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Dag leden en ouders,  
 
Het einde van het jaar is aangebroken en naar jaarlijkse gewoonte sluiten we dit 
af met een spetterend kamp. Dit jaar trekken we naar het zonnige Eprave. Als 
jullie verder lezen, vinden jullie bij ons al de algemene informatie en bij elke tak 
de thema’s en de dagindeling.  

 
Veel leesplezier en tot op kamp!  

Voor het vertrek 
Bagage en patrouillekoffers 

Alle leden kunnen/mogen hun bagage binnenbrengen op Zaterdag 27/07 om 
14u. Zeker voor Verkenners en Gidsen is dit belangrijk aangezien zij met de 
fiets naar het kamp zullen gaan en hun bagage dus niet zelf kunnen 
meenemen. Andere leden mogen hun bagage dan ook binnen brengen of 
kunnen ze zelf mee pakken als de leden afgezet worden op het kampterrein. 

 
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. 

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 tevens op zaterdag 27/07 
om 14 uur. 

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 Hopper (Antwerpen, Leuven of online). Kapoenen moeten 
enkel een das hebben. Een das kan u op zondag  21/07 of zaterdag 
27/07 nog komen halen aan de scoutslokalen en kost 10 euro. Ook zullen 
wij enkele dassen meenemen op kamp. Zo hebben jullie ook de 
mogelijkheid er één te kopen als jullie je zoon/dochter afzetten op kamp 
(let op: dit zal een beperkte voorraad zijn). 
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Vertrek  
Data  

De gidsen en verkenners vertrekken naar jaarlijkse gewoonte met de fiets op 
kamp en dit op maandag 5 augustus. Uiteraard worden zowel de gidsen als de 
verkenners steeds vergezeld door een volgwagen met ervaren begeleiders. Zij 
zorgen voor eten en drinken en helpen bij materiaalpech. Meer info over hun 
vertrek vind je bij de desbetreffende takken zelf, verder in deze samen. 

Bij de overige takken is het de traditie dat de leden door de ouders zelf naar de 
kampplaats worden gebracht. Zo krijgen de ouders ook de kans om te zien waar 
hun zoon/dochter de komende dagen zal doorbrengen. Na aankomst op het 
terrein wordt er samen gepicknickt (eigen picknick meebrengen) en daarna 
mogen de ouders weer naar huis gaan.  

Er wordt telkens aan de kerk van Elewijt afgesproken om 10 uur. 

● Jonggidsen en Jongverkenners vertrekken op maandag 5 
augustus	

● Kabouters en Welpen vertrekken op donderdag 8 augustus	
● Kapoenen vertrekken op zaterdag 10 augustus 	

 

VERGEET JE (KIDS) ID/ISI+ KAART NIET MEE TE NEMEN EN BIJ VERTREK 
AF TE GEVEN AAN JE LEIDING! Liefst in een gesloten enveloppe met de naam 
van je zoon/dochter er op vermeld.  

Carpoolen  

Om het aantal auto’s dat naar het kampterrein gaat rijden te beperken raden 
wij aan om te carpoolen. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van een handig 
systeem waarop jullie lege plaatsen in de auto kunnen aanbieden, of een leeg 
plaatsje kunnen zoeken.  

● Kapoenen: http://bit.ly/2L174MJ  
● Kabouters en welpen: http://bit.ly/2JocNZZ  
● Jonggidsen en jongverkenners: http://bit.ly/2XrrYWY  

Hopelijk kan zo iedereen een plaatsje vinden in de auto! 
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Kampadres 

Ons terrein is dit jaar gelegen in Eprave, zo’n anderhalf uur rijden vanuit 
Elewijt. Hieronder vind je al een plattegrond.  

 

In de gps geef je best volgend adres in: Rue du Beau Séjour 5580 
Rochefort (Eprave)  

 

Het aangeduide straatje loopt tot aan het kampterrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zullen aan het eind van de route bordjes met ‘Scouts Elewijt’ hangen die je 
makkelijk kan volgen tot aan het terrein. 
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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 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: 

Scouts en Gidsen Elewijt 

t.a.v. Naam Lid + tak 

Jean-Pierre Herman- Marion 

Impasse de la Boverie 12 
5580 Han-sur-Lesse 

 

Omdat onze leden het thuisfront graag laten weten hoe het is op kamp kunnen 
ze postkaartjes of brieven naar huis sturen. Jullie kunnen voorgeschreven 
enveloppen met postzegels meegeven met de kinderen dan zijn jullie zeker dat 
het adres juist is.  

De kinderen kunnen bij ons op kamp ook gepersonaliseerde postkaartjes van 
scouts Elewijt en postzegels kopen. Geef dan zeker de juiste adressen met het 
kind mee.  

De postkaartjes kosten: 0,5 euro 
De postzegels kosten: 1 euro 

 

Kamp 
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! 
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 Afspraken 

Binnen de takken en onder de leiding zijn duidelijke afspraken gemaakt over 
wat kan en niet kan op ons scoutskamp. Hier een duidelijk overzicht: 
  

• Elektronische apparaten zoals GSM, iPod… zijn niet verboden op kamp, 
maar wel sterk af te raden. Er zullen wel strikte afspraken gemaakt 
worden binnen iedere tak over het gebruik hiervan. 
 
→ Een scoutskamp is immers “back to basics” en je hebt deze 
apparaten eigenlijk niet (24/24) nodig. Het meenemen van 
deze apparaten is ook op eigen risico. 

 
• Tabakswaren en alcoholische dranken zijn verboden! Als leden betrapt 

worden, zullen deze in beslag genomen worden en zullen de ouders 
ingelicht worden. Ook volgt een passende sanctie. 
 

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 
worden, na verwittiging van de ouders, onmiddellijk naar huis gestuurd. 
SCOUTING IS KICKEN ZONDER DRUGS! 
 

Onze fourages 

Hier een overzicht van onze geweldige foeriers, zonder hen zou het 
jaarlijkse topmoment van Scouts Elewijt niet mogelijk zijn! 

  

Kapoenen:           Witte & Anneke 
 

Kabouters:  Mieke & Hugo 

 

  Welpen:   Kim & koen 
 

  JV’s/VK’s:  Moeke & Vake (Inneke & Dimi) 

  

Gidsen/Jogi’s:  Tom, Heidi & Smurf 

 

Logistieke ploeg: Gieljan & Develter 
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Afbraak – Terugkeer 
Afbraak op kamp 

Op donderdag 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 Wouter 
De Cuyper op het e-mailadres wouter.decuyper@telenet.be of via gsm 
0494/24.10.45 

Terugkeer 

Leden en leiding komen op maandag 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. De Kasteelstraat zal dit jaar afgezet worden 
zodat er zeker geen auto’s in de weg staan voor de bussen. 

Varia 
Luizen 

Gelieve uw kinderen 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordje GRL 

	

Wet en gebed worden ‘onze missie’ 

 

Aangezien Scouts en Gidsen Vlaanderen niet meer katholiek is, hebben we er als 
scouts voor gekozen om op kamp geen wet en gebed meer op te zeggen. Als 
vervanging hiervan gebruiken we vanaf nu de missietekst van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. Begin al maar te oefenen! 

 

Kapoenen 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.	

	

Kabouters en welpen 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 

De natuur is onze troef. 

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.	

	

Jong-givers en Givers 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 

De natuur is onze troef. 

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 

We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend 
is. 

Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en 
voor een kleurrijk Vlaanderen. 

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.	
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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,…	

● 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.	

● 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. 

