Zeewelpen

Warmond 2019

Voorwoord

Amai, wat is het scoutsjaar weer snel voorbijgevlogen! Van de escaperoom op
het kennismakingsweekendje, tot een ware veldslag uitvechten bij stratego op
paasweekendje. En vergeet ook niet de vele bosspelletjes, de kooktochten, het
roeien, het zwemmen, … tijdens het jaar niet! Hoog tijd voor het leukste moment
van heel het jaar, kamp!

Dit jaar gaan we de magische toer op. Iedereen kan best
zijn/haar toverspullen van onder het stof halen, want je zal
ze nodig hebben. Ik heb alvast een wit konijn in mijn hoed
verstopt! Hou je niet zo van tovenaars? Dat is niet erg, ik kan
nog wel andere dingen uit mijn hoed toveren! Wat dacht je
van een sprookjesbos, elfen of zwarte magie?

Maar wat gaan we allemaal uitsteken in
Warmond? Slapen in tenten, lekker eten uit
onze gamellen, roeien op grote meren,
daguitstap, het spannende 12-urenspel… Dit
kampboekje geeft je al een idee van onze
gekke avonturen. Maar om echt alles te weten
te komen kan je maar 1 ding doen:
inschrijven!

Nog vragen/bedenkingen/opmerkingen… twijfel dan niet om ons aan te
spreken of een mailtje te sturen (of sms, facebook bericht, rooksignalen, …)!
Email: zeewelpentoxandria@gmail.com
Gsm: +32 497 76 71 70
Tot dan!
Phaona, Rikki, Mysa, Mowgli, Hathi, Pytha en Bagheera

Zaterdag 20 juli
Vandaag is het zover, we vertrekken op kamp. Dit jaar maken we er een magisch
kamp van. Haal jullie toverstaf en hoed maar uit de kast. De heksen mogen ook
altijd hun bezemstelen meenemen.
Wie weet er welke verhalen
er telkens beginnen met:
‘Lang, lang geleden, hier heel
ver vandaan…’
En eindigen met: ‘en ze
leefden nog lang en gelukkig.’
Inderdaad sprookjes!!!

Voor we afscheid nemen van de
ouders gaan we samen op zoek
naar sprookjesfiguren in het
sprookjesbos. Kennen jullie alle
sprookjesfiguren?

Na het afscheid, beginnen we met het verkennen van het eiland waar jullie
worden opgeleid tot echte tovenaars en heksen. De eerste dag eindigen we
door te kijken welke heksen en tovenaars er goed bij elkaar passen.

Woordzoeker ‘SPROOKJES EN VERHALEN’
Vind jij alle woorden verstopt in deze woordzoeker? De woorden zijn
horizontaal en verticaal verstopt.

Zondag 21 juli

Vandaag gaan we de dag vroeg beginnen om de magische
wereld van Harry Potter te verkennen. In de school van
Harry Potter, Zweinstein, worden in het begin van het
nieuwe schooljaar al de nieuwkomers verdeeld in de 4
leefgroepen: Griffoendor, Huffelpuf, Zwadderich en
Ravenklauw. Tussen deze leefgroepen bestaat er ook een
toernooi van een bepaalde sport die ze spelen (helaas
kunnen wij niet vliegen op bezems). Weten jullie al welke
sport het is? De leiding weet het vast en zeker wel!

Harry Potter leert in Zweinstein zijn twee beste
vrienden kennen, Hermelien en Ron. Ze beleven
heel veel avonturen samen. Het schoolhoofd heet
Perkamentus. Hij heeft een grote invloed op het
leven van Harry Potter. Wie nog een grote invloed
heeft op Harry’s leven, is zijn grootste vijand,
Voldem… SSST die naam mogen we niet
uitspreken!

Neem alvast jullie toverstokken en bezems uit de kast en begin met oefenen.
Hieronder vind je een lijstje met enkele spreuken die je misschien wel nodig gaat
hebben.

Expelliarmus
Ontwapeningsspreuk

Riddikulus
Lachspreuk tegen Boemannen

Alohomora
Spreuk om sloten van deuren of ramen te openen

Accio
Spreuk om verborgen dingen naar je toe te laten komen

Crucio
Spreuk waarbij je iemand martelt en vreselijke pijn toebrengt

Morsmorde
Dooddoeners en Voldemort gebruiken deze spreuk om het Duistere Teken
op te roepen

