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Redactioneeltje 

 

 

Beste ouders en sympathisanten, 

Het is de laatste samen van dit onvergetelijke scoutsjaar, maar uiteraard wel de leukste samen 

van dit scoutsjaar! Het is alweer bijna zover, over enkele weken vertrekken jullie oogappeltjes 

voor enkele dagen om zich weer helemaal uit te leven en doodmoe terug te keren. 

Hopelijk zien we je volgend jaar weer terug, maar dan met een nieuwe samenploeg. Na 3 

jaarhouden we het voor bekeken en zullen we de fakkel overdragen aan een volgende 

generatie. 

Ciao! 

Goedlachse Jacana en behulpzame Camelus. 



 



   Woordje GRL 

 

Kampinfo 2014 – Wyompont 

 

  

1. Bagage en patrouille koffers 

 

Alle leden kunnen/mogen hun bagage binnenbrengen op zondag 27/07 tussen 

13u en 14u. Zeker voor Verkenners en Gidsen is dit belangrijk aangezien zij met 

de fiets naar het kamp zullen gaan. 

 

De patrouillekoffers van elke patrouille van de jong-givers en givers kunnen ook 

dan worden binnengebracht. Meer info hieromtrent, zie bij de kampinfo van je 

eigen tak. 

 

Als het niet mogelijk is om dan de bagage binnen te brengen mag u ons altijd 

contacteren.  

 

2. Materiaalkoffers 

 

De patrouilleleid(st)er en/of hulppatrouilleleid(st)ers van de jonggivers en givers 

moeten de inhoud van hun materiaalkoffer komen controleren voor ze op kamp 

kunnen vertrekken. Dit gebeurt op zaterdag 26/07 tussen 11u en 12u. 

 

3. Uniform 

 

Voor de oudere leden (kabouters, welpen, jong-givers en givers) is een perfect 

uniform hoogst noodzakelijk. Indien uw zoon of dochter nog geen volledig uniform 

heeft (scoutsrok/scoutsbroek + scoutshemd + das) kunt u dit kopen in De Son 

(Mechelen) of De Hopper (Antwerpen of Leuven). Kapoenen moeten enkel een das 

hebben. Een das kan u op zaterdag 26/07 of zondag 27/07 komen halen aan de 

scoutslokalen voor €10. We hebben ook nog steeds fluoricerende linten voor op de 

das voor €2/meter. 

 

 

 

 

 

Voor het vertrek 
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1. Data 

 

De Gidsen en verkenners vertrekken naar jaarlijkse gewoonte met de fiets op kamp 

en dit op dinsdag 5 augustus. Meer info over vertrek vind je in hun kampinfo. 

 

Bij de overige takken is het de traditie dat de leden door de ouders zelf naar de 

kampplaats worden gebracht. Zo krijgen de mama’s en papa’s ook eens de kans om 

te zien waar hun zoon/dochter de komende dagen zal doorbrengen. Na aankomst op 

het terrein wordt er samen gepicknickt (eigen pick-nick mee brengen) en daarna 

mogen de ouders weer naar huis gaan. 

 

Er wordt telkens aan de kerk van Elewijt afgesproken om 10u (tenzij anders vermeld 

in de kampinfo van je eigen tak) 

 Jonggidsen en Jongverkenners vertrekken op dinsdag 5 augustus 

 Kabouters en Welpen vertrekken op vrijdag 8 augustus 

 Kapoenen vertrekken op zondag 10 augustus 

VERGEET JE SIS-KAART NIET MEE TE NEMEN EN BIJ VERTREK AF TE GEVEN AAN JE 

LEIDING!!! 

2. Kampadres 

 

Vertrek 
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Om de route op googlemaps op te zoeken, neem je als adres “Stocquet, Tenneville”. 

Normaal kom je dan op het weggetje uit naast het kampterrein. 

Nadat je van de N4 rijdt, zullen er ook wegwijzers omhoog hangen met “Scouts 

Elewijt” op. 

 

  

 

1. Postadres 

 

Ondanks de digitalisering van de communicatie, is het nog steeds mogelijk en zeker 

aangeraden om brieven te sturen naar je zoon of dochter. Niets is zo leuk als een 

Kamp 
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echte brief (of postpakket ) te krijgen op kamp, dus haal dat briefpapier uit de kast 

en schrijf die pennen leeg! Opsturen van de post doe je naar het volgende adres: 

 

Prairie Gerôme 

Scouts en Gidsen Elewijt 

t.a.v. Naam Lid + tak 

Wyompont 10 

6972 Tenneville 

 

2. Milieuvriendelijk kamp 

 

Wij gebruiken op kamp milieuvriendelijke zeep, tandpasta, conditioner en shampoo 

voor al onze leden en leiding. De kostprijs van deze milieuvriendelijke producten zijn 

inbegrepen in de kampprijs en de leden kunnen op kamp alles terug vinden aan de 

wasplaatsen of aan de fourages. 

 

Wij willen vragen om uw zoon of dochter geen andere producten mee te geven en 

zodoende onze milieuvriendelijke inspanningen te ondersteunen. Bedankt! 

 

3. Afspraken 

 

Binnen de takken en onder de leiding zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat kan 

en niet kan op ons scoutskamp. 

 

 Elektronische apparaten zoals GSM, MP3, Ipod,… zijn toegelaten op kamp. Er zullen 

echter strikte afspraken gemaakt worden binnen iedere tak over het gebruik 

hiervan. Een scoutskamp is immers “back to basics” en je hebt deze apparaten dus 

niet 24/24 nodig. Het meenemen van deze apparaten is ook op eigen risico. 

 Geen sigaretten of alcoholische dranken, deze worden onmiddellijk vernietigd en 

men mag nog een bijhorende sanctie verwachten. 

 Wat betreft drugs hebben wij als groep een zeer duidelijk standpunt. Zowel leden 

als leiding die op kamp betrapt worden op het gebruiken of bezitten van drugs 
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worden, na verwittiging van de ouders, onmiddellijk naar huis gestuurd. SCOUTING 

IS KICKEN ZONDER DRUGS! 

 

4. Onze fourages 

 

Kapoenen    Anneke & de Witte 

Kabouters    Mieke & Hugo 

Welpen     Gudrun & Hans 

Jong-gidsen en Gidsen  Heidi & Tom 

Jong-verkenners en Verkenners  Inneke & Dimi 

Logistieke ploeg   Pauwie & Fubu 

 

  

 

1. Afbraak op kamp 

 

Op vrijdag 15 augustus moet er heel wat afgebroken worden op ons kampterrein. 

Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken! Ouders die graag een handje komen 

toesteken kunnen voor meer informatie hierover terecht bij Luc De Leener via mail 

luc.de.leener@telenet.be of via gsm 0474/51.02.02. 

 

2. Terugkeer 

 

Leden en leiding komen op donderdag 15 augustus terug van het scoutskamp met de 

bus. De bussen zullen tussen 17u en 18u aankomen aan de lokalen. We vragen 

hiervoor om de ingang langs de Diependaalstraat vrij te houden voor de camion en 

de Kasteelstraat eveneens vrij te houden voor onze bussen.  

 

Voor ouders die tijdens het wachten op hun kroost wat dorstig worden, zal er de 

mogelijkheid zijn om iets te drinken aan het “Café W”. Dit pop-up café zal zich aan de 

chalet bevinden, op het scoutsterrein.  

Afbraak - Terugkeer 

mailto:luc.de.leener@telenet.be
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1. Son bonnetjes 

 

U kunt nog steeds bonnetjes van de SON binnenbrengen. Wij kunnen hiermee 

korting krijgen voor de aankoop van kampmateriaal. 

 

2. Luizen 

 

Gelieve uw kind te checken op luizen voor ze vertrekken op scoutskamp en dit 

ook te melden aan de leiding. Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders en 

niet van de leiding op kamp. We hopen hiermee een groot luizenprobleem te 

voorkomen. 

 

3. Fair Trade Kamp 

 

De dienst ontwikkelingssamenwerking daagt de Jeugdbewegingen van Zemst uit 

om een Fair Trade Kamp te organiseren. Wat houdt dit in? Een Fair Trade Kamp is 

een kamp waarbij er speciale aandacht uitgaat naar duurzaamheid, lokale handel 

en eerlijke handel. Door middel van kleine ingrepen in het kampgebeuren, kunnen 

we ons kamp zodanig organiseren dat het een duurzaam kamp is, zoals met de 

fiets op kamp of kraantjes water drinken. Onder het motto van een ‘kleine moeite 

maakt een groot verschil’.  

 

Wij van Scouts Elewijt willen hier graag aan meedoen! De acties waar wij ons 

alvast voor gaan inzetten: 

 

 Jeugdbewegingen gaan met de fiets op kamp.  

 In de kampkeuken en voor het onderhoud worden milieuvriendelijke 

onderhoudsproducten gebruikt. 

 De kinderen helpen mee aan de bereiding van verse producten: vb groenten 

snijden, zelf iets koken waarbij basis producten worden gebruikt,… 

Varia 
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 De jeugdbewegingen vermijden afval: dit kan bijvoorbeeld zijn: kiezen voor 

een minder verpakt product of verpakking die afbreekbaar is, geen individueel 

verpakte vieruurtjes. 

 Laat de kinderen bij daguitstappen eigen drinkbussen gebruiken in plaats van 

brikjes. 

 Afval van groenten en fruit, etensresten gescheiden houden en natuurlijk laten 

composteren. Ook ander afval wordt gesorteerd.  

 De jeugdbeweging neemt kippen mee op kamp om het GFT-afval te 

verwerken. 

 Speel 1 ecologisch spel, spel rond duurzaamheid, fairtrade met een 

leeftijdsgroep, quiz met leden. 

 De vermelding van het ‘Fair Trade Kamp’ in het ledenboekje. 

 Indien de kampplaats dit toelaat, kan kraantjes water gedronken worden. 

Dat was het voor de kampinfo. Meer informatie over wat je met je eigen tak gaat beleven 

vind je op de volgende bladzijden. 

Als er nog vragen, opmerkingen, bedenkingen,… zijn mail of bel ons gerust! 

 

e-mail: grl_elewijt@yahoo.com 

Stijn: 0497/22 54 34 

Paulien: 0498/37 49 39 

Tom: 0499/37 64 65 

Voor specifieke vragen over je tak kamp kan je best je eigen leiding contacteren. Hun 

nummers kan je vinden op www.scoutselewijt.be 

 

   Den Elewijtse Pijl 

 

Het volgende scoutsjaar zal van start gaan op zondag 21 september 

2014. Meer info hierover vind je op www.denelewijtsepijl.be. De 

nieuwe leidingsploeg zal ook eind augustus en begin september 

langskomen om iedereen opnieuw in te schrijven en hierbij zullen zij 

hierover ook nog meer info bij hebben! 