 

 

Verloren voorwerpen 

Tijdens onze werkdag op 17 augustus  zullen we de meeste verloren 
voorwerpen al kunnen uitstallen. Jullie kunnen dan vanaf 14 uur een kijkje 
komen nemen.  Op zondag 8 september zullen de overige verloren voorwerpen 
uitgestald worden tijdens Den Elewijtse Pijl.  
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Dat was het voor de kampinfo. Meer informatie over wat je met je eigen tak 
gaat beleven vind je op de volgende bladzijden. 

Wij wensen jullie alvast een fijn kamp!

 

 

 Zoë: 0476 08 85 41     Wannes: 0498 19 74 37   Emma: 0491 18 64 24 

E-mail:groepsleiding@scoutselewijt.be 

 p.s. Vanaf 1 augustus zijn we via mail iets minder goed bereikbaar #backtobasics ;-) 

Voor specifieke vragen over je takkamp kan je best je eigen leiding 
contacteren. Hun nummers/mailadressen kan je vinden op 
www.scoutselewijt.be onder het kopje ‘Leiding’. 
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Het volgende scoutsjaar zal van start gaan op zondag 8 september 2019.  
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 zij zullen dan hierover ook nog meer info bij hebben! 

Wat betreft de inschrijving van nieuwe leden: houd na het kamp onze website 
en facebookpagina in de gaten! 

  

GEZOCHT: HELPENDE HANDEN 

Voor de organisatie van Den Elewijtse Pijl zijn we nog op zoek naar helpende 
handen die samen met het organiserende team van dit weekend weer een 
succes willen maken. 

Wil je graag helpen? voor de volgende activiteiten kunnen we nog hulp 
gebruiken: 

★ Flyers bussen - in de tweede helft van augustus moeten onze flyers in 
Groot-Zemst verdeeld worden.  

★ Route afpijlen - alle routes worden voorzien van bepijling. Deze moet 
gehangen worden, de ochtend zelf gecontroleerd en de week nadien 
weer verwijderd worden. Voor de kortere routes is dit het handigst met 
de fiets, bij de langere routes is een moto (of auto) dan weer ideaal. 

★ Kooktalenten (voorbereiding) - de week voor Den Elewijtse Pijl worden 
inkopen gedaan en zaterdag 7 september doen we al de nodige 
voorbereidingen, zodat alle deelnemers van een lekker hapje kunnen 
genieten 

★ Kooktalenten - de dag zelf wordt er nog volop bijgekookt, verse 
maaltijden gegarandeerd! 

★ Bevoorrading - op verschillende punten op de routes voorzien we voor 
de deelnemers een hapje en drankje. We zoeken mensen die deze 
stopplaatsen willen bemannen 

 

GEÏNTERESSEERD?  

Neem dan contact op met Wannes via 
groepsleiding@scoutselewijt.be 
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Γεια	σε	όλους	!	

Dit	betekent:	“Hallo	allemaal!”																																																																																																																																			
Kunnen	jullie	al	raden	wat	ons	thema	zal	zijn?	😊		

Wij	zullen	ons	tijdens	het	kamp	onderdompelen	in	de	

	Grieken en de Romeinen.                           

Hierbij	hoort:	Olympische	Spelen,	gladiatoren,	Griekse	Goden,	bekende	gebouwen,	…		

Nu	het	thema	bekend	is	zetten	we	even	op	een	rijtje	wat	we	allemaal	gaan	doen,	lezen	jullie	
mee?		

Zaterdag 10 augustus  

Om	10	uur	verzamelen	we	aan	de	kerk	van	Elewijt	in	uniform	(das)	om	met	z’n	allen	terug	in	
de	tijd	te	gaan.	We	vertrekken	van	hieruit	samen	naar	ons	eigen	stukje	Romeinse	Rijk.	

We	tafelen	nog	1	keertje	samen	met	mama	en	papa	voor	we	ons	Rijk	kunnen	verkennen.		

In	de	avond	genieten	we	van	een		φωτιά		(kampvuur).		

	

	

	

Zondag 11 augustus 

Vandaag	 gaan	 we	 ons	 bewijzen	 als	 echte	 Grieken	 en	 Romeinen.	We	 leren	 hoe	 we	 tegen	
elkaar	moeten	vechten,	hoe	ze	eten,	hoe	ze	naar	het	toilet	gaan,	slapen	en	leven.		

Vandaag	 is	het	een	dag	waarin	we	ons	 inleven	 in	de	Grieken	en	Romeinen,	we	kleden	ons	
ook	zoals	hun.		

In	de	avond	veranderen	we	onze	kledij	zodat	we	niet	gezien	kunnen	worden.		
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Maandag 12 augustus 

Vandaag	verlaten	we	ons	Rijk	en	nemen	we	een	kijkje	bij	de	vijand.	Smeer	je	benen	in	en	
trek	goede	wandelschoenen	aan.		

In	de	avond	genieten	we	van	onze	vangst	tijdens	de	zware	tocht.	Wat	zal	de	pot	
schaffen:	een	fazant,	een	zwijn,	een	kip,	…?	We	verwennen	onze	voeten	met	een	
lekker	warm	vuurtje.		

	

Dinsdag 13 augustus 

Vandaag	glijden	we	van	ons	bovenste	deel	van	het	Rijk	naar	het	onderste	deel.	We	maken	
hiervoor	gebruik	van	ons	eigen	aquaduct.		

In	de	namiddag	verwelkomen	we	onze	ervaren	Gladiatoren.	Zij	trainen	ons	op	tot	echte	
Gladiatoren	die	iedereen	verslaan.	

In	de	avond	maken	we	een	gezellige	wandeling	door	ons	Rijk.		

Woensdag 14 augustus 

Vanavond	is	onze	laatste	avond	in	ons	Rijk.	Om	dit	te	vieren	bereiden	we	ons	een	hele	dag	
voor	op	de	eindshow.	Wordt	het	een	gladiatorengevecht,	wordt	het	een	discipline	van	de	
Olympische	Spelen,	…	?		We	zullen	alvast	alles	geven	aan	het	grote	kampvuur.	

Maar	voor	we	aan	dit	eindspel	beginnen	moeten	we	ons	volledig	geven	in	de	strijd	tegen	de	
andere	rijken.	Wie	wint	er?	Wie	is	er	het	sterkst?		

Donderdag 15 augustus  

Vandaag	is	het	tijd	om	terug	te	keren	naar	het	thuisfront	en	nemen	we	afscheid	van	ons	Rijk.	
Tijd	om	alle	verhalen	van	in	ons	Rijk	te	delen	met	de	mama’s,	papa’s,	broers	en	zussen!			
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Wat	neem	ik	mee?		

• Slaapgerief		

o Veldbed	

o Slaapzak		

o Kopkussen		

o Warme	pyjama		

o Dekentje		

o Knuffel		

	

• Toiletgerief		

o Tandenborstel		

o Beker		

o Borstel	en	kam		

o Handdoeken		

o Washandjes		

o Zonnecrème	(en	eventueel	aftersun)	

o Muggenmelk		

o Keukenhanddoek		

o Medicatie	(af	te	geven	aan	de	leiding	of	Anneke!)		

	

• Schoenen		

o Stapschoenen		

o Gemakkelijke	speelschoenen		

o Regenlaarzen		

o Waterschoenen	

o Eventueel	sandalen	of	slippers	
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• Kledij		

o Das	met	naam!!	(aan	te	doen	bij	vertrek)	

o Verkleedkleren		

o Warme	truien		

o Lange	broeken		

o Korte	broeken	of	rokjes		

o T-shirts	(lange	en	korte	mouwen)	

o Onderbroeken		

o Kousen	(dikke	en	dunne)	

o Regenjas		

o Zwemgerief		

o Zonnehoedje	of	pet	en	zonnebril		

o Linnenzak	voor	vuile	kledij	

	

• Andere		

o Kids	ID!!!	(af	te	geven	bij	vertrek)	

o Zaklamp		

o Rugzakje	voor	op	dagtocht		

o Drinkbus		

o Strips,	boekjes		

	

• Eventueel		

o Zakgeld	voor	postkaarten	(kaartje:	50	cent,	postzegel:	1	euro)	

o Enveloppen	voor	postkaarten	of	brieven	en	postzegels		

o Schrijfgerief			

o Snoepgoed	(dit	wordt	aan	de	leiding	gegeven	en	verdeeld	over	iedereen)	

o Matje	voor	op	het	veldbed	(tegen	de	koude)	
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Wat	neem	ik	niet	mee?		