Imperio
Vloek waarmee je anderen kan dwingen om dingen te doen die jij wil

Expecto Patronum
Spreuk om dementors te verjagen

Paralitis
Verlammingsspreuk

Avada Kedavra
Vloek Des Doods

Maandag 22 juli
Vandaag staan we al vroeg op om
de wijde omgeving rond ons
kampterrein te ontdekken. Dus
doe je botinnen en je uniform al
maar aan. Iedereen zijn rugzak
mee? Drinkbussen gevuld? Dit
zou wel eens een hele dag lang
kunnen duren!
Wist je dat je om 1 stap te zetten al 200 spieren gebruikt? En dat in je voeten 26
botten, 33 gewrichten en 112 banden met elkaar samenwerken als je aan het
stappen bent? Al dat bewegen zal Mysa zeker en vast goed doen.
Na al dat stappen komen we terecht in de magische wereld van Oz. Pas maar
goed op dat er geen huis op je valt! Kijk daar een leeuw, een blikken man en een
vogelverschrikker! Amai ik weet echt niet goed wat te zeggen. Misschien keren
we maar best terug naar ons vertrouwde eilandje.
Vanavond gaan de jongens zich afzonderen om eens
lekker de man uit te hangen en gaan de meisjes wat
naroddelen over wat er allemaal al is gebeurd op
kamp. Misschien is er wel een chocoladefontein voor
de meisjes? Of een barbecue en pintjes voor de
mannen? Ik ga nog niet te veel verklappen 😉

Deze dag zal niet één van de gemakkelijkste
dagen worden. Misschien kan je je padvindskills al eens oefenen door het doolhof op
de volgende bladzijde op te lossen!

Dinsdag 23 juli
‘Dagmar, vertel nooit tegen een mens wie je
bent! En als je verliefd wordt op een
mensenmeisje en je kust haar, verlies je je
magische gave en kan je nooit meer terug
naar de Tussenwereld…’ Wie van jullie weet
waar deze zin vandaan komt? Juist ja, uit de
Elfenheuvel! Vandaag begeven we ons in de Tussenwereld. Een magisch land
waar de elfen tweeduizend jaar geleden naartoe zijn gevlucht nadat de mensen
hun magische steen Oxus hadden gestolen. Jarenlang zijn er soldaten van de
Elfenkoning naar de mensenwereld gestuurd om Oxus terug te vinden, maar
helaas zonder resultaat. Deze steen is van levensbelang voor de elfen en de tijd
dringt. Wanneer ze Oxus niet op tijd terugvinden, zal de tussenwereld vergaan.
Dagmar, de knappe Elfenprins, is
radeloos, er zijn namelijk heel wat
valkuilen tijdens zijn zoektocht: hij kan
niet meer vliegen, hij heeft geen contact
met de Tussenwereld, er is een
gevaarlijke elfenjager naar hem op zoek
en hij mag niet verliefd worden op een
mensenmeisje. Dagmar kan dus alle hulp
gebruiken en is bij ons terecht gekomen. Wij denken dat we hem zeker wel
kunnen helpen, de zeewelpen zijn namelijk heel goed in zoektochten, zijn slim
en kunnen goed samenwerken. Meer heb je niet nodig in een zoektocht naar een
magische steen, toch?
Zijn jullie klaar om te vertrekken naar de
tussenwereld? We kunnen er kennismaken met de
Wobbels (dat zijn de huisdieren van de Elfen),
modderbadjes nemen en genieten van een heerlijke
maaltijd van bloemen! (Let wel op dat je geen honing
drinkt, daar kunnen elfen niet zo goed tegen 😉 )
Haal jullie beste survival-skillzz dus al maar boven,
test al eens of jij misschien ook kan vliegen en begin
al maar met het oefenen van kaartlezen, want wij
gaan Dagmar helpen!

In dit doolhof kan je alvast oefenen om Dagmar naar Oxus te brengen!

Tot slot nog enkele weetjes:
-

-

De echte naam van Dagmar is
Dagmarurstushrunkel
Wil je de elfengroet doen? Dan leg je de duim
en wijsvinger van je linkerhand over je
rechterborstkas en buig je licht naar voor
Om de tijd terug te draaien met een amulet
gebruiken elfen de spreuk ‘Vane Vana Tempo’
Op Ketnet kan je elke dag kijken naar ‘De
Elfenheuvel’, de acteur die daar Dagmar
speelt is het vriendje van Mysa ;)

Woensdag 24 juli

Het lijkt erop dat iemand ons betoverd heeft! Het lijkt wel zwarte magie. Kan jij
achterhalen wat er aan de hand is?