 

  

Afscheid  

mailto:grl_elewijt@yahoo.com
http://www.scoutselewijt.be/
http://www.denelewijtsepijl.be/
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Aan alle mooie liedjes komt een eind en zo ook aan onze (Paulien, Stijn en Tom) termijn als 

groepsleiding. Na 2 jaar alles gegeven te hebben als groepsleiding geven wij graag de fakkel 

door aan onze zeer enthousiaste opvolgers. Stijn en Paulien verlaten de scouts ook effectief  

(met pijn in het hart), van Tom zal je nog kunnen genieten volgend scoutsjaar als leider. 

Hoe het begon, 2 jaar geleden…: 

 

 

Wij hebben er alvast ongelooflijk veel zin in om een laatste keer alles te geven als 

groepsleiding op kamp! En we duimen voor goed weer  

Dikke smakkerds 

XOXO 

Jullie groepsleiding,   

TOM PAULIEN   STIJN 

 

- Word vrienden met ons op facebook! Zoek naar ‘Skoette Elewijt’ En blijf op de hoogte van het 

reilen en zeilen van de skoette van Elewijt! - 



Kapoenen 

Eindelijk is het zo ver! Het moment waar jullie al lange tijd naar uitkijken is eindelijk daar! Het 

kapoenenkamp staat voor de deur! Maak jullie klaar voor 5 dagen dolle pret en plezier. Wij hebben er 

alvast zin in, en wij hopen jullie ook!  

Het thema van dit kamp is Ali Baba en de 40 rovers. En aangezien we met 40 kapoenen op kamp 

gaan, mogen jullie de rol van rover op zich nemen. We dompelen ons dus gedurende 5 dagen onder in 

de Arabische, Oosterse wereld.  

 

 

 

 

Hoe ziet zo’n dag vol plezier er nu net uit?  

8u: Opstaan 

8.05u: Aankleden 

8.25u: Ontbijt 

9.00u: Opening 

9.45u: Afwas! 

10.00u: Ochtendgymnastiek 

10.30u: Start voormiddagactiviteit 

13.00u: Middageten + afwas 

14.00u: Platte rust (strips lezen ed.) 

14.30u: Start namiddagactiviteit 

17.00u: Avondeten + afwas 

18.00u: Start avondactiviteit 

21.30u: Oogjes toe en snaveltjes dicht 

Aangezien we ons niet meer in Elewijt bevinden, maar wel in het Oosten, is het uur ook niet meer 

hetzelfde. We draaien de klok namelijk één uurtje terug.  

 

10 augustus: De karavaan vertrekt!   

Vandaag trekken we naar het Oosten, waar een geweldig avontuur op ons wacht. Onze reis begint aan 

de kerk van Elewijt, waar wij jullie verwachten om 10u in verkleedkledij. Vandaaruit vertrekken we 



Kapoenen 

richting onze kampplaats in Wyompont. Jullie trekken naar daar op de kameel (auto) van jullie mama 

en papa, waarna zij bij aankomst samen met jullie nog een laatste Westerse picknick zullen nuttigen. 

Deze picknick dienen jullie zelf mee te nemen van thuis. Na deze picknick trekken jullie ouders op hun 

kameel weer huiswaarts. De kapoenen spelen de rest van de dag een spel om zo het kampterrein en 

onze buurvolkeren beter te leren kennen.  

 

 

11 augustus: Ali Baba en de 40 rovers  

Onze eerste volwaardige dag op het kampterrein is meteen de themadag. Jullie worden vandaag echte 

Arabieren/rovers. In de voormiddag spelen we een themaspel, in de namiddag knutselen we 

verschillende Oosterse accessoires en ’s avonds spelen we nog een sluipspel.  

 

 

12 augustus: Tocht door de woestijn  

Vandaag staat er ons een helse tocht voor de boeg. We trekken vandaag minstens 50 kilometer door 

een dorre woestijn waar amper water te vinden is. Oké, dit was een lichtjes overdreven beschrijving 

van onze dag. Maar stappen is wel degelijk wat we gaan doen vandaag jongens en meisjes! Geen stress, 

het zal maar een kleine tocht zijn. Wanneer we terugkomen van onze wandeling maken we ofwel een 

plons in de beek, ofwel (bij slecht weer) houden we een Oosters theekransje en spelen we 

verschillende kleine spelletjes. ’s Avonds houden we een relaxavond om te bekomen van deze actieve 

dag.  



Kapoenen 

 

 

13 augustus: De Perzische Spelen 

Haal jullie zweetbanden en dergelijke maar boven want vandaag gaan we sporten! In de voormiddag 

sporten we onder elkaar en proberen we verschillende sporten uit. In de namiddag zorgen de 

Verkenners, de oudste jongens op het kampterrein, voor een spel dat jullie samen met hen zullen 

spelen. Wat dit juist zal worden weten wij zelf ook nog niet, maar het zal ongetwijfeld dolle pret 

worden! Na dit spel houden we een Big Wash zodat jullie toch weer een beetje proper zijn na deze dag 

waarop ongetwijfeld veel gezweet zal worden. Afsluiten doen we al zingend rond het kampvuur.  

 

  



Kapoenen 

14 augustus: Onze laatste volwaardige dag in de Arabische wereld 

Een kamp gaat snel voorbij jongens en meisjes, dat zullen jullie nog wel merken. Vandaag is namelijk 

al onze laatste volledige dag op kamp! Deze dag wordt afgesloten met een immens kampvuur waar 

iedere tak een klein nummertje brengt. Hiermee gaan we ons dan ook bezig houden in de voormiddag. 

We gaan ons nummertje in elkaar steken en volop inoefenen. In de namiddag spelen we een groot 

spel met alle andere takken en ’s avonds is het grote moment dan eindelijk aangebroken: het grote 

kampvuur!  

 

 

15 augustus: De karavaan trekt weer huiswaarts!  

Het is gedaan jongens en meisjes! Het kamp loopt nu echt op zijn einde. De oudere takken staan 

vandaag heel vroeg op om alles op het kampterrein af te breken, maar hier doen de kapoenen nog niet 

aan mee. Jullie kunnen je gelukkig prijzen, want in plaats van de hele dag hard te werken mogen jullie 

spelletjes spelen. Wanneer alles dan opgeruimd is, trekken we met de grote kameel (bus) terug richting 

Elewijt. Tussen 5 en 6 uur mogen jullie mama en papa jullie dan komen ophalen aan de scoutslokalen.  

 

Wat neemt een Perzische rover allemaal mee naar het oosten?  

GELIEVE ZEKER OVERAL JULLIE NAAM OP TE ZETTEN. ZO HEB JE NA HET KAMP GEEN PROBLEMEN 

MET VERLOREN VOORWERPEN EN KAN ALLES ZO SNEL MOGELIJK TERUG BIJ DE RECHTMATIGE 

EIGENAAR TERECHTKOMEN. 

 Verkleedkleren  

 Broeken (lang en kort)  

 T-shirts  

 Warme truien  

 Regenkledij 

 Pet voor de zon  

 Onderbroeken 



Kapoenen 

 Pyjama  

 Kousen 

 Linnenzak voor vuile kledij 

 Schoenen (watersandalen, laarzen, stapschoenen, sportschoenen)  

 Zaklamp 

 Slaapzak 

 Veldbed 

 Kussen 

 Dekentje 

 Knuffel (geen 10 knuffels, hoe meer je er meehebt, hoe meer je er kan kwijt geraken)  

 Toiletzak (tandenborstel, borstel, washandjes, handdoeken, zonnecrème,…) 

 Strips  

 Enveloppen met adres erop (postzegels kunnen aangekocht worden op kamp, maar je kan 

deze ook al thuis op je enveloppen kleven, zo heeft je kapoen geen geld nodig op kamp)  

 Kids-ID als je deze hebt afgeven aan de leiding (in principe staat alle info op jullie fiches) 

Wat neemt een Perzische rover NIET mee naar het oosten?  

 Elektronica (gsm, i-pad, computer, playstation,…)  

 Mama en papa, nonkels en tantes, huisdieren, grootouders, denkbeeldige vriendjes,…  

 Tandpasta en zeep (dit wordt door de scouts zelf voorzien, we gebruiken op kamp biologische 

producten) 

 Slecht humeur, slecht weer  

 Geld (dit kan enkel gebruikt worden om postzegels te kopen, voor de rest kan je dit enkel 

verliezen)  

 Snoep (al het snoep dat toch mee is wordt verzameld en op verschillende momenten verdeeld 

over alle kapoenen. overdrijf hiermee zeker niet, er zijn immers voldoende vieruurtjes 

voorzien) 

 

Wij kijken er alvast naar uit:  

Fatima, Aisha, Amina, Ikram, Hasna, Mohammed en Ahmed.  

Of zoals jullie ons wel beter kennen:  

Katoke, Laura, Lina, Mathilde, Marit, Ruben en Bram.  

 

 

 

 

  



Kabouters 

Kabouterkamp 2014 

vrij 8/08 – vrij 15/08 

 

 

Egypte 
 

 

 



Kabouters 

                                                                                                             

 (hoera ! hoera! ) 

Eindelijk is die kampsamen daaar! 

En yes dames: het kamp waar jullie allemaal zo naar 

uitkijken, zal doorgaan in… HET OUDE EGYPTE! 

En jullie gaan het nooit geloven, maar op dit moment zit 

jullie leiding ECHT in Egypte!! 

Jaja, wij willen ons zo goed mogelijk voorbereiden op het 

kamp en daarom zijn we persoonlijk naar daar om zoveel 

mogelijk te weten te komen over ons thema… 

Wie waren hun goden? 

Hoe kleden de oude Egyptenaren zich? Bestaan 

mummies echt? We hebben al geprobeerd de 

hiërogliefen te ontcijferen, maar dat is niet gemakkelijk! 

Natuurlijk is Egypte nu helemaal anders, want de 

farao’s leefden wel 6000 JAAR GELEDEN! 

Maar nog steeds zijn hun piramides te zien… 

 

Morgen gaan we de piramide van TOETANCHAMON bezoeken. Hij was een 

grote farao die begraven werd met een zeer grote SCHAT! 

De gids heeft ons verteld dat het zeer gevaarlijk om op zoek te gaan naar de schat… Wie 

de schat steelt, wordt vervloekt! Maar daar geloven wij natuurlijk niets van   

Als jullie geluk hebben, zien jullie ons 8 augustus aan de kerk in Elewijt met HEEEL 

VEEL GOUD en SIERADEN en zoveeel meer! 