• Speelgoed		

• Elektronica	(gsm,	iPad,	…)		

• Shampoo		

• Tandpasta		

• Zeep		

	

Wist	je	dat	…		

• Het	op	kamp	een	uurtje	vroeger	is	dan	thuis.	Zo	gaat	de	zon	vroeger	onder	en	
kunnen	we	onze	kampvuren	in	het	donker	houden.	

• Anneke	en	de	witte	steeds	voor	ons	klaar	staan.	Dit	is	onze	foerage,	zij	maken	altijd	
het	eten	voor	ons	en	voorzien	af	en	toe	zelfs	een	verrassing.		

• Er	alleen	contact	kan	gemaakt	worden	via	de	post?		

	

	

Tips	

• Schrijf	in	alles	de	naam	van	je	kapoen,	zo	is	er	minder	kans	dat	er	iets	verdwaald	
geraakt.		

• Maak	pakketjes	van	kleren	per	dag.	Hierin	zit	dan	een	propere	onderbroek,	sokken,	
T-shirt,	…		

• Een	kapstok	is	handig	om	(natte)	kleren	op	te	hangen.		

• Als	valies	kan	een	bak	handig	zijn.	Als	het	zou	binnen	regenen	dan	is	de	kans	groter	
op	droge	kleren.	
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Missietekst		

Tijdens	de	opening	op	kamp	zullen	wij	één	keer	de	missietekst	moeten	zeggen.	We	leggen	
nog	zeker	uit	hoe	dit	in	zijn	werk	gaat	maar	je	kan	al	eens	oefenen.			

	

Missietekst		

Wij	zijn	scouts	en	gidsen,	meisjes	en	jongens,	
elk	met	een	eigen	verhaal.	Iedereen	kan	erbij.	
	

	

contact	

Als	er	nog	vragen	of	opmerkingen	zijn	dan	kan	je	ons	bereiken	op	onderstaande	nummers.	
Dit	is	alleen	om	voor	het	kamp	vragen	te	stellen.	Tijdens	het	kamp	beantwoorden	wij	geen	
berichten…	

Fien:	0495/43.04.13		

Jolien:	0479/19.33.42	

	

	

Zo	nu	weten	jullie	alles	wat	je	moet	weten	voor	het	kamp.	Wij	hebben	er	alvast	zin	in!	Tot	10	
augustus!	

	

Vele	kusjes	en	knuffels	van	jullie	leiding,	

Acheron (Maxime), Hera (Jolien), Apollo (Raoul), Sphinx 

(Kato), Pan (Vincent), hestia (Fien)  

αντίο!	
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Dag allerliefste kaboutertjes 

Na een succesvol en leuk kabouterjaar 

willen we jullie niet langer missen en 

willen we samen met jullie 7 dagen 

lang genieten van een geweldig kamp!  

	



Kabouters 

	

Van 8 tot 15 augustus gaan we met 

jullie naar Eprave om een mega zalig 

kamp te beleven, want we gaan 

namelijk trouwen! Say 

whaaaaaaat!?!?!? Trouwen? Ja hoor, 

je hebt het goed gelezen, wij gaan 

trouwen.  



Kabouters 

	

Niet voor de wet want daar zijn wij 

natuurlijk nog veel te jong voor, maar 

gewoon voor de fun, omdat het kan! 

Hieronder vind je alles over ons kamp 

in het magische trouwthema. Lees dit 

zeker goed na en lees zeker ook het 

Woordje Grl. Daar staat ook 

belangrijke info in die je zeker moet 

weten. 



Kabouters 

	

Wij hebben er alvast heel veel zin 

in, hopelijk jullie ook? 

 

 

Donderdag 8 augustus 

Vandaag	begint	ons	kamp	voor	echt!	We	verzamelen	om	10	uur	aan	de	kerk	samen	met	de	welpen	in	
UNIFORM.	 Als	 iedereen	 er	 is	 gaan	 we	 samen	 met	 de	 mama’s	 en	 papa’s	 met	 de	 auto	 naar	 het	
kampterrein,	 daar	 helpen	 onze	 mama’s	 en	 papa’s	 nog	 om	 alles	 op	 te	 stellen	 van	 veldbedden,	
slaapzakken,…	Als	dit	gebeurd	is,	eten	we	nog	een	picknick	met	hen	en	zwaaien	we	onze	ouders	uit	
naar	huis.	Nu	kan	ons	kamp	beginnen!	Natuurlijk	gaan	we	ons	terrein	eerst	verkennen	en	misschien	
spotten	 we	 mooie	 plekjes	 waar	 we	 onze	 trouwceremonie	 kunnen	 houden.	 Wie	 weet	 vinden	 we	
onderweg	 een	 knappe	 hunk	 die	 wel	 een	 ring	 tevoorschijn	 mag	
toveren	😉.	Dit	 zal	 voor	ons	allen	een	vermoeiende	dag	zijn,	dus	
kruipen	we	daarna	ook	in	ons	warme	bedje.		

 



Kabouters 

	

Vrijdag 9 augustus  

Vandaag	gaan	we	allemaal	spelletjes	spelen	om	te	zien	hoe	klaar	we	zijn	om	te	trouwen.	Eerst	gaan	
we	ons	terrein	versieren	zodat	we	een	mooie	locatie	hebben.	We	gaan	onze	handen	uit	de	mouwen	
steken	en	 zelf	mooie	 versiering	maken,	want	een	bruidje	moet	ook	 creatief	 kunnen	 zijn.	Wanneer	
jullie	 hiermee	 klaar	 zijn	 zullen	 er	 nog	 proeven	 op	 jullie	 wachten	 die	 testen	 hoe	 ready	 jullie	 nu	
eigenlijk	wel	zijn	voor	het	feest.		

	

Zaterdag 10 augustus 

Vandaag	halen	we	onze	stapbeentjes	boven!	Om	te	trouwen	moeten	we	goed	in	vorm	zijn	om	op	ons	
feest	te	kunnen	dansen,	daarom	gaan	we	vandaag	eens	goed	gaan	wandelen	om	te	zien	of	iedereen	
het	feest	wel	aankan.	Jullie	hebben	het	waarschijnlijk	al	geraden?	Jaja,	het	is	DAGTOCHT!	In	de	avond	
gaan	we	ons	verwennen	met	wat	beauty-productjes	om	na	deze	vermoeiende	dag	tot	rust	te	komen.	

	

Zondag	11	augustus		

Deze	dag	staat	in	het	teken	van	onze	jongste	trouwers,	want	het	is	namelijk	doop!	We	gaan	testen	of	
jullie	het	waard	zijn	om	een	echte	kabouter	te	worden	(waar	wij	alle	vertrouwen	in	hebben).	Neem	
zeker	slechte	kleren	mee,	want	deze	kunnen	eens	vuil	worden.		