¡uǝʞᴉnɹ ǝʇ ɹǝʞʞǝl lɐ ɹǝᴉɥ ʇuᴉƃǝq ʇɐp ɯɯH ˙ɹǝǝɯ lǝǝʌ
ƃou uǝ sɐuɐuɐ uǝǝ uɐʌ ʇuɐʞɹǝʞuᴉl ǝp 'ɹǝᴉɯ uǝǝ uɐʌ
uǝɹɐɥ ǝǝʍʇ 'lᴉquǝllᴉpoʞoɹʞ uǝƎ ¿ƃᴉpou lɐɐɯǝllɐ ǝʍ
uǝqqǝɥ ʇɐM ˙ǝɾʞuɐɹpɹǝʌoʇ uǝǝ lǝʍ ƃou ʇuǝʞ
ᴉlƃʍoW ˙uǝop ƃuᴉɹǝʌoʇǝq ǝᴉp uɐɐ sʇǝᴉ suǝǝ ɥɔoʇ ǝʍ
uǝʇǝoɯ uǝᴉɥɔssᴉW ˙uǝpnoɥ uǝuunʞ ƃᴉzǝq ǝǝɯ suo
ǝʍ ɹɐɐʍ sǝɾʇǝllǝdsdoɟ ƃǝouǝƃ lǝʍ ƃou ɹǝ uɾᴉz oZ
¡uɐp uǝllǝʇɹǝʌ uǝɹǝpuɐ ǝp uǝƃǝʇ ʇǝᴉN ¿ɐſ ˙ɹǝʇɥɔɐ
ƃɐɐpuɐʌ ɹǝ ǝɾ ɯoʞ uɐp ¿ǝǝN ¿pɹooɥǝƃ snʞ ǝp uɐʌ
ɯnǝsnɯ ʇǝɥ uɐʌ lɐ ʇᴉoo ǝɾ qǝH ˙uǝɯǝu ǝʇ ʇǝǝq uǝsuǝɯ ʇɐʍ ɯo uǝɹǝqoɹd suǝǝ
ǝʍ uɐɐƃ nN

.ƃɐp ǝp ʇǝɯ uɐɐƃɹǝpɹǝʌ ǝʍ uǝuunʞ 'puoɹ ɹǝʞʞǝl ǝɾʞᴉnq
suo ʇǝW ˙ǝᴉʇsoʇ ǝɹǝʞʞǝl uǝǝ uɐʌ lǝʍ ʇpnoɥ uǝǝɹǝpǝI
˙uǝʇǝpuoʌɐ ʇǝɥ ɹooʌ pɾᴉʇ nu ʇǝɥ sᴉ uɐp ¡lǝds uɾᴉɟ uǝǝ
ɹǝǝʍ ʇɐp sɐʍ ʇɐM ˙ʇᴉn lǝdspuoʌɐ ʇǝɥ ʇƃǝl ɾᴉz 'ᴉɥʇɐH
ɹɐɐu uǝɹǝʇsᴉnl lɐɐɯǝllɐ ǝɾ ƃɐɯ ɐuɹɐɐp ¿uᴉ ɾᴉɾ ʇǝz 'ᴉʞʞᴉɹ
˙uǝƃuᴉz pǝᴉlpuoʌɐ ʇǝɥ sᴉ ‘uǝop ƃɐɐpuɐʌ ǝʍ ʇɐʍ ǝʇsɹǝǝ
ʇǝH

Amai, alles lijkt eindelijk terug normaal. De
toverdrank heeft gewerkt! Voor het laatste spel
van vandaag mag je allemaal je stembanden nog
eens goed smeren. Wie kan er hier het beste
zingen? De jongens of de meisjes? Of toch de
leiding? Tijd om daarachter te komen!

Weet jij wat er op deze figuur staat?

Voor de echte slimmeriken heb ik hier nog een raadsel.
Je moet alle bollen doorkruisen met een rechte lijn. De lijn mag 3 hoeken tellen
en schuin lopen. Rechts vind je een voorbeeld.

Donderdag 25 juli

Een stad die iedereen kent, maar
niemand weet ze zijn. De enige echte
Aquaman komt er vandaan. Kan jij al
raden over welke stad ik het heb?
Heel goed, ik heb het over Atlantis.
We gaan vandaag Atlantis bezoeken.
Een echte reiziger vertrekt al in de
vroege uurtjes, dus dat gaan wij ook doen.
We vertrekken heel vroeg zodat we de zon kunnen zien opkomen in
Atlantis. Dus ga de avond ervoor maar goed op tijd slapen zodat je er
niet met een slaapkop bij zit wanneer de zon opkomt.
Daarna hebben we wel wat slaap verdiend, of niet soms?
Gelukkig heb ik ervoor gezorgd dat we 60 minuten in Atlantis mogen
spelen. Dat is dus juist genoeg tijd voor een 60 minuten spel.
Na het eten wordt het tijd om eens lekker
vies te worden. Wat we gaan doen blijft een
verrassing, maar doe maar zeker slechte
kleren aan 😉
‘s Avonds is het tijd om het wat rustiger aan
te doen en eens na te denken over het leven.
We gaan dan ook eens een kleine bezinning
houden. Dan zien we de zon alweer
ondergaan en begint het ook voor jullie
bedtijd te worden.
P.S. we worden heel de dag vergezeld door loodsen, is dat niet
superleuk?!