  

 

 

Silke in haar bootje op de Nijl  



Kabouters 

Vrijdag 8 augustus 

 

Joepieeee! Vandaag is het eindelijk zover! Ons avontuur kan 

beginnen! We verzamelen om 10 uur aan de kerk in elewijt in onze 

verkleedkledij. Wanneer iedereen aanwezig is, brengen de mama's en 

papa's ons naar het kampterrein in Wyompont. 

Daar aangekomen eten we een picknick die we 

van thuis hebben meegenomen. Rond14 u 

vertrekken de mama's en papa's naar huis. Nu 

kunnen we het kampterrein verkennen. In de avond kruipen we allemaal 

dicht tegen elkaar aan rond een gezellig kampvuurtje en komen jullie iets 

meer te weten over de tien geboden en de 7 plagen van Egypte... 

Klinkt dat geheimzinnig? Nog eventjes geduld en jullie komen er alles 

over te weten!   

 

 

Zaterdag 9 augustus 

 

Nadat we de vorige dag goed zijn aangekomen en de 

kampwei al een beetje verkend hebben, zijn we helemaal klaar 

om ons om te toveren in echte egyptenaren. Hoe gaan we dat 

doen? We gaan zelf sierraden maken en egyptische beeldjes 

uit klei... In de namiddag maken we een tocht in de Nijl. 

Hopelijk,komen we geen krokodillen tegen...  

 

 

 

 

 

  



Kabouters 

 

 

 

Zondag 10 augustus 

Vanaf vandaag staat er ons een zware tocht voor de boeg. 40 dagen lang zullen we door de 

woestijn trekken. We nemen enkele kamelen mee die ons water zullen dragen, maar voorts 

zullen we zelf ons rugzakje mee moeten nemen. In de avond kunnen we onze voetjes laten 

uitrusten en zullen we onze Egyptische kennis uit kannen en kruiken moeten halen.  

 

 

 

 

 

Maandag 11 augustus  

De dag begint vroeg vandaag. Voor het ochtendgloren gaan we er al op uit trekken met 

een groepje nomaden die we voorheen leerden kennen in de woestijn. Later op de dag 

vieren we de dag van de slaven. Voor de eerste jaars of de nieuwe kaboutertjes is dit een 

heel speciale dag, jullie zullen ingeleid worden in het echte Egyptische leven.. ’s avonds 

gaan we de goden eren door offers aan het vuur te brengen.. spannend!  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ryIENU_Mv1lagM&tbnid=_aU4oo5zjSjHXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fox.nl%2Ffox-wereldelftal-euro-75-korting-p.p&ei=uHfFU6mWDMuAywPn2oCgBQ&bvm=bv.71126742,d.bGQ&psig=AFQjCNEu4k9YBn-XqVtPDprBjWSfU7nKnA&ust=1405536505540857


Kabouters 

Dinsdag 12 augustus 













En dan nu in het Nederlands: Vandaag dompelen we ons helemaal onder in het oude 

Egypte. We gaan op zoek naar de echte Cleopatra in onszelf. We kunnen ook eens een 

kijkje gaan nemen bij onze mannelijke vrienden, de Gladiatoren. Zij gaan ons namelijk een 

hele dag beschermen terwijl wij in het oude Egypte 

verblijven. Na een vermoeiende maar mooie dag, 

gaan we de goden eren aan een groot vuur. We 

zingen oude volksliederen en eten Egyptische 

hapjes. We kruipen moe maar voldaan  in onze 

tempels onder onze gouden dekentjes.   

TIP: De hiërogliefen van hierboven zullen jullie na vandaag wel kunnen ontcijferen.  

 

Woensdag 13 augustus 

Tijd om wat aan onze conditie te 

werken. In de tempels wat verderop 

worden er tempelspelen georganiseerd, 

en daar gaan wij zeker aan deelnemen. 

We gaan een hele dag hard trainen. We moeten er trouwens op ons best uitzien, we 

hebben namelijk een groot verbroederingsfeest met de 

Gladiatoren. Zij organiseren na zonsondergang  een lekkere 

BBQ voor ons. En dat kunnen wij niet aan ons voorbij 

laten gaan.   
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Kabouters 

 Donderdag14 augustus  

Vandaag is het zover ! Jullie moeten je fantastisch 

kampnummer voorbereiden, We willen natuurlijk allemaal dat 

jullie nummertje het beste gaat zijn, daarom is het dan ook 

belangrijk om het goed in elkaar te steken, Gooi al jullie 

ideeën bij elkaar zodat het megasuperorigineel wordt! Wij zijn 

alvast zeer benieuwd!  In de namiddag spelen we een superleuk 

spel met alle takken, laat zien dat jullie kei sterke en coole 

madammen zijn!  Wanneer we uitgespeeld zijn is het tijd voor het MEGA GROOT 

kampvuur! Gggggeeeeezzzzzeeeelllllliiiiiiiiiigggg ! Wanneer dit allemaal is afgelopen is het 

tijd voor onze laatste nacht op kamp, slaapweeeeeel!  

 

Vrijdag 15 augustus 

Onze laatste dag is aangebroken.  Vandaag moet iedereen alles opruimen, dat wordt nog 

even zweten, MAAAAAR als alles is opgeruimd is er tijd voor spelletjes te spelen. 

Wanneer heel het terrein is opgekuist gaan we met het tofste vervoer naar huis : DE 

BUS ! Bij de aankomst aan de lokalen kunnen we onze mama en papa weer in de armen 

vliegen en alle zotte verhalen vertellen van op kamp! 

 

 

 

 

 



Kabouters 

Hoe ziet het leven van een Egyptenaar eruit:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet en gebed 

Tijdens de godenopening wordt er verwacht van elke kabouter dat je de wet en het gebed 

kent. Deze moet je kunnen opzeggen. Op kamp wordt een willekeurige kabouter 

aangeduid. 

WET 

Een kabouter kan luisteren. 

Een kabouter is blij. 

Een kabouter speelt mee. 

Een kabouter doet graag pleziertjes. 

 

 

GEBED 

Wij zijn blij, 

Wij zijn weer allemaal bij elkaar. 

Wij danken u, 

Vandaag konden we weer goed spelen. 

Vader, toon ons hoe we iemand kunnen blij maken, 

Help ons anderen pleziertjes doen. 

7u30: Ontwaken uit onze tempel  

8u00: Snel een hapje eten 

9u00: Gebed aan de goden tijdens de opening  

10u00: We beginnen aan ons avontuur in de voormiddag 

12u00: Middageten 

13u00: Cleopatra heeft een schoonheidsslaapje nodig. 

14u00: Na het rusten starten we aan ons avontuur in de namiddag 

16u00: Vier uurtje eten 

16u10: Verder spelen met het spel 

18u00: Goddelijke avondeten van Mieke en Hugo 

19u00: Avond activiteit 

21u00: Klaarmaken als mummies te gaan slapen in onze tempel 

21u15: Leiding komt jullie in slaap zingen 

 



Kabouters 

Ik ga op reis naar Egypte en ik neem mee:  

Slaapgerief: 

 

       Veldbed 

       Slaapzak 

       Extra deken 

       Kussen 

       Pyjama 

       Knuffel 

 

Verzorgingsgerief: 

 

       Toiletzak 

       Tandenborstel 

       Kam/borstel 

       Zonnecrème + Aftersun 

       Muggenmelk 

       Handdoeken 

       Washandje 

 

Rest: 

 

       Zaklamp 

       Rugzak voor de dagtocht 

       Drinkbus 

       Enveloppen + adressen 

       Postzegels / schrijfgerief 

Eetgerief: 

 

       2 keukenhanddoeken 

 

Kleding: 

 

       Uniform! Das, hemd, rok       

       Warme truien  

       T-shirts, Topjes,… 

       Broeken (korte & lange) 

       Ondergoed 

       Sokken 

       Regenjas 

       Zwemkledij 

       Pet, hoedje 

 

Schoenen: 

       Regenlaarzen 

       Stevige schoenen 

       Gemakkelijke schoenen 

       Waterschoenen 

 

Doop: (Enkele voor de  eerstejaars) 

       Kleren die vuil mogen worden 

      Extra handdoek 

 



Kabouters 

TIP ! Schrijf overal goed je naam op ! Hierdoor komen verloren spullen makkelijker terug 

bij de eigenaar. 

Wat hebben we niet nodig op deze reis? 

 

Shampoo, zeep, tandpasta (Dit wordt door de scouts 

voorzien omwille van het milieu) Elektrische toestellen: gsm, 

mp3, Ipad, Iphone, computer, microgolf , speelgoed, dure 

kleding, kleding dat niet vuil mag worden, frisdrank, ... 

 

Bijkomende info 

 

 Medicatie: af te geven aan de leiding bij vertrek met briefje van gebruik.  

 Geld: Dit hebben we op kamp niet nodig, enkel diegeen die het wensen, kunnen op 

kamp postzegels en kaartjes kopen. (Toch vragen we om deze al van thuis mee te 

nemen).  

 SIS-kaart & 2 zegeltjes van de mutualiteit worden bij het vertrek afgegeven aan de 

leiding in een gesloten enveloppe met naam.  

 Snoep: wordt in een grote pot gedaan in het begin van het kamp en zal op gepaste 

momenten uitgedeeld worden 

  

Voor het juiste adres en vertrek uur verwijzen wij u naar het woordje van de grl vooraan in 

deze kampsamen. Hier vindt u ook het adres van ons kampplaats.  

 

Fourage:  

Ons goddelijke eten wordt al jaren gemaakt door Mieke & Hugo en zij zijn ook dit jaar van 

de partij ! 

 

Leidingsgegevens: 

Als er nog vragen zouden zijn kunnen jullie ons bereiken op ons e-mailadres: 

kabouterleidingelewijt@hotmail.com of telefonisch. 

 



Kabouters 

 

Jozefien: 0499/10.76.50. 

Enya: 0499/51.74.00. 

Eleni: 0487/ 47.97.11. 

Silke: 0478/22.68.89. 

Inne: 0476/62.52.01 

Ans: 0495/85.81.99 

Anke0495/78.88.27 

 

 

 

 

 



Welpen 

Gladiatorenkamp 

 
Dag beste gladiatoren 

Eindelijk is het zover, het kamp is in zicht en het thema is gladiatoren. De Romeinse krijgers 

die het in de arena’s tegen elkaar of tegen wilde dieren moesten opnemen en zo voor hun 

vrijheid moesten vechten. Voor jullie terug naar huis mogen zullen jullie je wel moeten 

bewijzen als echte gladiatoren.  