                       



Kabouters 

	

Maandag 12 augustus 

Vandaag	 is	 de	 dag,	 de	 dag	 van	 mijn	 leven,	 vandaag	 is	 de	 dag	 om	 niet	 te	
vergeten!	
Het	is	THEMADAG!	Doe	jullie	mooiste	trouwjurken	aan	want	het	is	onze	dag!	Vandaag	staat	alles	in	
teken	 van	 mooie	 lange	 jurken,	 knappe	 hunks,	 een	 heerlijke	 bruidstaart	 en	 een	 geweldig	 feest.	
Vergeet	dus	zeker	niet	je	mooiste	trouwjurk	mee	te	nemen	zodat	je	deze	kan	showen	aan	iedereen!	

	 	

	

Dinsdag 13 augustus 

Na	het	trouwen	en	ons	trouwfeest	zijn	we	wel	wat	vermoeid.	Er	was	ook	weeral	lekker	eten	aan	ons	
buffet	 (zoals	 elke	 avond)	 dus	we	mogen	 de	 calorietjes	 er	wel	wat	 aftrainen.	Onze	 personal	 coach	
staat	alvast	klaar	om	dit	waar	te	maken	op	onze	sportdag.	Vergeet	ook	geen	sportieve	kledij	aan	te	
doen	want	we	kunnen	wel	al	eens	gaan	zweten.	 In	de	namiddag	spelen	we	ook	nog	een	super	 tof	
spel,	gebaseerd	op	een	bekend	televisieprogramma.	Begin	al	maar	te	raden!	Hierna	nemen	we	nog	
een	goede	douche,	want	in	de	avond	hebben	we	BBQ	samen	met	onze	knappe	welpenboys.		

	

 



Kabouters 

	

Woensdag 14 augustus 

OMG!!	Het	kamp	komt	bijna	op	zijn	einde…	Vandaag	is	het	de	laatste	volledige	dag	dat	we	bij	elkaar	
zijn.	 Ik	 voel	 het	 gemis	 nu	 al.	 Vandaag	 gaan	 we	 ons	 kampnummertje	 voor	 aan	 het	 kampvuur	 (of	
lampenvuur	😉)	oefenen	zodat	we	kunnen	stralen	daar.	In	de	namiddag	is	het	spel	met	alle	takken		
en	in	de	avond	gaan	we	ons	kampnummer	showen	aan	al	de	rest.	(Ik	voel	nu	al	dat	wij	de	beste	gaan	
zijn!)	

	

Donderdag 15 augustus 

Oh	noooo!!!!	Het	 is	 gedaan	☹.	 Het	 einde	 van	het	 kamp	 is	 aangebroken.	Vandaag	 gaan	we	 al	 onze	
valiezen	maken,	onze	veldbedden	en	slaapzakken	opruimen	om	ons	klaar	 te	maken	om	terug	naar	
mama	en	papa	te	gaan.	De	bus	komt	ons	ophalen	en	aan	het	scoutsterrein	staan	jullie	ouders	jullie	
op	te	wachten,	want	die	hebben	jullie	waarschijnlijk	heel	erg	gemist!	

	

	

	

	

	

	

 



Kabouters 

	

Hoe ziet de dag van een bruidje eruit? 

-	8.00u	Opstaan,	aankleden	&	eten	

-	9.00u	Opening	

-	Voormiddagactiviteit	

-	Tussen	12u	en	13u	middageten	

-	Namiddagactiviteit	

-	Tussen	18u	en	19u	avondeten	en	platte	rust	

-	Avondactiviteit	

-	Rond	21.30u	Taptoe	en	dodo	doen	

 

 



Kabouters 

	

Wat neemt een bruidje mee? 

	
Slaapgerief																																																																																																																				

-	Veldbed	

-	Slaapzak	

-	Knufel	

-	Kopkussen	

-	Dekentje	

-	Warme	pyjama	

	

	

	

	

Kledij	

-	DAS	met	naam	

-	Verkleedkledij	

-	Warme	truien	

-	Lange	broeken	

Toiletgerief	

-	Tandenborstel	

-	Beker	

-	Borstel	en	kam	

-	Zonnecrème	

-	Aftersun	

-	Muggenmelk	

-	Handdoeken	

-	Washandje	

-	Medicatie	met	naam	

(af	te	geven	aan	de	leiding)	

-	Keukenhanddoek	

Schoenen	

-	Gemakkelijke	schoenen	

-	Stapschoenen	

-	Regenlaarzen		

-	Waterschoenen	

Rest	

-	Kids	ID(af	te	geven	aan	de	leiding)	

-	Zaklamp	

-	Rugzak	voor	op	dagtocht	

-	Drinkbus	

-	Strips,	leesboekjes	

	

Snoep	neem	je	niet	mee	op	kamp,	

onze	fourage	zorgt	elke	

dag	voor	heerlijk	eten!	



Kabouters 

	

-	T-shirts	

-	Korte	broeken	of	rokjes	

-	Sokken	

-	Voldoende	ondergoed	

-	Regenjas	

-	Zwemkledij	

-	Zonnehoedje	of	pet,	zonnebril	

-	Linnenzak	voor	vuile	kledij	

Hou	het	weer	in	de	gate!!	
	

Hier nog wat 

inspiratiefoto’s: 

	

	

 



Kabouters 

	

‘Onze missie’	

Aangezien	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	niet	meer	katholiek	
is,	hebben	we	er	als	 scouts	voor	gekozen	om	op	kamp	geen	
wet	 en	 gebed	 meer	 op	 te	 zeggen.	 Als	 vervanging	 hiervan	
gebruiken	we	vanaf	nu	de	missietekst	 van	Scouts	en	Gidsen	
Vlaanderen.	Begin	al	maar	te	oefenen!	

Jullie,	kabouters,	moeten	net	zoals	de	welpen	volgende	tekst	
kunnen	opzeggen:	

Wij	zijn	scouts	en	gidsen,	meisjes	en	jongens,	
elk	met	een	eigen	verhaal.	Iedereen	kan	erbij.	

We	gaan	samen	op	verkenning	en	durven	tuimelen	in	het	
leven.	

De	natuur	is	onze	troef.	
We	geloven	in	onszelf,	in	elkaar	en	in	iets	meer.	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	



Kabouters 

	

 
Ziezo, dit is het dan lieve kabouters <3 

Wij kijken er alvast heel erg naar uit om jullie 

te zien schitteren in jullie jurkjes en hopelijk 

hebben jullie er evenveel zin in als ons! 

Tot op ons geweldig trouwfeest. 

Groetjes van jullie mega leuke, coole leiding!!!		

	

	



Welpen 

	

HOGWARTS SCHOOL 

voor TOVENARIJ en HEKSERIJ 

Beste welp 

Met plezier delen wij u mee dat er voor jou 

een plek is op onze school voor toverkunsten 

en magie. 

 



Welpen 

	

De lessen beginnen op 8 augustus. We 

verwachten jou en je uil op Perron 9¾ ( 

kerk van Elewijt) om 10u waar alle 

leerlingen de trein (auto’s) zullen nemen 

naar onze School. Het lessenrooster voor 

dit schooljaar en de lijst met schoolboeken 

en andere benodigdheden vindt u bij deze 

brief die uw uil bracht. 

Met de meeste hoogachting, 

Schoolhoofd Perkamentus 

 



Welpen 

	

LESSENROOSTER: 

8 augustus 
10u vertrek aan de kerk van Elewijt in Scoutsuniform 

We nemen de Hogwarts Express trein naar de school om aan 
dit geweldige ‘jaar’ te kunnen beginnen. Let wel op, want de 
tijd in de toverwereld is heel anders dan de tijd in het land 
van de dreuzels. Een jaar in de toverwereld duurt in de 
dreuzelwereld maar een week. 
Aangekomen op onze school eten we nog samen met onze ouders ons lunchpakket van thuis 
op. Jullie worden op basis van jullie vaardigheden opgedeeld in de verschillende afdelingen 
van onze school. Hieronder vind je onze 4 afdelingen.  De sorteerhoed zal op deze eerste dag 
bepalen in welke afdeling jij hoort. Deze verdeelceremonie mogen jouw ouders nog bijwonen. 
Hierna nemen we afscheid van onze oudertjes en beginnen we aan dit jaar vol avontuur, 
mysterie en magie. Jullie krijgen om te beginnen een rondleiding door de school. 