Kan jij de kleurplaat mooi inkleuren? Neem hem dan mee op kamp!

Vrijdag 26 juli

Deze voormiddag is het weer tijd voor een
echte scoutstraditie. Vandaag is namelijk het
loodzware aartsmoeilijke roei-examen! Jullie
hebben een hele week de tijd gehad om de
kneepjes van het vak te leren en vandaag zal
de leiding jullie testen. Waar is bakboord? En
stuurboord? En man overboord? Oeps help
Pytha ligt in het water!

Vandaag is het ook tijd voor het
tweedejaarsspel! Je kan thuis al eens
nadenken over alle spelletjes die je wilt
spelen. Op kamp kan al die leuke ideeën
dan uitwisselen met de anderen.
Hopelijk maken jullie er een keitof spel
van! Maar wees gerust, de leiding zal er
zijn om jullie hierbij te helpen. En we
beloven dat we dit jaar maar een heel
klein beetje vervelend zullen doen!

En helaas is het dan al de laatste avond van het
kamp. Traditiegetrouw zingen we dan enkele
liedjes, eten lekkere hotdogs. Dit is het ideale
moment om eens terug te blikken op het geweldige
kamp dat we achter de rug hebben! Wat was het
weer fijn.

Einstein's riddle
Wie is er slim genoeg om dit raadsel op te lossen?
Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In ieder huis woont iemand met
een andere nationaliteit. De vijf personen drinken elks een drankje, roken een
sigaar en hebben een huisdier. Niemand drinkt hetzelfde, rookt hetzelfde of
heeft hetzelfde huisdier. De vraag: wie heeft een goudvis?
Hints:
De Engelsman woont in het rode huis.
De Spanjaard heeft een hond.
De bewoner van het groene huis drinkt koffie.
De Oekraïner drinkt thee.
Het groene huis staat direct rechts van het witte huis.
Degene die Old Gold rookt, houdt slakken als huisdieren.
De bewoner van het gele huis rookt Kool.
De bewoner van het middelste huis drinkt melk.
De Noor woont in het eerste huis.
Degene die Chesterfield rookt, woont naast degene die een vos heeft.
Het huis waar Kool wordt gerookt, staat naast het huis met het paard.
De Lucky Strike-roker drinkt sinaasappelsap.
De Japanner rookt Parliament.
De Noor woont naast het blauwe huis.

Zaterdag 27 juli
Vandaag is de laatste dag alweer aangebroken van ons superleuke en magische
kamp… Oooooh ☹
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat al onze magie op is! Met het laatste restje
magie reizen we naar onze laatste bestemming… Wonderland! We betreden dit
prachtige land door een klein deurtje, nadat we in een diepe put zijn gevallen.
Of betreden we het door een kleine put en in de diepe deur te vallen? Wie zal
het zeggen! We komen er enkel achter door het gewoon tezamen te doen… 3,
2, 1 …

SPRING!

We vallen dieper, en dieper, en dieper …
Bagheera ben je mee?
Is Mysa ook gesprongen?
Waarom valt Pytha sneller dan de rest?
Wauw, Hathi, je vliegt!
Kijk naar Mowgli, hij valt ondersteboven!
Rikki doet een salto!
Oh nee, Phaona vindt het toch maar eng…

BOTS

Alle welpen tegen de grond… Of net niet? Hangen we nu ondersteboven of is de
kamer gewoon omgedraaid? Is de stoel nu groter dan de tafel of heb ik onderweg
mijn hoofd gebotst?
Een ding is zeker, er zullen weer allerlei dingen te beleven vallen… Aan tafel
schuiven bij de Gekke Hoedenmaker, een potje flamingo-croquet spelen met de
koningin en achter een stel kaarten lopen in een doolhof. Niets is hier te gek!
Ook op onze laatste dag zullen we de grootste avonturen meemaken!

Kan jij al de personages uit Alice in Wonderland vinden?

Alice
Hartenkoningin
Kat

Diedeldom
Hoedenmaker
Rups

Diedeldie
Kaarten
Wonderland

Hartenkoning
Konijn