Om te weten hoe de dagen als gladiator er uit zien, hier even een overzicht: 

 8u: opstaan en aankleden 

 8u30: ontbijt en afwas 

 9u: opening aan de mast 

 Ochtendactiviteit 

 Tussen 12u en 13u middageten 

 Afwas 

 Platterust om er tegen de middag weer tegen aan te kunnen (± 1u) 

 Namidigactivieit 

 18u30: avondmaal  

 Afwas 

 Avondspel/kampvuur 

 Rond 21u30 kruipt een gladiator in zijn bed  



Welpen 

 

Dag1:  8 augustus 

We spreken af aan de kerk  om 9:45 in verkleedkleren samen de kabouters om dan na de 

opening tegen 10 uur te vertrekken naar Wyompont. We rekenen op de ouders om de 

welpen naar het kamp te brengen, aan de kerk kunnen we nog afspreken met wie je meerijd 

of zelf gaat. Eens aangekomen op het terrein kunnen de ouders jullie nog helpen bij het 

installeren van de veldbedden en picknicken (zelf voorzien) we nog samen met de (al dan 

niet) teergeliefde ouders. Nadat we allemaal afscheid hebben genomen kunnen we er echt 

aan beginnen! Dit doen we met de met de opbouw van de tafels en alles wat er bij komt 

zien.  ’s Avonds doen we dan nog een kampvuur om de dag af te sluiten en om wat 

praktische zaken te regelen. 

Dag 2:  9 augustus  

Themadag 

Vandaag worden jullie getraind tot 

echte volwaardige gladiatoren.  

s’ Ochtends worden jullie skills 

gemeten en bijgeschaafd waar nodig is. 

Dit zal inhouden dat jullie fysiek, 

zwaardskills, speerwerpen, evenwicht 

en veel meer op de proef wordt 

gesteld. 

In de namiddag zullen deze 

vaardigheden worden getest in een 

groot tornooi in onze arena, waar jullie het tegen elkaar zullen moeten opnemen. Vandaag 

zullen jullie geen medelijden tonen voor elkaar, het leven gladiatoren is namelijk niet voor 

watjes. 

S’ Avonds doen we nog een sluipspel met de ervaren gladiatoren. 

 

 

 

 

 



Welpen 

 

Dag 3:  10 augustus 

Vandaag vertrekken we op 2 daagse  

 

Om 10 uur na een stevig ontbijt staan we paraat om 2 dagen te stappen. We gaan opzoek 

naar een plaats die we kunnen veroveren om toch een goede nachtrust te hebben. Het is 

daarom belangrijk dat alle welpen een rugzak meenemen. 

Dag 4: 11 augustus 

Na deze helse tocht komen we terug op het terrein en doen we een BIG WASH! Als er nog 

energie over is kunnen we nog een avondspel spelen. Daarna kruipen we vroeg in ons bedje 

want voor sommige onder ons zal het de volgende dag een grote dag worden.  

 

Dag 5: 12 augustus 

Vandaag wordt dus een zware dag voor de 

jongste onder ons: doop. De eerstejaars 

welpen krijgen vandaag de kans om zich te 

bewijzen tegenover de oudere gladiatoren en 

hun wolfje te verdienen. Hier worden jullie 

getest op de scoutsvaardige kennis en fysieke 

testen. 

Als jullie voor al deze proeven slagen krijgen 

jullie die avond tijdens de doopceremonie 

jullie welverdiende wolfje zodat jullie een volwaardig welp kunnen noemen. 

 

 



Welpen 

Dag 6: 13 augustus 

Vandaag zullen jullie vroeg uit jullie bed moeten gaan, wand 

we gaan op een Spartaanse ochtend training. Want een echte 

gladiator is op elk moment paraat om te vechten. Na deze 

ochtend tocht zullen we ons demonstratie gevecht 

voorbereiden voor de volgende dag bij het grootkampvuur te 

laten tonen aan de keizer en zijn onderdanen. In de namiddag 

gaan we onze vrijheid proberen te verkrijgen via een huwelijk 

met een vrouwelijke wederhelft. 

We spelen dus een spel met de gidsen dat zij hebben in elkaar 

gestoken. 

Nadat we een blauwtje hebben opgelopen proberen we het 

nog eens met de andere vrouwelijke wederhelft, de kabouters. 

Dus weg met de zwaarden, weg met het geweld en 

bloeddorstig vertoon. Nu moet de ware gentlemen in jullie 

naar boven komen. 

Dag 7: 14 augustus 

Vandaag werken we het groot demonstratie gevecht af 

voor het grootkampvuur. Daarna houden we een massa 

gevecht met gans het romeinse rijk. Laat dus maar zien 

wat jullie waard zijn. Dan zullen we hout moeten gaan 

halen voor het groot kampvuur, want zonder hout, geen 

kampvuur. Dan is het eindelijk tijd voor het 

grootkampvuur en onze demonstratie en daarna gaan we 

slapen. 

Dag 8: 15 augustus 

Eindelijk is het zover we hebben onze vrijheid verdiend we mogen terug naar huis. Eerst nog 

alles opruimen en dan kunnen we met de strijdwagen terug gaan richting Belgica. 

 

 

 

 

 

 



Welpen 

 

Wat neemt een gladiator mee op kamp: 

 Veldbed 

 Slaapzak 

 Matje (voor tweedaagse) 

 Eventueel extra deken 

 Truien, T-shirts, broeken (speelkleren!) 

 Voor de eerstejaars: kleren die heel vuil mogen worden 

 Ondergoed 

 Sokken 

 Lange broek voor ’s avonds 

 Handdoek 

 Washandje 

 Tandenborstel (geen tandpasta, er wordt voor milieuvriendelijke tandpasta en zeep 

gezorgd door de scouts) 

 Stevige wandelschoenen, speelschoenen, waterschoenen, laarzen,… 

 Verkleedkledij (bv. Zwaard, schild, …) 

 Zwembroek 

 Uniform (hemd, broek, das) 

 Regenjas! 

 Zaklamp 

 Rugzak (voor tweedaagse) 

 Bord/gamel, beker, bestek 

 Keukenhanddoek! 

 Aardappelschiller 

 Zonnecrème 

Welpen die gedurende het kamp medicatie moeten nemen, dienen dit de eerste dag aan de 

leiding af te geven met de nodige instructies opgeschreven op een papiertje. 

 

Wat neemt een gladiator niet mee op kamp? 

 Snoep, chips, frisdrank, koekjes, … (er wordt voor meer dan genoeg lekkers gezorgd 

door de fourage!) 

 Gsm’s, tablets, laptops en andere elektronische rommel 

 Huisdieren 

  



Welpen 

Benodigde basiskennis voor iedere gladiator: 

Wet: 

De welp volgt de oude wolf, 

De welp is moedig en houdt vol 

 

Gebed: 

Heer Jezus, 

Leer ons flinke welpen worden, 

Leer ons luisteren, helpen en blij zijn. 

Dit vragen wij aan onze heer Jezus, 

En samen zullen wij ons best doen. 

Sint-Franciscus, scoutspatroon van de welpen, 

BID VOOR ONS! 

 

Het is belangrijk dat iedere welp de wet en het gebed kent. Oefenen maar! 

 

Nestverdeling: 

Zwart               Rood Blauw Geel 

Mathieu Nl Bert NL Louis P Nl Nils NL 

Mathias P HNL Kasper HNL Sander HNL Robbe HNL 

Kobe HLN Seppe Jaro Siemen 

Briek Brent Victor Tuur 

Senne  Louis C Lowie V Alex  

Robin  Milan  Noah  Stan  

Jens  Mathias U Keano  Yannick 

 Wouter   

 

 

 

 



Welpen 

 

 

 

 

Tentverdeling: 

Sparta Rome Athene 

Mathieu Mathias P Nils 

Robbe Louis P Sander 

Kasper Kobe Bert 

Briek Jaro Brent 

Victor Noah Seppe 

Louis C Tuur Alex 

Mathias U Stan Yannick 

Keano Wouter Jens 

Senne Robin Milan 

Lowie V Siemen  

 

Als er ouders nog vragen hebben kunnen ze de leiding altijd bereiken via mail: 

welpenelewijt@hotmail.com 

Tot op kamp 

 

 

 

 

  

Spartacus             Crixus                   Varro                         Doctore                   Gannicus                 Agron 

Aka Chill  Aka Kaa                 Aka Bagheera         Aka Junior               Aka Shere-Khan     Aka Baloe 



Jong-gidsen 

 

 

 

 

JONGGIDSENKAMP 

2014 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XCjnTFZYmjx2AM&tbnid=M80IFsInrStV1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://travels.kilroyworld.nl/tours-activiteiten/roadtrips/roadtrips-amerika&ei=KnC8U_D8CIGeO9eQgagK&bvm=bv.70138588,d.ZWU&psig=AFQjCNEGdbqGif0JKC6tmMvHF3cDaoZVog&ust=1404944795009595
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=K8flgbMhy163OM&tbnid=ky-mnvBv9jUy6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clipartbest.com/pics-of-usa-flag&ei=3W-8U4GjPIO6OLOJgPgJ&bvm=bv.70138588,d.ZWU&psig=AFQjCNERWb8xwVHZkEfanH6HJbyYt3-UGQ&ust=1404944663333156
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vqGGaZijPweebM&tbnid=CPCJoY9j-1L0YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.only-apartments.nl/nieuws/beste-hamburgers-barcelona/&ei=XnC8U8XbF8mQOLuFgdAF&bvm=bv.70138588,d.ZWU&psig=AFQjCNFcikAzcBysGD3X1AK9MBQh5yPM6w&ust=1404944854070559


Jong-gidsen 

 

 

Hello Ladies, How are you ? 
 

 

 

 

5 augustus 2014: 

Na een lange vlucht van 12 uur landen we in de USA. Helaas rijkt ons budget niet ver 
genoeg en zullen we overnachten op een mooi en groot grasveld. We zullen hier dus een 

tentje of twee moeten opzetten en een tafel en vuur opbouwen. Aangezien wij stoere 
Amerikanen zijn, is dit een fluitje van een cent! ’S avonds moeten we wat bekomen van de 

jetlag. 

 

 

6 Augustus 2014: 

Vandaag zorgen we ervoor dat ons kamp nog gezelliger word. Daarna kan het plezier pas 

echt beginnen en trekken we er op uit. We gaan de strijd aan , welke staat is het sterkst en 

het slimst? California of Florida? 

 

 

7 Augustus 2014: 
Lang genoeg op dezelfde plek gebleven! We trekken er op uit! Wat we in deze 

verbazingwekkende tocht te zien gaan krijgen, zal je dan ondervinden…… 
 

 
 

 

8 Augustus 2014: 

Na een lange tocht keren we terug naar New York, waar we diezelfde avond zullen 
genieten van een wellness arrangement in een van de beste beauty centers van de USA! 
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Jong-gidsen 

 

 

9 Augustus 2014 

Today is the day! We zullen moeten strijden om de grens over te steken, we zullen ons 
volledig moeten inburgeren om deze dag te overleven. Als we deze dag doorstaan, zullen 

we volledig aanvaard worden door de Amerikaanse bevolking! 