De afdelingen van Hogwarts  

RAVENKLAUW  

 

De afdeling staat bekend om zijn wijsheid en is gesticht door Rowena Ravenklauw. 
Het afdelingshoofd is professor Filius Banning.  
De afdelingsgeest is De Grijze Dame. Tijdens haar leven was zij Helena 
Ravenklauw, de dochter van Rowena. 

HUFFELPUF  

 

De afdeling staat bekend om zijn harde werkers, geduld en trouw en is gesticht door 
Helga Huffelpuf. Het afdelingshoofd is professor Pomona Stronk. De afdelingsgeest 
is De Dikke Monnik. 

ZWADDERICH  
 

De afdeling staat bekend om haar sluwheid en trots en is gesticht door Zalazar 
Zwadderich. Zwadderich heeft de meeste Duistere Tovenaars voortgebracht, 
waaronder Voldemort. Het afdelingshoofd was professor Severus Sneep, en later 
Hildebrand Slakhoorn. De afdelingsgeest is De Bloederige Baron.  

GRIFFOENDOR 
 

De afdeling staat bekend om zijn dapperheid, ridderlijkheid, durf en moed en is 
gesticht door Goderic Griffoendor. Het afdelingshoofd is professor Minerva 
Anderling. Harry Potter en zijn vrienden Hermelien Griffel en Ron Wemel behoren 
tot deze afdeling. De afdelingsgeest is Heer Hendrik van Malcontent tot Maling 
(Haast Onthoofde Henk). 

ELEWIJT 



Welpen 

	

9 augustus (themadag) 
Na de rondleidingen en kennismaking met de school en de professors 
is het tijd om aan de lessen te beginnen. Op onze school is er een 
uniform dus trek deze maar meteen aan. Houd je toverstaf paraat voor 
de lessen magie. Op het lessenrooster staat zwerkbal dus haal die 
vliegskills maar boven. En in de avond gaan we op pad met de 
magische lichtjes. 

 

	

10 augustus (Tweedaagse) 
Tijdens het tweede semester is het tijd voor een uitwisseling met 
een andere tovenaarsschool. We zijn uitgenodigd door de 
toverschool van Rochefort. We pakken onze kamer in en spoelen 
onszelf door het toilet naar daar. Ons eten wordt gebracht door de 
vliegende auto. 

 

 

 

 

11 augustus  
Na deze uitwisseling die een maand 
duurde trekken we met onze bezems 
terug naar huis. Eens terug in de 
school aangekomen is het tijd om ons 
te wassen in de badkamer van de 
zeemeerminnen. Let maar op dat je 
niet verliefd wordt op hen want ze 
durven wel ’ns bijten.	 

 

12 augustus (Belofte/doop voor eerstejaars) 

Het is tijd voor de leerlingen van het eerste jaar om zich te 
bewijzen. Ze worden op de proef gesteld om al hun kennis die ze 
dit jaar opgedaan hebben echt te gebruiken. Wie wint de 
vuurbeker? Wie verdient de meeste punten voor zijn afdeling? 
En wie zal slagen voor zijn eerste jaar aan Hogwarts? 

Deze competitieve examenweek sluiten we af met een 
welverdiende ceremonie voor de eerstejaars waarin het magische 
pad der lichtjes voor hen zal open gaan. 

 



Welpen 

	

13 augustus 

Overdag is het gewoon toverturnles. En gaan we met toverpoeder 
experimenteren. Vergeet je witte labjas (T-shirt) en veiligheidsbril niet. 
Dit wordt een intensieve dag! 

In de avond vind ons jaarlijkse galabal plaats om dit lange schooljaar af te 
sluiten. Maak jullie maar op voor een dans met onze vrouwelijke 
wederhelft (kabouters) vooraf schuiven we met hen aan onze bbq aan die 
de drakentemmers voor ons hebben gepland. Zij voorzien ook een 
kampvuur (hopelijk). 

14 augustus 
Jammer genoeg is dit schooljaar alweer voorbij. Tijd om onze 
bezem in te pakken en op onze koffer naar huis te vliegen. We laten 
nog 1 maal het beste van onze toverkunsten zien en spelen met de 
oudere leerlingen nog 1 gezamenlijk groot spel. 
We sluiten de avond af met een groot kampvuur dankzij de draken 
van Hagrid.		

	

 

15 augustus 
Niks tegen de dreuzels zeggen als je terug bent in de gewone wereld hoor. Ze voelen zich niet 
altijd op hun gemak rond tovenaars of heksen. Maar hier op Hogwarts ben 
je altijd welkom! 
Pas op daar komt de ultra snelle toverbus aan!!!!!		

	

	
 

OPGELET!! 

Wet en gebed worden ‘onze missie’ 
 
Aangezien Scouts en Gidsen Vlaanderen niet meer katholiek is, hebben we er als 
scouts voor gekozen om op kamp geen wet en gebed meer op te zeggen. Als 
vervanging hiervan gebruiken we vanaf nu de missietekst van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. Begin al maar te oefenen! 
 

welpen 
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 
De natuur is onze troef. 
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 
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Wat nemen tovenaar NIET mee? 

• Elektronische apparaten 
• Snoep, chips, koeken, frisdrank 

Wat nemen tovenaar WEL mee? 

• Veldbed 
• Slaapzak 
• Matje (voor tweedaagse) 
• Eventueel extra deken 
• Truien, T-shirts, broeken (speelkleren!) 
• Voor de eerstejaars: kleren die heel vuil mogen worden (doop) 
• Ondergoed 
• 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! 
• Witte T-shirt en duikbril of veiligheidsbril 
• Pakje maïszetmeel (goedkoopste merk) 
• Zwembroek 
• Uniform (hemd, broek en das!) 
• Regenjas! 
• Zaklamp 
• Rugzakje (voor 2daagse, moet enkel regenjas en drinkbus in kunnen) 
• Bord/gamel, beker, bestek 
• Keukenhanddoek! 
• Aardappelschiller 
• Pyjama  
• Zonnecrème 
• Kleerhanger (om uniform aan te hangen) 
• Zakgeld (kaartjes, postzegels,…) 
• Enveloppen als jullie een kaartje willen schrijven naar de mammie en de pappie 

 

Schrijf zeker OVERAL naam + achternaam op 

	

	

	



Jong-gidsen 

 

	

	

	

	

    r was eens, de grote boze Wolf 
	

	

	

	



Jong-gidsen 

 

Geachte sprookjeswezens, 

We zouden jullie in normale omstandigheden nooit schrijven, maar gezien de 
recente gebeurtenissen in de sprookjeswereld zijn we genoodzaakt dit te doen. Er is 
namelijk iets verschrikkelijks gebeurd. Jullie weten allemaal dat nadat wij, de drie 
biggetjes, vrede sloten met onze ondertussen goede vriend, de wolf, er eindelijk 
vrede was in het sprookjesrijk. Natuurlijk waren er al wel eens boze koninginnen en 
heksen, maar het kwam nooit echt meer tot een drama.  

Ondertussen is er een nieuw gevaar op ons pad gekomen, iets duisters dat we 
maar niet kunnen opsporen. We zijn al 10-tallen sprookjesmaanden bezig met het 
op te sporen, maar we kunnen het niet vinden. Vandaar deze brief.  

