
BESTE POEMA’S 
 
Hier is het dan, het laatste huberke van dit (jammer genoeg) raar gelopen scoutsjaar.  
 

KAMPHUBERKEEEEEEEEEE  
 
EIN-DE-LIJK is het zover, we mogen op kamp!!! Het thema voor deze week vol amusement luidt 
als volgt:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Poema’s komen zo goed mogelijk verkleed als stoere Hells Angels. Wij als leiding zullen ons 
in politie verkleden om zo jullie leven zuur te maken tijdens deze helse week.  
 
Samen op jullie Harley Davidson gaan jullie, onder begeleiding van de politie, naar:  
GROENESTRAAT 76, 8691 LEISELE.  
 
Indien de mama/papa/oma/opa/… willen weten of jullie nog niet zijn opgepakt, mogen ze altijd 
een brief sturen naar het bovenstaande adres met de vermelding: “poema + naam van de 
welp”.  
 
 
 
 



 
 
Een echte Hells Angel kan niet zonder het volgende:  
 

- Slaapzak 
- Toiletzak 
- Genoeg “vuile” kleren 
- Waterpistool 
- Witte t-shirt 
- Verkleedkledij 
- Zwemkledij 
- Regenkledij 
- Scoutsuniform 
- 2 genaamtekende keukenhanddoeken 
- Genaamtekende drinkbus 
- Bedovertrek 
- Hoofdkussen 
- Matje/kleine luchtmatras 
- En het belangrijkste van allemaal: je goed humeur 
- Optioneel: mondmasker (niet verplicht) 
- Kids-id (afgeven bij aankomst) 

 
Absoluut verboden goederen die bij aankomst onmiddellijk in beslag genomen worden: 
 

- Gsm, I pad, I pod en andere electronische zaken 
- Snoep 
- Je ouders 
- Je huisdier 

 
Hoe geraken we op de kampplaats? 
 
Iedereen dient eigen vervoer naar het kampterrein te voorzien! Carpoolen is volgens de corona-
maatregelen uit den boze.  
Jullie zijn welkom op zondag 05/07/2020 te Leisele. Aankomstuur wordt later meegedeeld. 
Zaterdag 11/07/2020 om 12u worden de ouders verwacht om hun bandieten terug mee te 
nemen naar huis. 
 
Medische zaken:  

● Medische fiches online (jullie kregen hiervoor een brief vorig jaar)  
● Medicatie wordt afgegeven aan het begin van het kamp aan de verantwoordelijke - 

genaamtekend - in een zakje/doosje zodat deze duidelijk te onderscheiden is 
 
Kostprijs 



Deze week vol plezier en vertier kost in totaal €90 en dient overgeschreven te worden naar het 
volgende rekeningnummer: BE78 9791 7260 0286. Met de vermelding: “klein kamp + naam van 
de welp”. 
In geval van nood:  

● Contacteren wij de betrokken ouders 
● Kan u voor dringende zaken de leiding bereiken op de nummers:  

○ Hathi: 0488/ 83 97 88 
○ Ko: 0470/ 29 63 85 
○ Chill: 0494/ 08 42 81  
○ Akela: 0470/ 26 10 92 
○ Tabaqui: 0491/ 22 52 54 

 
 
 

Wij hebben er alvast ongelooflijk veel zin in! Tot dan bro’s! 

 