 

 

10 Augustus 2014 

Vandaag is het aan jullie. Jullie zullen vandaag op pad gaan met de beachboys van de USA, 
jullie weten wel die mooie mannen met hun surfplanken. Hopelijk nemen ze jullie mee uit 

op een gezellige BBQ date diezelfde avond…. 

 

 

 

11 Augustus 2014 

In de USA is het de gewoonte dat de jongste van de tak aan enkele proeven worden 
onderlegd. De oudste zijn hier verantwoordelijk voor. ’s Avonds volgt er een grote feest dat 

speciaal voor de jongste wordt georganiseerd. 

 

12 Augustus 2014: 

Wist je dat de cowboys en indianen ook in de USA wonen? Vandaag zullen jullie moeten 
meelopen met hen, zij zullen testen of jullie over voldoende vaardigheden beschikken om 

bij hen in de stam te mogen. Bereidt jullie al maar goed voor, want die cowboys kunnen wel 
eens vies uit de hoek komen! 
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Jong-gidsen 

 

 

 

13 Augustus 2014: 

Vandaag gaan we lange rivier ‘De Mississippi’ van Amerika ontdekken. Dit gaat echter niet 
te voet. Daarom moeten we een goed en stevig vlot bouwen. Eén ding is zeker, we zullen 

nat worden vandaag! 

 

14 Augustus 2014: 

De voorlaatste dag in de USA is al aangebroken. Dat betekent dat er heel wat andere rare 
soorten bevolkingen en stammen met ons op de foto willen. Ze verwachten van ons dat we 

een afscheidsnummertje voorbrengen op het grote feest dat diezelfde avond zal 
plaatsvinden. We krijgen niet veel tijd om het nummertje voor te bereiden want ’s middags 
moeten we op tijd zijn voor onze afspraak met diezelfde bevolking die met ons op de foto 

wou. ’S avonds volgt er een spetterend afscheidsfeest. 
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Jong-gidsen 

 

15 Augustus 2014: 

Jammer genoeg zit onze prachtige rondreis er op. We nemen onze spullen bij elkaar en 
stappen op het vliegtuig die ons terug naar Elewijt zal brengen…. 

 

 

Wat neem je mee naar de USA? 

 

 Slaapgerief: veldbed, matje (voor op ons 2daags avontuur), extra dekentje 
                                 slaapzak (het is soms erg koud ‘snachts), kussen, pyjama, teddybeer 

Eetgerief: Bord (of gamel), beker, bestek, 2 a 3 keukenhanddoeken, aardappelmesje,  
                            drinkbus en dit alles met je naam op. 

Toiletgerief: Tandenborstel, borstel of kam, ZONNECREME EN AFTERSUN!,  
                                washandjes en handdoeken, LET WEL: GEEN TANDPASTA, GEEN  
                                SHAMPOO EN GEEN CONDITIONER -> ALLEN AANWEZIG) 

Kledij: Warme truien, lichte truien, lange broeken, korte broeken, t-shirts, topjes 
                      ondergoed, kousen, warme sokken, bikini/badpak en een badmuts als je dit  
                      thuis hebt liggen, regenjas, sjaal, muts en wanten, kledij dat vuil mag worden  
                      (1e jaars) 
 

Schoeisel: Regenlaarzen, watersandalen, sportschoenen en stapschoenen 

Zeker niet vergeten: 2 witte slechte t-shirts, 2 vuilniszakken,  gezichtsmaskertjes,  
                                                  Nagellak, allerhande beautyproducten voor de beautyavond 
                                                  Goede rugzak voor 2 daagse waar je je matje aan kan hangen 
                                                   slaapzak! 

Allerlei: zonnebril, zaklamp, zakgeld (voor postkaartjes), schrijfgerei, muggenstick, 
                       linnenzak, kapstok, zakdoeken, roddelblaadjes, strips, snoep mag maar delen is 
                       noodzakelijk! PAS EN SISKAART  

VERKLEEDKLEDIJ: USA STYLE (enkele vb: Cowboys, indianen, president oboma, high 
                                             school, het vrijheidsbeeld, bekende sterren zoals justin bieber,    
                                             Rihanna, …. fast food, hiphoppers, en zo veel meer) 
 
Wat is verboden in de USA? 
 

 Elecktrische toestellen: GSM (wordt onmiddellijk afgenomen in de luchthaven en  
                                                       krijg je pas terug op de terugvlucht), tablet, mp3, …. 

Sigaretten/alcohol: de minimum leeftijd in de USA is 21 jaar, absoluut verboden dus 
 
 
 

Wie slaapt waar? 
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Jong-gidsen 

 

 
California                                                              
Jorien (PL*)                                                              
Kato (HPL**)                                                             
Bente                                                                      
Martje                                                                     
Kaat                                                                        
Sarah                                                                       
 
 
 
Florida 
Kris (PL*) 
Jana (HPL**) 
Evita 
Yasmine 
Emily 
Jelena 
 
 
*: Patrouilleleidster 
**: Hulppatrouilleleidster 
 
 
Wat doet een patrouilleleidster? 
 
De patrouille en hulppatrouilleleidster steken de patrouillekoffer in elkaar. Probeer dit 
onderling af te spreken en hou het zo goedkoop mogelijk. De kosten van de patrouillekoffer 
worden gedeeld onder de leven van de patrouille. Zorg ervoor dat je een stevige koffer hebt 
die tegen een stootje kan en ook waterdicht is. Vooraan in de samen staat wanneer de 
patrouilleleidster en/of hulppatrouilleleidster de patrouillekoffer moet komen nakijken. 
Het is alsook de taak van PL en HPL om een takenlijst te maken, volgende taken moeten 
dagelijks vermeld staan: afwas, koken, hout halen, potten insmeren en afschuren, tent en 
terrein, foerage. Hou er rekening mee dat iedereen voldoende van taak wisselt. 
 
Wat neemt een Amerikaan mee in zijn patrouillekoffer? 
 

VEEEEEL krantenpapier! Begin al maar te sparen en zet heel je familie aan tot het  
sparen van krantenpapier! 

Bruine zeep 

VIM  

Schuursponsjes (staalwol) 

Gewone sponsjes 

Een tafellaken (zorg dat dit groot genoeg is en waterbestendig is) 
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Jong-gidsen 

 

Duimspijkers 

Wasspelden 

Oude keukenhanddoeken 

 Lucifers (let op dit er zeker genoeg zijn) 

 Zipblokjes 

 slechte pannenlappen, ovenwanten 

 Eventueel grenadine en choco 

 Eventueel snoepjes (spreek dit af met je patrouille), decoratie 
 
 
Wat moet iemand van de USA vanbuiten kennen? 
 
De wet: 
Wij zijn jonggidsen 
Wij wagen het avontuur 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 
Wij willen samenwerken en beslissen 
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen 
Zelf zet ik al eens de eerste stap, ik help waar ik kan 
Ik wil winnen en kan verliezen 
ik respecteer wat waardevol is; de mens, de natuur en het materiaal 
Jezus’s voorbeeld zal ons hierbij helpen 
 
Het gebed: 
Heer, 
Wij zijn blij hier samen te zijn 
Wij danken u dat wij stilaan mogen ontdekken: de 
schoonheid van de natuur, de spanning van een tocht, de fijne momenten 
rond een kampvuur. 
Wij durven u vragen; help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel, meer vriendschap 
te ervaren in het samenzijn. 
Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom; 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
 
Het beloftelied: 
Wij hebben u oo Jezus 
Plechtig beloofd 
U altijd te erkennen, als opperhoofd 
ref: Geef dat w’U minnen zouden, steeds meer en meer 
help ons belofte houden, Jezus onze heer 
Wij hebben het gezworden 
dat hij steeds zoudt 
Ons hoofd en leider wezen 
als opperscouts 
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Jong-gidsen 

 

ref 
wij zullen gans ons leven lijk gij’ geboodt 
u volgen en u dienen 
Tot aan ons dood 
 
 
 

Dit was het dan voor onze kampsamen! 
Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij!  
Wij gaan die Amerikanen een poepie laten ruiken  
 
Indien er nog vragen zijn kan je ons steeds bereiken via ons e-mailadres 
of via onderstaande gsm-nummers: 
 
Dorien: 0498/70.03.52 
Ielke: 0475/29.76.19 
Ruth: 0472/85.04.41 
Fran: 0474/44.28.34 
Arnoud: 0471/47.04.97 
 
 

See you later, alligator!! 
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JV-Kamp 2014 
 

under construction… 

 
 

 

“♪ Fiet Fiew ♫”, “schoon kontje”, “Hete mossel”, “Pauze?”, enz. stuk voor 

stuk oneliners die onophoudelijk de revue zullen passeren. Want dit jaar is 



Jong-verkenner 

 

ons kampthema bouwvakkers!  
Er zal getimmerd worden, er zal 

geschroefd worden. Paleizen zullen uit 
de grond rijzen, kroegen zullen zwart 

zien van de bouwvakkers, vrouwen 
zullen niet kunnen weerstaan aan onze 

bezwete, doch hete lichamen. Wij zijn 

met andere woorden de manne die de 
gas doen branne, de klinken repareren  

en de vrouwen ambeteren! 
 

First things first! De Patrouilles: 

 Vettige Venkes Blote Basten Reetspleet Represent 

PL Wannes Vince Janneke 

HPL Maxime Brikke Peter-Jan 

 Korneel Elias Gino 

 Toon Yannick Joren 

 Sam Cyriaque Simon 

 Dries 

Nathan 

Jelle 

 
Yoran 

 

 
Wat doet nen bouwvakker overdag? 

5 augustus: 
 

Om 10u spreken we af aan de kerk, om niet veel daarna te vertrekken 
richting de bouwwerf te Wyompont, piekfijn IN UNIFORM. Rond de middag 

zullen we daar aankomen en krijgen jullie de gelegenheid om met jullie 
ouders een laatste middagmaal te houden (picknick zelf te voorzien) en het 

terrein eens te bezichtigen. Na de lunch-break is het dus werkendag en 
zullen we genoodzaakt zijn niet-geautoriseerd volk van onze site te moeten 

verwijderen. Hard werken dus in de namiddag, ’s avonds houden we ons 
eerste kampvuur. SWAG! 