Het is een gewoon sprookjeswezen, iemand zoals jullie en wij. Maar ’s nachts 
verandert het in een boosaardig, wolfachtig beest dat elke dag weer slachtoffers 
maakt. Door onze speurtocht zijn we te weten gekomen dat het zich bevindt rond 
een dorpje genaamd ‘Eprave’. Maar zelfs met de fijne neus van onze goede wolf lukt 
het niet om het dier op te sporen.  Daarom vragen we jullie om mee op klopjacht te 
gaan naar de Grote Boze Wolf.  

Onze expeditie begint op 5 augustus. We hebben hieronder een planning 
uitgeschreven voor deze 10 dagen durende expeditie. 

 

5 augustus 

We spreken  5 augustus 2019 af om 10u aan de kerk in Elewijt, een dorpje dat 
ongeveer centraal ligt in het sprookjesrijk, waardoor het een gemakkelijke plaats is 
om af te spreken. Als we voltallig zijn nemen we onze draken, koetsen, bezems en 
vliegende tapijten om naar dit dorpje te trekken. We hopen dat jullie ouders bereid 
zijn om jullie te begeleiden op deze tocht. Die middag eten we samen ons 
zelfgemaakt lunchpakket op en na het middageten vertrekken jullie ouders terug 
naar hun grot/paleis/paddenstoel/… Daarna beginnen we zo snel mogelijk aan de 
opbouw van onze versterkte burcht en we eindigen de dag met een groot vuur, iets 
waar de Wolf verschrikkelijk bang voor is. 

 



Jong-gidsen 

 

6 augustus  

Het is heel belangrijk dat de grote boze Wolf ons niet kan aanvallen, dus gaan we er 
alles aan doen  om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. We gaan verder met de 
opbouw van stenen muren rondom ons terreintje en we graven een diepe beek 
rond die muur. ’s Avonds doen we een nachttraining om wolven ’s nachts te leren 
opsporen, want wolven zijn nachtdieren. 

7 augustus 

Vandaag verlaten we onze versterkte burcht en gaan we op expeditie. We weten 
dat het beest enkele weken daarvoor gesignaleerd is in verschillende dorpjes 
rondom Eprave, dus daar gaan we heen. We nemen genoeg voedsel en materiaal 
mee om 2 dagen te overleven op verplaatsing.  

8 augustus 

We wandelen terug naar onze burcht en rusten uit van de ongetwijfeld 
vermoeiende tocht. Er is voor het eerst sinds het begin van onze expeditie ook tijd 
voor wat ontspanning. We gaan eens kijken naar de dichtstbijzijnde beek en of we 
ergens pootafdrukken kunnen vinden.  

9 augustus 

Vandaag zetten we in op de interne werking van ons sprookjesteam. We weten dat 
jullie allemaal verschillend zijn: dwergen, prinsessen, sprookjesdieren, 
zeemeerminnen, (boze) koninginnen, … Jullie hebben allemaal een andere afkomst 
en verleden, maar het is cruciaal dat we één team worden om het te kunnen 
opnemen tegen het grote gevaar. Daarom doen we er vandaag alles aan om ons 
team te versterken.  

10 augustus 

Nu we de sterktes en de zwaktes van onszelf kennen, is het niet slecht om ook eens 
hulp te vragen van andere wezens. Wij zijn het er met ons vieren niet allemaal over 
eens of dit een goed idee is, maar we willen het toch proberen. We sturen jullie op 
pad met de criminelen van de sprookjeswereld. Ze zitten allemaal opgesloten, 
maar we hebben een overeenkomst met de gevangenisdirecteurs dat ze voor één 
dag vrij mogen, op voorwaarde dat deze gevangenen meehelpen met onze 
expeditie. Die avond zullen we napraten met iedereen, inclusief de directeurs van 
de gevangenis , over het succes van de tocht bij een welverdiende BBQ. 



Jong-gidsen 

 

11 augustus 

De meesten onder jullie kregen al een eretitel, de ‘totem’ genaamd. Dit is een term 
in de sprookjeswereld die je krijgt als je bepaalde proeven doorstaat. Omdat we 
willen weten wat voor vlees we in de kuip hebben, organiseren we vandaag een dag 
waarop degenen die deze titel nog niet kregen, deze kunnen verdienen. Al de 
anderen gaan verder met snode plannen smeden over hoe we de wolf moeten 
vinden en hoe we hem dan moeten verslaan.. ’s Avonds doen we een plechtige 
uitreiking van de eretitels. 

12 augustus  

Vandaag is de grote dag waarop we actief op zoek gaan naar de Wolf. We hebben 
ondertussen hopelijk genoeg tips en aanwijzingen gevonden om hem (of haar) op 
te sporen. We hebben 24 uren de tijd om een definitief einde te maken aan de 
slachtpartijen van dat verschrikkelijke wezen. 

13 augustus 

Afhankelijk van het succes van gisteren gaan we door met de zoektocht. Als het 
ons  gelukt is hem te vinden, vieren we een groot feest. Iedereen mag zijn mooiste 
sprookjeskleren aantrekken voor deze dag vol magie, hekserij en hocus pocus. 

14 augustus 

Vandaag doen we een officiële ceremonie om de val van de Wolf te vieren. We 
nodigen alle andere sprookjeswezens uit die niet mee mochten op expeditie en 
vragen hen om een act te doen om de avond te vullen. Zelf doen we ook een act om 
onze gasten te verwelkomen. 

15 augustus 

Het einde van de expeditie zit erop en hopelijk is de Wolf opgespoord. We hebben 
voor de gemakkelijkheid verschillende draken ingezet die ons terug zullen 
vervoeren naar het centrum van de sprookjeswereld: Elewijt (Diependaalstraat 
34). 

---------------------------------------------------------------- 
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Dit was de geplande agenda voor onze expeditie, nu nog enkele afspraken om alles 
goed te doen verlopen. We hebben al een indeling gemaakt van wie bij wie ligt in 
onze versterkte burcht: 

Burchtverdeling 
Toren 1 Toren 2 Toren 3 Toren 4 
Janne (PL) Yitse (PL) Clara (PL) Jitte (PL) 
Nora (HPL) Olivia (HPL) Kayla (HPL) Floor (HPL) 
Julia Noor Nia Freya 
Lotte D Larte Sorenza Liese 
Canela Yente Emma Lotte S 
Bo Marie Aurélie Lies 
Liv  Merel  
 

We hebben ook steeds 2 verantwoordelijken (PL en HPL) aangeduid per toren. Zij 
krijgen de leiding over hun toren en zijn verantwoordelijk voor 3 dingen: de 
materiaalkoffer, de patrouillekoffer en de takenlijst. Dit jaar werken de 
verschillende torens samen. Toren 1 werkt samen met toren 2 en toren 3 en 4 
werken samen. Ze  voeren samen de verschillende taken uit en het belangrijkste: ze 
koken samen!  

1.Materiaalkoffer (samenstellen) 

De materiaalkoffer wordt samengesteld op de scouts. Dit gebeurt op zaterdag 
27/07 om 14 uur (kom op tijd!). De patrouilleleidsters en/of de 
hulpatrouilleleidsters worden hier verwacht om kookgerief te kiezen. De PL’s en 
HPL’s van toren 1 en 2 stellen  één (of twee) patrouillekoffer(s) samen en de PL’s en 
HPL’s van toren 3 en 4 stellen er één (of twee) samen.  

