in de verte? Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
Neeeee! Dat is het niet. Het is de verrassing van de leiding die je in de verte ziet!

Na de verrassing hebben we weer volle moed om terug naar onze kampplaats te
wandelen.

EINDELIJK! We zijn aangekomen. Maar wat doen onze voeten pijn. De leiding heeft
een heerlijke relaxatie in elkaar gestoken. We gaan elkaars voeten, rug en schouders
masseren. Ooohhh dat doet deugd!

Moe kruipen we in ons bedje, want morgen wordt het weer een vermoeiende dag!
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Hier enkele liedjes die we altijd zingen op tocht:

Aan den oever van de Dijle,
Diep verscholen in het riet,
Zat een kleine jonge kikker
Bij zijn moeder op de knie !
'Ziet ge daar' zo sprak de moeder,
'Ziet ge daar dien ooievaar,
't is de moord'naar van uw vader,
Hij vrat hem op met huid en haar.'
'Potverblomme' sprak de kleine,
'heeft die kerel dat gedaan ?
Als ik groot en sterk zal wezen
Zal ik op zijn bakkes slaan ! '
Vele jaren later
diene kikker is nie meer
maar dien ooievaar z’n bakkes
doet nog altijd even zeer !
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar 's-zondags niet
's-Zondags gaat zij naar de kerk
Met een boek vol zilverwerk
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar 's-zondags niet

En dit is de historie van een oude Chinees
Hij heette Hinky-Pinky da's net zo goed als
Kees!
Hij had een heel klein stalletje aan de Chinese
Muur.
Hij verkocht er pindapinda’s augurkjes in het
zuur.
En van je hela hela hela holala
Hela hela hela holala
Hela hela hela holala
Hela hela holaho
Hij verkocht ook bruine veters maar die
verkocht hij zwart.
Per centi-centimeters wat ging dat zaakje
hard!
De politie kwam eens kijken hij moest uit China
weg
Een kaartje voor de gevangenis wat had die
man een pech.
En dit was de historie van een oude Chinees
Hij heette Hinky-Pinky da's net zo goed als
Kees.

Een Nederlandse Amerikaan die zie je al van
Een Nederlandse Amerikaan die zie je al van
Van voor naar achter, van links naar rechts
van boven naar onder van links naar rechts,
Zijn hoofd lijkt wel op een varkenskop
Er staan maar amper drie haren op.
Van voor naar achter, van links naar rechts
van boven naar onder van links naar rechts,
Zijn buik lijkt wel op een luchtballon
Ik wou dat ik er in prikken kon.
Van voor naar achter, van links naar rechts
van boven naar onder van links naar rechts,
Zijn hemd lijkt wel op een prentenboek,
Het hangt wel meters uit zijn broek.

verre staan
verre staan.
(2x)

(2x)

(2x)
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Woensdag 24 juli
Vandaag bevinden we ons net over de helft van dit magische kamp.
Nog 3 keer slapen en we zijn weer terug in Turnhout. Maar aangezien
wij als stoere zeehonden nog lang niet aan terugkeren denken gaan we
er vandaag weer voor de volle 100% in vliegen!
We krijgen vandaag dan ook versterking van enkele tovenaars die hun
opleiding bijna afgewerkt hebben. Zij zullen ons de hele dag entertainen
en mee op onze avonturen gaan. Jullie leiding heeft zelfs geruchten
gehoord dat deze tovenaars zelf een magisch spel zullen voorzien…
Aangezien jullie leiding verder geen idee heeft welke toverspreuken er gebruikt
zullen worden om dit spel zo magisch te maken, zijn ze benieuwd naar jullie beste
toverspreuken. Vul ze in het vak hieronder in.
Schrijf hier je toverspreuken:

Om de dag af te sluiten gaan we nog een laatste keer met onze vliegende
bezemsteel op pad om de ondergaande zon tegen te komen . Dat belooft een
drukke dag te worden!!!
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Hier een magische kleurplaat als ontspanning op deze drukke dag:
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Donderdag 25 juli
Na al de vermoeiende activiteiten van de afgelopen dagen hebben jullie wel een
beetje rust verdiend. Daarom mogen jullie vandaag eens extra lang in jullie bedje
blijven liggen!

Nadat we lekker ontbeten hebben en goed zijn uitgeslapen is het tijd voor een leuke
activiteit! Voor deze activiteit hopen we dat het mooi weer gaat worden en zullen we
sponsen, emmers, iets nat en een goed humeur nodig hebben. Weten jullie al wat
voor spelletjes we gaan spelen?

Kennen jullie de loodsen nog? (Ze hebben al een paar keer doorheen het jaar
spelletjes voor jullie gemaakt 😉) Omdat de loodsen jullie niet zo lang kunnen
missen, komen ze vandaag een aantal spelletjes met jullie spelen.

Zeehondjes, jullie zijn nu al een aantal dagen naar de Toverschool geweest.
Vandaag is het tijd om te laten zien wat jullie allemaal geleerd hebben! 😊 Dus
oefen je beste toverspreuken of trucjes maar goed, want die zal je zeker nodig
hebben!
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Kleur de tekening zo magisch mogelijk in en misschien worden dan je drie wensen
vervuld.
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Vrijdag 26 juli
Vandaag is het al weer de voorlaatste dag van het kamp. (Helaas…)
Maar niet getreurd, reden te meer om alles te geven 😊 We beginnen er dan ook
weer vroeg aan, want zoals een wijze tovenaar ooit zei: “vroeg begonnen, is half
gewonnen”.
Het zit vandaag namelijk zo, deze avond vieren we met alle tovenaars een groot
feest omdat we de voorbije week zo veel hebben kunnen toveren. Dit doen we
traditiegetrouw met een gigantisch kampvuur.
Natuurlijk kunnen we niet in 1,2,3 een vuur maken,
hier zijn magische spullen voor nodig…
Ziehier een lijstje met ingrediënten voor een groot en
sfeervol kampvuur:
• 3 vissenogen
• 2 heksennagels
• Een theelepel monsterbloed
• 1 snorhaar van een zwarte kat
• Een goede klodder speeksel van een
meestertovenaar
Jammer genoeg hebben we niet al deze
spullen op de kampplek, dus zal er het een en
het ander binnen moeten worden
gesmokkeld.
Wanneer ons dit gelukt is kunnen we in de
namiddag verder vieren met de overige
takken. Eén ding staat al vast, we gaan onze
laatste volledige dag goed afsluiten!!!
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Om deze dag af te sluiten nog een moeilijk doolhof, kan jij de spin bevrijden?
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Zaterdag 27 juli
Oooooooohh, vandaag is de laatste dag van kamp al ☹. Maar niet getreurd! Met
onze laatste toverkrachten zullen we onze spullen super snel kunnen opruimen,
misschien toveren we wel een opruimmonster dat voor ons opruimt, het kan
allemaal.
Als alles opgeruimd is spelen we nog korte toverspelletjes. Iedereen is nu een
ervaren tovenaar of elfje en daarom zullen we al onze toverspreuken op elkaar
kunnen uitproberen. Het worden dus nog spannende toverbattles.
Nadat alle battles achter de rug zijn, maken we ons klaar om terug naar huis te
vertrekken. We vertrekken rond 15 uur terug naar huis.

Vind jij de weg naar huis terug?
Tovereiland → → →

→ → → frac
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