 
 

6 augustus: 

 
Hoogstwaarschijnlijk moet de werf 

verder afgewerkt worden. Doorwerken 
geblazen dus, want we moeten voor de 

deadline klaar zijn om aan een heel lang 
spel te beginnen… (al is er ook plaats 

voor de nodige ontspanning) 



Jong-verkenner 

 

 

7-8 augustus: 
 

 TWEEDAAGSE! We hebben een opdracht gekregen op een naburige werf. 
Iedereen doet zijn stapschoenen aan, vult zijn drinkbus en maakt zijn 

rugzak klaar voor ne wandeltocht hoe alleen nen bouwvakker ze kan 
wandelen… op z’n dooi gemakske! Ter plekke gekomen zoeken we een 

knusse slaapplaats en ’s anderendaags keren we terug naar onze 
vertrouwde site. Daar gaan we nog wa zotte dinge doen waarna nen BIG 

WASH zeker van de orde zal zijn! 

 

9 augustus: 
 

Vandaag wordt de werf volledig 

afgewerkt zoals het hoort. Alles zal 

perfect in orde moeten zijn voor de 
inspectie van de werfleiders. Aan de 

hand van verschillende opdrachten 
kunnen er bouwmaterialen verkregen 

worden die van ons kampterrein een 
echt luxehotel zullen maken! 'S 

middags schaft uit onze frigoboxen, 's 
avonds napraten tussen pot en pint. 

 

10 augustus: 
 

Patrouilletocht 

We zien ze steeds naar ons lonken. Tijd om eens een stapke in de wereld 
te gaan zetten met die mooie meisjes die duidelijk genieten van ons gefluit 

wanneer ze voorbij wandelen. In een naburig gehucht kunnen we ook nog 
wat proviand inslaan voor de komende zware werkdagen. 

11 augustus: 
 

Doop 

De interimmers onder ons krijgen eindelijk de kans een vast contract te 

bemachtigen. Hiervoor zullen ze zichzelf wel nog eerst moeten bewijzen. 
Onder leiding van de ervaren ploegbazen en anciens, zullen jullie enkele 

serieuze  proeven moeten doorstaan. 's Avonds het langverwachte moment 
voor de jongsten onder jullie! 

12 augustus: 

 



Jong-verkenner 

 

Vandaag bouwverlof, eindelijk even tijd om 
van het leven te genieten. Voeten omhoog 

en de eelt van onze handpalmen schrapen. 
's Avonds zoeken we nogmaals onze 

vrouwelijke collega's op voor een spel in het 
duister.   

 

13 augustus: 
Vandaag verlaten we de werf voor de laatste keer. Oriëntatie -en 
doorzettingsvermogen zullen zeker nodig zijn! 

14 augustus: 
 

Nu onze bouwwerken eindelijk af zijn kunnen we beginnen met ons 

materiaal op te ruimen. In de namiddag wordt er samen met de andere 
bouwbedrijven een spel gespeeld. Ook zullen we een grandioze afscheidsact 

inoefenen om onze werf vaarwel te zeggen. Dit zal gebeuren aan een 
reusachtig vreugdevuur, speciaal ter ere van ons, de architecten van de 

voorbije 10 dagen. 

15 augustus: 

 

Inpakken en wegwezen! 

 

!!!Gelieve de wet en het gebed van buiten te kennen!!! 

Wet: 

Wij zijn Jongverkenners 

Wij wagen het avontuur 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samen werken en beslissen 
We zeggen onze mening en luisteren naar die van een ander 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 
Ik help graag waar ik kan 

Ik wil winnen en kan verliezen 
Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal 

Jezus voorbeeld zal ons hier bij helpen 

Gebed: 

Heer,  

Wij zijn blij hier samen te zijn 
Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken: 

De schoonheid van de natuur 
De spanning van de tocht 

De fijne momenten rond het kampvuur 
Wij durven u vragen: 

Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel 
Meer vriendschap te ervaren in het samenzijn 

Zo zal er hier in ons midden iets groeien naar uw droom: 
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Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde 
 

 

 

 

 

 

Wat neem ik mee? 

 Uniform 

 T-shirts, Truien, Shorts, Lange broeken 

 Ondergoed 

 Kousen 

 Regenkledij 

 Sportschoenen, waterschoeisel, stevige stapschoenen, laarzen, … 

 Toiletgerief (geen tandpasta, er wordt voor milieuvriendelijke 

tandpasta en zeep gezorgd door de scouts) 

 Zwemshort (eventueel spannertje voor de waalse zwembaden) 

 Handdoeken 

 Zaklamp 

 Slaapzak 

 Veldbed 

 Matje 

 Trekkersrugzak 

 Eetgerei: mes, vork, lepel, bord/gamel(len), beker, patattemeske 

 2 keukenhanddoeken 

 Zonnecrème 

 Kleerhanger (om uniform aan te hangen) 

 (postzegels, briefpapier, enveloppe, balpen) 

 Verkleedkleren, wees creatief (overal, frigobox, ...) ;-) 

 … 
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Wat neem ik NIET mee? 

 Elektronische apparaten 

 Rookwaren 

 Snoepgoed 

 Frisdrank 

 Schoonmoeder 

 … 

 

Deze worden aan het begin van het kamp in beslag genomen en op het 

einde teruggegeven. 

 

Materiaalkoffer en patrouillekoffer: 

De patrouille- en hulppatrouilleleiders worden op zaterdag 26 juli tussen 

11u en 12u  verwacht om de materiaalkoffers van de jv’s na te kijken/aan 
te vullen met de beste potten en pannen! Kom best zo vroeg mogelijk, zodat 

we het beste materiaal voor ons kunnen opeisen . 

Naast de materiaalkoffer moet er ook een patrouillekoffer voorzien worden 
(per patrouille). Deze moet de volgende dingen bevatten: 

 Bruine zeep (max 2) 

 Kranten (veel) 

 Lucifers 

 Aanmaakblokjes 

 Vim (om de potten te schuren) 

 Schuursponsjes (staalwol) 

 Afwasmiddel 

 Sponsjes/vodden (voor de afwas) 

 Tafelkleed (plastic, groot) + duimspijkers 

 Wasknijpers 
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 Grenadine 

 

OPGELET!! Hou alles zo goedkoop mogelijk want de patrouilleleiders zullen 

de kosten doorrekenen aan de rest van de patrouille bij vertrek. 

 

!Er moet ook voor het kamp begint een werklijst opgesteld worden door de 

patrouilleleiders en hulppatrouilleleiders. De volgende taken moeten elke 

dag verdeeld worden: 

• hout halen & vuur maken 

• potten & pannen 

• tent & terrein 

• Koken 

• Afwas 

Als er nog vragen/bekommernissen/… moesten zijn. 1 adres: 

jvelewijt@gmail.com 

Tot op kamp!!! 

But first let me take a #selfie: 
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Reisbrochure 

Gidsenkamp 2014 Toeristen 
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BESTE TOERIST, 

 

Bedankt voor het vertrouwen in onze touroperator: ‘Ardennen-tours’. 

U koos voor onze all inclusive formule in de categorie ‘grasvelden en beken’ 

We kunnen alvast verzekeren dat het door u gekozen terrein in Wyompont een uitstekende keuze 

is. U koos voor ons meest kwalitatief en luxueus ingericht terrein. U zal zeker niks te kort komen 

en met volle teugen kunnen genieten van u 10-daags verblijf op ons resort.  

 

In deze brochure vindt u alle nodige informatie van u reis die doorgaat van 5 tot en met 15 

augustus 2014.  

 

Maandag 5 augustus 2014 

 

De eerste bestemming van onze reis is Wyompont. Dit is een gehucht van de gemeente Tenneville 

en ligt in de provincie Luxemburg. De gemeente telt 2500 inwoners en is genest in het dal van de 

Ourthe. De grootste bezienswaardigheden zijn de bossen en de rivieren. Ideaal dus om er onze 

tenten op te stellen.  

De tocht die jullie ondernemen gebeurt met de fiets. Afspraak om 4.45u aan de lokalen zodat jullie 

zeker om 5u kunnen vertrekken. Onze reisbegeleider van dienst in Wouter Peeters, hij zal er voor 

zorgen dat we onze bestemming veilig en zonder omwegen halen.  

Eens aangekomen zetten we onze tenten op en genieten we van een chique diner bereid door onze 

koks Heidi & Tom. Jullie kruipen vroeg in jullie comfortabele 5-sterrentent want jullie hebben wel 

een degelijke nachtrust verdiend!  

 

Maandag 6 augustus 2014 

 

Vandaag wordt jullie verblijfplaats nog gezelliger en comfortabeler gemaakt. Kookvuren en tafels 

worden gesjord en versiering wordt opgehangen. Het is niet omdat jullie toeristen zijn dat het niet 

gezellig mag zijn! 

De avond wordt afgesloten met een spel waarbij je misschien wel een reis kan winnen naar een 

exotisch land! 
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Maandag 7 augustus 2014 

 

Vandaag zijn jullie echte toeristen en gaan op uitstap andere plekken ontdekken. Jullie verlaten het 

luxeverblijf en gaan op een tweedaags avontuur. Doe je berg bottinnen aan, neem je verrekijker en 

fototoestel mee want je weet nooit wat je tegenkomt. Zorg ook dat je paspoort klaarligt, want wie 

weet waar eindigt deze tocht! Ook nu ondernemen jullie het avontuur met de fiets.  

 

Maandag 8 augustus 2014 

 

Deel 2 van jullie tocht. Hopelijk hebben jullie een goede nacht gehad want we weten dat jullie 

standaard hoog ligt. Daarom keren jullie vandaag terug naar jullie tenten op het vaste verblijf. Maar 

eerst hebben we nog een spel voor jullie voorzien waarbij jullie coördinatie flink op de proef wordt 

gesteld. ’s Avonds ontdekken jullie het resort op zoek naar andere toeristen. We zullen ervoor 

zorgen dat er een aantal bevallige jonge heren aanwezig zullen zijn! 

 

Maandag 9 augustus 2014 

 

Na de versiertoer van gisteren is het nu tijd voor een teambuilding. Jullie kennen elkaar 

ondertussen wel al goed maar deze activiteit zal. Laat de andere toeristen maar eens zien wie jullie 

zijn! Wat er zeker op het programma staat is fit met Dora en zumba met Linda. Als het weer 

meevalt kunnen jullie ook nog een duik in de beek nemen. Om te bekomen van deze dag zitten 

jullie ’s avonds gezellig rond een kampvuur na te praten over deze drukke dag. 

 

Maandag 10 augustus 2014 

 

Uitstapdag! Die knappe binken van 2 dagen geleden hebben jullie uitgenodigd om samen 

nabijgelegen dorpen te bezoeken. Dit is een dag die echte toeristen het liefst hebben: dorpje 

bezoeken, terrasje doen, nog een beetje verder stappen,.. Nadat iedereen terug herenigd is, en de 

mannen naar verblijf zijn teruggekeerd doen jullie samen nog een spel.  