2.Patrouillekoffer (aankopen) 

Op zaterdag 27/O7 moeten jullie ook de patrouillekoffer binnenbrengen (die moet 
dus tegen dan klaar zijn), die samengesteld wordt door de PL’s en HPL’s. Zij gaan 
samen naar de winkel om alles te kopen en steken dit in een stevige, waterdichte 
koffer. Ook hier is er één patrouillekoffer voor toren 1 en 2 en één koffer voor toren 
3 en 4. Let goed op dat je de hoeveelheden goed inschat en houd het zo goedkoop 
mogelijk.  
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De prijs van de patrouillekoffer wordt verdeeld onder de leden van de toren: 

1. Bruine zeep 
2. VIM 
3. Schuursponsjes (staalwol) 
4. Gewone sponsjes voor de afwas 
5. Plastic (!!) tafellaken: zie dat het groot genoeg en waterbestendig is 
6. Duimspijkers 
7. Wasdraad 
8. Wasspelden 
9. Lucifers (zeker genoeg) 
10. Zipblokjes 
11. VEEEEL krantenpapier: begin allemaal (niet alleen de patrouilleleidster en 

hulppatrouilleleidster) te sparen, zodat we dit in overvloed hebben! 

12. Pannenlappen of ovenwanten 
13. Snijplank 
14. Eventueel iets van grenadine, choco, .. (houd dit beperkt) 

 

3.Takenlijst 

De takenlijst wordt opgesteld door  de PL’s en HPL’s. Er zijn dit jaar  maar 2 
takenlijsten: één voor toren 1 en 2 en één voor toren 3 en 4. Werk dus ook samen 
met de PL’s en HPL’s van de andere toren! Denk hier goed over na zodat iedereen 
ongeveer evenveel taakjes heeft en iedereen eens met iedereen samenwerkt. Zorg 
dat je genoeg mensen bij elke taak zet (dubbel zo veel als normaal, doordat we nu 
met 2 patrouilles samenwerken). De volgende taken moeten in de takenlijst staan: 

1. fourage & tafel dekken 
2. hout halen 
3. koken (in potten roeren + vuur aanhouden)  
4. Groenten snijden 
5. afwas 
6. potten insmeren + afschuren 
7. tent en terrein 

Print de lijst een paar keer af en steek hem in een plastic hoesje. 
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Hier is een lijstje met wat je nodig hebt op de expeditie: 

Kledij Schoeisel Eetgerief 
Scoutsuniform (das + rok 
+ hemd) 

Stapschoenen Bord of gamel 

Topjes en t-shirts Regenlaarzen Beker 
Ondergoed Sportschoenen Bestek (lepel, vork, mes) 
Kousen (veel) Watersandalen 2 keukenhanddoeken 
Leggings Gewone schoenen 1 aardappelmesje 
Warme en lichte truien Toiletgerief Slaapgerief 
Lange broeken Haarborstel Veldbed 
Bikini, badpak Tandenborstel Matje 
Regenjas (!) Tandpasta NIET Slaapzak 
Sjaal/muts/wanten Grote handdoek Binnenslaapzak of extra 

deken 
Verkleedkledij: meer info 
volgt na de samen 

Kleine handdoek Kussen 

Gedoopten: kledij die vuil 
mag worden 

Washandje Pyjama 

Witte t-shirt (die vuil 
mag worden) 

Deodorant  

 Maandverband/tampons  
Allerlei   
Rugzak voor 2 daagse Linnenzak voor vuile was Relaxspulletjes (masker, 

nagellak, tijdschriften, 
schmink, macramé,…° 

Zaklamp Muggenstick  
Zakgeld Zakdoeken  
Schrijfgerief  Zonnecrème  
Kapstok Plakkers  
Identiteitskaart (!)(afgeven 
op 5 augustus in gesloten 
enveloppe met naam) 

Bleinplakkers  

Postzegels Zonnebril  
Postkaartjes Lunchpakket voor 5 

augustus 
 

Tijdschriften, strips, … PVC buis!!!  + 
veiligheidsbril 

 

Onze gsm en andere elektronica hebben we niet nodig op deze expeditie! 
 
Je kan je bagage meegeven aan de camion op zaterdag 27/07 om 14;00! 
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De wet en het gebed zijn dit jaar veranderd naar 1 tekstje (zie extra uitleg woordje 
grl), allemaal vanbuiten leren dus: 
 
Wet en gebed  
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 
De natuur is onze troef. 
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 
We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. 
Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een 
kleurrijk Vlaanderen. 
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld. 
 

Ziezo, we hopen dat we jullie hebben kunnen overtuigen van de noodzaak van deze 
expeditie en dat we jullie op 5 augustus in grote getalen zien.  

PS: houd   je brievenbus goed in het oog, daar zou wel eens een TOP SECRET brief 
kunnen inzitten over het thema 

Drie vastberaden hoeven en een stevige wolvenpoot, 
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Jongens, ik ben diep teleurgesteld in jullie (great way to start a Samen). Dan probeer ik jullie 
een heel jaar een beetje op te voeden maar nee. Jullie willen het gewoon echt niet leren. 
Jullie hervallen steeds in jullie oude gewoonten. Maar ja, weet ge? Wie zijn gat verbrand 
moet op de blaren zitten. En dat is wat jullie zullen doen nu. Dat is waar jullie zelf voor 
hebben gezorgd. Jullie begingen een misdaad en de rechter heeft beslist jullie naar onze 
mooie gevangenis te sturen. Een speciale gevangenis voor speciale gevangenen zoals jullie. 
Deze gevangenis bevindt zich in het mooie Eprave en heet SG2 (Speciale Gevangenis voor 
Speciale Gevangenen). Jullie worden vriendelijk verzocht jullie aan te geven om 10 uur aan 
de kerk van Elewijt in uniform (normaal uniform, even flatterend als jullie verkleedkleren 
ongetwijfeld) waar jullie met politie- escorte naar de gevangenis worden gebracht. 

Voordat jullie verder lezen over de specifieke regels van jullie afdeling waar jullie op terecht 
zullen komen, zijn jullie verplicht vooraan in dit infoboekje het “woordje GRL” te lezen. Hier 
staan de algemene regels in omtrent jullie gedwongen opname en tijdstip (en voorwaarden) 
van vertrek. Allee ja, zéér handige info en zeker lezen want de directeurs van de gevangenis 
hebben altijd zinnige dingen te vertellen. Dat is waarom zij directeur zijn en wij maar gewone 
cipiers. Check zeker het deeltje over carpoolen om de rijdende auto’s wat te reduceren. Er 
is een mooie inschrijftool gemaakt om dit vlot te laten gaan waar je plaatsen kan aanbieden 
of zoeken. Hiervoor kan je volgende link overtypen (http://bit.ly/2XrrYWY) of gewoon 
naar de online samen gaan en erop klikken. 

Wat	neem	ik	mee?	
- Eerst en vooral GEEN verkleedkleren! Wij hebben iets 

geregeld voor dem boyzzz (graag gedaan mama). U mag altijd 
een gevangenisbol meenemen maar voor de kleren zelf 
zorgen wij wel ;) 

- Scoutsuniform 
- T-shirts, Truien, Shorts, Lange broeken 
- Ondergoed 
- Kousen 
- Regenkledij 
- Sportschoenen, waterschoeisel, stevige stapschoenen, laarzen, … 
- VERGEET AUB GEEN TANDENBORSTEL! 
- Zwemshort (eventueel spannertje voor de waalse zwembaden) 
- Handdoeken 
- Zaklamp (best een koplamp, kunde eens goed rommelen in uw valies) 
- Zakmes als ge dat hebt 
- Slaapzak 
- Veldbed 
- Matje 
- Trekkersrugzak voor tweedaagse 
- Eetgerei: mes, vork, lepel, beker, patattenmeske 
- 2 keukenhanddoeken 
- Drinkbus 
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- Zonnecrème 
- Kleerhanger (Mss om te ontsnappen ofzo) 
- (postzegels, briefpapier, enveloppe, balpen) 
- PVC buis, veiligheidsbril en witte t-shirt 
- Kranten (voor vuur aan te maken) 
- Beetje geld voor patrouilletocht (vermoedelijk voor alle GEEN’s die hieronder volgen) 
- GEEN snoep (er is eten genoeg) 

o Een verdacht zware brief van de mama wordt verdeeld over de hele groep ;) 
- GEEN rookwaren (kampvuur zal wel voor genoeg longschade zorgen) 
- GEEN frisdrank (als ge iets meeneemt liefst Chocovit, dat drink ik graag) 
- Telefoons zijn toegelaten maar afgeraden. Dit is wel handig voor op patrouilletocht 

maar scoutskamp is echter back-to-basics. Als je hem meeneemt kan je hem altijd 
aan ons geven om hem veilig en droog te houden) 