 

Maandag 11 augustus 2014 
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Vandaag moeten jullie vroeg opstaan. Er is namelijk een bijzondere zonsopgang en die willen jullie 

zeker niet missen. Omdat jullie al ervaren toeristen zijn nemen we de minitoeristjes van het 

kabouterdorpje mee. Na dit mooi schouwspel mogen jullie vandaag op en top toerist zijn. De 7 

wereldwonderen zullen bezocht worden. Kennen jullie ze al alle 7? Zorg maar dat je goed 

voorbereid bent want dat zal goed van pas komen. 

 

Maandag 12 augustus 2014 

 

Dit is een speciale dag voor wie als eerste meegaat op deze reis. De nieuwelingen moeten zich 

bewijzen in een hele reeks proeven. Pas nadat ze deze tot een goed einde hebben gebracht volgt de 

beloning en zijn ze volwaardige toeristen. Dit moet natuurlijk gevierd worden met een speciale 

ceremonie.  

 

Maandag 13 augustus 2014 

 

Na een aantal zware dagen staat er een rustigere dag voor jullie klaar. Jullie spelen samen leuke 

spelen en amuseren jullie op het resort. In de namiddag kunnen jullie gebruik maken van de welnes 

en is goed uitblazen van de voorbije dagen. Genieten is dus de boodschap want er komen nog 

enkele vermoeiende dagen aan.  

 

Maandag 14 augustus 2014 

 

Jullie vakantie loopt helaas op zijn einde. De tijd is gekomen om al enkele zaken op te ruimen en 

jullie valiezen te maken. Maar niet getreurd er zijn nog een paar leuke activiteiten gepland. Als 

eerste doen jullie een spel samen met iedereen die in het resort verblijft. Dit is de kans om nieuwe 

vrienden te maken!  

Onze laatste avond sluiten jullie af in stijl. Er wordt een gigantisch kampvuur gehouden door de 

uitbaters van het resort. Dit is dus niet te missen. 

 

Maandag 15 augustus 2014 
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Dit is jullie laatste dag. Alles wordt opgeruimd en ingeladen. De bus komt jullie oppikken en brengt 

jullie terug naar Elewijt. We danken u om met ons samen te werken en zien jullie graag volgend jaar 

terug! 

 

Ardennen-tours 

 

Wat neem je mee op deze reis? 

 

Slaapgerief 

 Veldbed 

 Slaapzak 

 Matje 

 Kopkussen 

 Dekentje 

Toiletgerief 

 Tandenborstel 

 Borstel en kam 

 Maandverband of tampons 

 Zonnecrème 

 Aftersun 

 Muggenmelk 

 Handdoeken 

 Washandje 

Eetgerief 

 Bord 

 Bestek 

 Beker 

 Kommetje voor soep 

 Aardappelmesje 

 Keukenhanddoeken 

Kledij 

 UNIFORM: das, hemd, rok 

 Toeristenkledij 

 Warme truien 

 Lange broeken 

 T-shirts 

 Korte broeken of rokjes 

 Sokken 

 Voldoende ondergoed 

 Regenjas 

 Bikini of badpak 

 1ste jaars: doopkledij 

Schoenen 

 Regenlaarzen 

 Stapschoenen 

 Waterschoenen 

 Gemakkelijke schoenen 

Rest 

 Zaklamp 

 Rugzak voor op tweedaagse 

 Drinkbus 

 Zakgeld 

 

Wat neem je niet mee? 

 GSM wordt afgegeven aan de leiding. Smartphones gaan toch na 1 dag plat dus je laat dat 

beter thuis. 

 Sigaretten, alcohol en drugs zijn ten strengste verboden! 

 Elektronische apparaten zoals ipod, ipod touch, mp3-spelers laat je thuis. Deze kunnen 

alleen kapot of verloren gaan. 
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De fietstocht 

De gidsen gaan na jaarlijkse traditie met de fiets op kamp. Wouter Peeters, in Elewijt beter bekend 

als de Wally, zal ons begeleiden. Er zal ook een volgwagen zijn voor als er problemen met de 

fietsen of als er iemand niet meer verder kan. Zorg ervoor dat je fiets helemaal in orde is, dat kan 

ons veel tijd besparen.  

Wat neem je allemaal mee? 

 Fietshelm 

 das (hemd en rok zijn niet verplicht) 

 Fietsbroek 

 Fietsslot 

 Voor- en achterlicht 

 Fietspomp als je dat hebt 

 Extra binnenband 

 Plakmateriaal 

 Zonnecrème 

 Regenjas 

 Voldoende eten en drinken, ook voor ’s morgens! (pasta, energierepen druivensuiker, 

rozijntjes, rijsttaartjes, cola,..) 

 Identiteitskaart, af te geven aan de leiding bij vertrek 

 

Patrouillekoffers en bagage 

De patrouilleleidsters maken samen met de hulppatrouilleleidsters de patrouillekoffer. Op zaterdag 

26 juli tussen 11u en 12u kunnen jullie deze naar de lokalen brengen. Dit is ook het moment 

waarop bagage met de camion meegegeven kan worden als deze niet op het kampterrein geraken. 

Zorg er wel voor dat je das en regenjas niet meegeeft want die heb je nodig voor de fietstocht. 

Hemd en rok mag je aan doen maar hoeft niet. 

 

Inhoud van de patrouillekoffer:  

Sponsjes, schuursponsjes, vim, lucifer, zip-blokjes, bruine zeep, veel kranten, duimspijkers, 

grenadine, tafellaken, pannenlappen/ovenwanten, wasknijpers, wasdraad, werklijst, versiering en 

eventueel choco, grenadine of snoepjes. 

Vermits de gidsen samen koken kunnen de patrouilleleidsters en hulppatrouilleleidsters eventueel 

samen een koffer maken. Zorg er dan wel voor dat deze groot genoeg is voor alle gidsen.  

 

Patrouilles  
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Patrouille 1 Patrouille 2 Patrouille 3 

Indi (PL) 

Saar (HPL) 

Kato VB 

Kato P 

Femke 

Jolien 

Manon 

Merel M (PL) 

Emma (HPL) 

Sofie 

Zoé 

Freya 

Kaat 

Eline 

Myrthe (PL) 

Janne (HPL) 

Cloë 

Louise 

Elke 

Margeaux 

Lana 

 

 

Wet & Gebed 

 

Wet 

Wij zijn gidsen 

Wij wagen het avontuur 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samen werken en beslissen wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 

Ik help waar ik kan 

Ik wil winnen en kan verliezen 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur, het materiaal 

Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen. 
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Gebed 

Heer, 

Wij zijn blij hier samen te zijn 

Wij danken u omdat we stilaan mogen ontdekken: 

De schoonheid van de natuur 

De spanning van de tocht 

De fijne momenten rond het kampvuur 

Wij durven u vragen: 

Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel, 

Meer vriendschap te ervaren in het samenzijn. 

Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom: 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

 

Als er nog vragen zijn aarzel dan niet om ons te contacteren: 

gidsenelewijt@hotmail.com 

Lise Bogaerts: 0472/664328 

Emilie Lesage: 0479/607471 

Linde De Weerdt: 0496/355358 

Dorien Weichler: 0472/413992 

 

Groetjes van jullie favoriete wielertoeristen 

 

mailto:gidsenelewijt@hotmail.com
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Verkennerkamp 
2014 
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Welcome lads! 

 

 

This be the days where we will fight it 

out! 

We will conquer the tourists who dare to 

enter our land! 

We, the four clans, will remain strong 

and united! 

 

 

But let us not waste time! 

Of vrij vertaald: geen tijd de verliezen 

we vliegen erin! 
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5th of  augustus 

 5h45 afspraak aan ons incredible clan gebouw! Alwaar wij verschijnen met beschermde uitrusting 

om de dag heelhuids door te komen. Als we onze tocht naar de Belgische Highlands hebben 

vervolledigd dan slaan we in Wyompont ons kamp op! Nadat de fundamenten van ons basiskamp 

gezet zijn overlopen we de regels van de oorlog! 

 
 

6st of augustus 

The fundaments of the kamp zijn gezet, maar we breiden uit vandaag! ’s Avonds gaan we op 

verkenning rond het kamp om de zwakke plekken van onze tegenstander te kunnen uitbuiten! We 

planten dan ook waarschuwingen dat zij het grondgebied meteen moeten verlaten! 

 

7th of august 

et lijkt alsof we opgeven en verlaten halsoverkop het grondgebied. De tegenstander weet niet dat wij 

versterking halen in een naburig dorp. We overlachten bij hen en keren 

8 augustus terug naar het grondgebied. Hierna lijkt het alsof we broederlijk samenzitten tijdens de 

avondmaaltijd maar niets is minder waar! 

 

9th of august 

De younglings der clans worden getest en ontvangen ’s avonds hun erebadge! 

 

10th of august 

De verschillende clans infiltreren in kleinere groepen de vijand en brengen zo de zwakheden in kaart! 

Dit alles onder het mom van een fijne wandeling naar een naburig dorp.  
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11th august 

Er is woord dat de vijand een aanval plant! Vandaag zijn we extra waakzaam! Let goed op! Volgens 

de laatste informatie heeft de vijand ook versterking opgeroepen. 

 

12th of august 

De clans vechten het uit tegen elkaar! Na deze drukke dag verbroederen we weer aan het kampvuur.  

 

13th of august 

De ultieme test dewelke we uitvechten op het hoogste der highlanden. De winnaar mag de speciale 

kilt dragen. Verder op de dag zijn onze kleine highlanders die de aandacht wensen. Wij geven ze dat 

graag en bezorge ze de middag van hun leven! 

 

14th of august 

We steken een grootse show inelkaar met doedelzakken en shit en bouwen het grootste kampvuur 

ooit! Ook breken we al een deel van onze verdeging af. 

 

  15th of august 

We keren terug naar de Lowlands! 

 

 

Clan Farquharson Clan Gunn Clan Strachan 

Clanleader Ben Clanleader Maarten Clanleader Sam G. 

Vice Clanleader Kobe Vice Clanleader Robbe Vice Clanleader Sander 

Jelle Dries Tim B. 

Toon Tim G. Sam V. 

Jos Tibo Tristan 

Wenden Wannes Lucas V. 

 

Clan Farquharson: FIDE ET FORTITUDINE: By fidelity and fortitude! 

Clan Gunn: AUT PAX AUT BELLUM: Through war or peace! 

Clan Strachan: NON TIMEO SED CAVEO: I do not fear but I am carefull! 

Clan McLovin: Solus Semel Vivis! (De leiding) 
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Wat neemt een Highlander  mee op kamp  

 Verkleedkledij  

 Ondergoed  

 Sokken  

 Broeken (kort en lang)  

 T-shirts  

 Pullen  

 Schoenen (sportief, stap, botten, …)  

 Regenkledij  

 Toiletzak (washandje, beker, tandenborstel) (geen zeep of tandpasta!)  

 Handdoeken 

 Keukenhanddoeken 

 Gamel en bestek  

 Slaapzak  

 Matje  

 Veldbed  

 Trekkerszak voor 2daagse  

 

Wat neemt een Highlander niet mee op kamp  

 Allerlei elektronica  

 Snoepgoed  

 Drank of drugs! 

Jullie bagage mag je zondag 27 juli tussen 13h en 14h afgeven aan de lokalen.  

Materiaalkoffer en patrouillekoffer  

De patrouille en hulp-patrouilleleiders worden op zaterdag 26 juli verwacht om de materiaalkoffers 

van de verkenners te voorzien met de beste potten en pannen! Jullie worden verwacht tussen 11u en 

12u. Kom best zo vroeg mogelijk zodat wij zeker de beste potten en pannen kunnen opeisen. Naast 

de materiaalkoffer moet er ook een patrouillekoffer voorzien worden. Die komen jullie ook brengen 

op hetzelfde ogenblik. En hier moeten volgende dingen in aanwezig zijn.  

o Bruine zeep  

o Kranten  

o Lucifers  

o Zipblokjes  

o Grenadine  

o Vim  

o Schuursponsjes  

o Afwasmiddel  

o Sponsjes  

o Duimspijkers  

o Tafelkleed  

o Wasknijpers  



Verkenners 

 

Hou alles zo goedkoop mogelijk want de patrouilleleider zal deze spullen doorrekenen aan de rest 

van de patrouille bij vertrek.  

FIETS  

Zorg dat jullie fiets goed in orde is en dat je zeker een helm hebt! GEEN HELM = NIET MEE FIETSEN! 

Vergeet plakgerief, pomp en eten voor onderweg ook niet natuurlijk.  



Verkenners 

 

Wet (The Law)  
Wij zijn verkenners.  

Wij wagen het avontuur.  

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar.  

Wij willen samen werken en beslissen.  

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen.  

Zelf zet ik al eens de eerste stap.  

Ik help graag waar ik kan.  

Ik wil winnen en kan verliezen.  

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal.  

  

 

Gebed (The Prayer) 
 Heer,  

Wij zijn blij hier samen te zijn.  

Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken.  

De schoonheid van de natuur.  

De spanning van de tochten.  

De fijne momenten rond het kampvuur.  

Wij durven u zelfs vragen:  

Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel.  

Meer vriendschap te ervaren in het samenzijn.  

Zo zal er hier in ons midden iets groeien van uw droom:  

Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde. 

 

See you soon lads! 
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JINSANE IN THE MEMBRANE 

JINSANE IN THE BRAIN 
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Geile beren en hete mossels, 
Hier is hij dan, 1 jinkamp! 
Laatste kamp als lid, dus ge kunt nog 1x zot doen en vanaf volgend jaar worden jullie hopelijk 
allemaal zelf leiding. Want leiding zijn is  A

W
E

S
O

M
E

!

!
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DAGINDELING 

Zondag 3 augustus 
 
Vandaag vertrekken we eindelijk op jinkamp. Na een zeer leuk voorkamp, waar we 150 andere leden 
opweg hebben gezet voor een onvergetelijk kamp, gaan wij een nog onvergetelijker kamp beleven!!! 
 
We vertrekken vlak na het ontbijt. Dat zou rond 9u30 zijn, dus zijn we tegen 11u terug in Elewijt. Dan 
hebben jullie even tijd om uw slaapzak in u reeds gemaakte trekrugzak te stoppen, te eten en een 
dinerpakket te maken voor op de vlieger. 
 
Om 14u30 spreken we af aan de lokalen om dan zo snel mogelijk te vertrekken met taxi mama/papa 
naar Charleroi. Daar nemen we volgende vlucht: 

Bestemming: Praag 
Vertrek vanuit:  Charleroi 
Aantal personen: 22 
Heenreis JAF7857 SU 03/08 17u30/19u00 (uren onder voorbehoud / Jetair) 

 
Eens aangekomen gaan we met het openbaar vervoer naar ons hostel. Daar instaleren we ons en 
vervolgens gaan we voor een wandeling door Praag op zoek naar een midnight snack. 

Maandag 4 augustus 
 
Direct een leuke dag, wat een tof kamp hé! We gaan naar het aquapalace. Ga dit zeker al eens op 
voorhand checken op de site: www.aquapalace.cz. Je kan daar de zotste 360° views checken! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.aquapalace.cz/
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Dinsdag 5 augustus 
 
Praag heeft veel meer te bieden dan een waterpretpark alleen, dus gaan we vandaag Praag verkennen 
aan de hand van leuke spelletjes en opdrachten. 
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Woensdag 6 augustus 
 
Deze nacht hebben we afscheid genomen van 
Praag om ’s ochtends om 7u00 op de eurolines-
bus te stappen richting Brno. We komen aan 
om 9u30 en dan nemen we meteen de tram 
naar camping RADKA. Deze is 8km van Brno 
gelegen aan en meertje. Kei gezellig met een 
overzetbootje en van die leuke dingen! 
 
Eens gesetteld op de camping stappen we terug 
naar Brno langs de mooie wandelpaden. 
 
’s Avonds, na het eten, gaan we lasertaggen en 
party’en! 

 

Donderdag 7 augustus 
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Vandaag weer een actieve 
dag vol nieuwe avonturen! 
In de voormiddag gaan we 
karten. Op de middag zitten 
we onder de grond in het 
labyrint dat onder de stad 
ligt. ’s Avonds gaan we op 
tijd naar camping zodat we 
met het openbaar vervoer 
kunnen. Dan zijn we klaar 
voor een gezellige avond 
aan het kampvuur. 
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Vrijdag 8 augustus 
 
Vandaag moeten we er weer op tijd uit want om 9u30 vetrekt de eurolines-bus naar Budapest. Een rit 
van 5 uur, dus bereidt u nu al maar voor. Pak misschien wat spelletjes mee of je kan ook slapen 
natuurlijk. Omstreeks 14iu30 komen we dan aan om terug in echte bedden te gaan slapen. Maar eerst: 
de stad verkennen! 

 

Zaterdag 9 augustus 
 

 
 
Budapest zit vol met verrassingen! Om 
11u begint de circusshow met de zotste 
olifanten, tijgers, leeuwen. 
 
Na het circus gaan we samen zwemmen 
in de stadsbaden. 

En 
dan 
gaan 
we 
naar 
het 
park.  
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Zondag 10 augustus 
 
Waar we echt niet rond kunnen, als we naar Boedapest gaan, is het parlement. Dus rekken we hier 
een dagje voor uit om dit te gaan bezoeken. Weetje  Het 3e grootste parlement van de wereld! 

 
Uiteraard is dit niet het enige dat we gaan bezichtigen vandaag… 
Nog een weetje?  Het is themadag vandaag! 

Maandag 11 augustus 

 
Hier moeten we niet veel meer bij vertellen hé! Misschien handig om te weten: neem een rugzakje 
mee zodat je niet met uw trekrugzak daar staat, want die laten we achter in het hostel. 

 
Rarara, wie is deze band dat vandaag komt 
headlinen? 
 
Stuur uw antwoord zo snel mogelijk naar 
jinelewijt@hotmail.be en de snelste krijgt een leuke 
verrassing! 
  

mailto:jinelewijt@hotmail.be
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Dinsdag 12 augustus 
 
Woop woop! Van uitrusten na Sziget niet gesproken! Wij nemen de trein om 7u naar Balaton. Dan 
hebben we nog een ganse dag want we komen toe om 9u. Daarginds installeren we ons voor de laatste 
keer en genieten we van het mooiste meer van Europa. Nog eens een foto? 
 

 
 

Woensdag 13 augustus 
 
Na een goedgevuld kamp zijn 
we toe aan onze laatste dag: 
Uitrusten en waterplezier. 
 
’s Avonds nemen we de laatste 
trein terug naar budapest.  
BALATONFÜRED – AIRPORT 
21u10 – 1u06 (duur 3u56) 
 
 

 

Donderdag 14 augustus 
 
Onze vlieger vertrekt namelijk heel vroeg in de ochtend. 

Bestemming: Zaventem 
Vertrek vanuit:  Budapest 
Aantal personen: 22 
Terugreis: SN2830 6u30-8u40 (Brussels Airlines) 

 
Eens geland gaan we ons thuis klaarmaken om terug naar het scoutskamp in WYOMPONT te gaan. 
We zouden toch zeker tegen 12u willen vertrekken. Zie wel dat je gegeten hebt! 
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WAT NEEM IK MEE max. 8kg 
 

 Scoutsuniform 

 Verkleedkledij (1) 

 Ondergoed  (11) 

 Voetbal sokken (2 paar) 

 Sokken (5 paar) 

 Short (2) 

 Lange broek (1) 

 T-shirt (4, waarvan 1 jin t-shirt/marcel) 

 Pull (2, waarvan 1 jinpull) 

 Schoenen (2 paar: slippers en gesloten schoenen) 

 Regenjas (1) 

 Toiletzak 
o 1 tandenborstel 
o 1 zeep 
o 1 shampoo 
o 1 tandpasta 
o 1 washand 
o 1 borstel 
o 1 deo 
o 5 zonnecrême 
o 1 aftersun 
o ladies 1 scheermes – mannen scheren niet op kamp 
o 2 pleister 

 Handdoek (1 grote, 1 kleine) 

 Gammel (1) 

 Zonnebril (2) 

 Bestek (3) 

 Beker (1) 

 Slaapzak (1) 

 Matje (1) 

 Tent (Luna 1, Anneleen 1) 

 Kleine rugzak (½) 

 Trekkersrugzak (1) 

 Zakdoek (2) 

 Gsm (1) 

 Snapmachien (1) 

 Stretchmachien (1) 

 Zwemgerief (2) 

 Portefeuille 
o 20 geld 
o 1 bankkaart met 100 geld (of meer) 
o 1 SIS 
o 1 ID 
o 1 internationale ziekteverzekeringkaart 
o 1 -18 toelatingsbewijs 
o 1 foto van de jinleiding 
o 1 familiefoto 
o 1 kopie van ID  
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BY THE WAY: KAMPTHEMA 
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Achterflap 

 

En in september zijn we weer terug met … 