 
Voor de vroege vogels: Als jullie bagage al klaar zou zijn tegen 27/7 mogen jullie vanaf 14u 
deze op de scouts afzetten. Dan maakt de leiding ook de camion klaar en kunnen we deze 
meenemen op de camion. Dit is zeker niet verplicht maar is gewoon een mogelijkheid voor 
jullie. Dit wordt aan de fietsende verkenners aangeboden maar we willen jullie dit ook niet 
besparen xoxo Kostprijs: 2 bananen (mopje, gratis). 

Verblijfplaats	
Jullie	zullen	ingedeeld	worden	in	echte	crews	zoals	in	een	echte	gevangenis.	In	een	normale	
gevangenis	hebt	ge	crews	zoals	bijvoorbeeld:	de	chinezen,	de	afro-amerikanen,	de	holebi’s,	de	
vlaamsbelangers	en	de	onschuldigen.	Dan	baseer	ik	mij	wel	op	een	enkele	serie	die	ik	heb	gezien.	
#OrangeIsTheNewBlack	Echter	in	ons	Speciale	Gevangenis	voor	Speciale	Gevallen	(SG2)	

Zwart met witte streepjes Wit met zwarte streepjes Zebramotief Barcodemotief 

Yannick PL Senne F PL Wouter PL Stan PL 

Robin HPL Mathias U HPL Wout L HPL Robbe HPL 

Luiz Wout B Remco (Talle) Arne 

Nand Mathias B Victor Mathiz 

Max Warre Reinout Kyran 

Kobe Wout D Seppe Jelle 

Tiebe PJ (enige JV met afgekorte 
schrijfwijze waarbij ik dit 
vakje toch onnodig heel 
groot maak) 
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Er zijn 2 koffers: een materiaalkoffer en een patrouillekoffer. De materiaalkoffer bevat vooral 
kookgerei dat op de scouts gemaakt wordt. De patrouillekoffer wordt gemaakt en gekocht 
door de patrouilles zelf.  

De patrouille- en hulppatrouilleleiders worden op 27/07  voor 14u 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). Er zullen 
dus 3 patrouillekoffers gemaakt worden. Deze moet de volgende zaken bevatten:  

- Bruine zeep (2 potten ofzo van D’or) 
- Kranten (veel, maar heb dit ook in de algemene meeneemlijst gezet xoxo) 
- Lucifers 
- Aanmaakblokjes (Zipblokjes bvb) 
- Vim (om de potten te schuren) 
- Schuursponsjes (staalwol voor de potten) 
- Sponsjes/vodden (voor de afwas) 
- Tafelkleed (plastic, groot) + duimspijkers 
- Wasknijpers (samen met een sjorkoord zijn al uw kleertjes meteen droog) 
- (Grenadine om jullie suikerverslaving wat te sussen) 
- Een bak waar ge de vorige dingen allemaal insteekt 

 

OPGELET!! Hou alles zo goedkoop mogelijk want de patrouilleleiders zullen de kosten 
doorrekenen aan de rest van de patrouille bij vertrek.  

 

Tot slot moet er voor elke patrouille een werklijst opgesteld worden door de patrouilleleiders 
en hulppatrouilleleiders. De volgende taken moeten elke dag verdeeld worden: 

- Hout halen & vuur maken 
- Potten & pannen insmeren en afschuren 
- Tent & terrein 
- Koken 
- Afwas 
- Fourage halen (tafel dekken en groenten snijden) 

 

Checklist voor PL en HPL: 

ü Patrouillekoffer maken 
ü 27/7 om 14u materiaalkoffer komen maken op scouts 
ü Werklijst maken 
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Programma	

Maandag	5/8	

De	dag	van	jullie	overgave.	De	dag	waar	jullie	beginnen	boeten	voor	jullie	daden.	Na	een	leven	in	een	
gouden	kooi	is	het	tijd	om	de	realiteit	onder	ogen	te	komen.	Een	eerlijk	leven	duurt	het	langst	en	is	
ook	 een	deugddoend	 leven.	 Jullie	 daden	hebben	 gezorgd	 voor	 een	 goed	 leven	maar	dit	was	maar	
tijdelijk.	De	tijd	is	aangebroken	om	terug	op	het	rechte	pad	te	komen	en	af	te	kicken	(rookverslaving,	
drugsverslaving,	 alcoholverslaving,	 socialemediaverslaving,	 fortniteverslaving,	 mamaverslaving,…).	
Eenmaal	 aangekomen	 in	 onze	 SG2	 lunchen	 we	 nog	 met	 onze	 ouders	 (dit	 lunchpakket	 is	 zelf	 te	
voorzien!!)	 en	daarna	kan	het	afkicken	beginnen.	We	 installeren	ons	 in	onze	 cellen	en	dan	kan	de	
grote	bekering	plaatvinden!	

Dinsdag	6/8	

De	 eerste	 afkickverschijnselen	 hebben	 al	 plaatsgevonden,	 de	 eerste	 traantjes	 zijn	 gelaten	maar	 3	
woorden:	 Life	 Goes	 On.	 Dus	 vandaag	 bouwen	 we	 ons	 territorium	 verder	 uit.	 De	 eerste	 allianties	
worden	gesmeed	en	de	omgeving	verkend.	Na	alle	spelers	in	de	SG2	ontmoet	te	hebben	gebeuren	er	
’s	 avonds	 nog	 wel	 wat	 interessante	 dingen	 die	 al	 een	 eerste	 indruk	 geven	 dat	 het	 leven	 geen	
ponykamp	is	en	we	hier	niet	voor	ons	plezier	zijn.	

Woensdag	7/8	

Dit	is	dé	dag	om	op	het	rechte	pad	te	komen.	We	hebben	een	mooi	pad	uitgestippeld	voor	de	groep	
en	we	zullen	zien	of	jullie	hier	op	kunnen	blijven	of	jullie	een	doodlopend	zijspoor	inslaan.	Het	is	een	
lange	weg	met	ups-and-downs	maar	de	enige	weg	naar	geluk	is	vooruit	en	enkel	de	sterksten	zullen	
dit	Walhalla	bereiken.	

Donderdag	8/8	

We	keren	terug	van	ons	Walhalla	via	een	recht	pad	dat	toch	korter	bleek	te	zijn	dan	dat	van	gisteren	
maar	dat	is	niet	erg	he.	Gisteren	heeft	ons	sterker	gemaakt	als	groep.	En	als	dat	nog	niet	genoeg	is	
gaan	 we	 in	 de	 namiddag	 zelfs	 nog	 een	 keer	 samen	 werken	 om	 er	 vandaag	 een	 heuse	 triathlon-
groepsactiviteit	 van	 te	maken.	1	boodschap	geef	 ik	 jullie	al	mee.	Enkel	door	allemaal	even	hard	 te	
werken	ga	je	vooruit.	Als	al	het	werk	van	één	kant	komt	draai	je	in	cirkels.	In	de	avond	komt	het	besef	
van	elke	avond,	namelijk	dat	hier	ook	serieuze	dingen	gebeuren	en	dat	jullie	hier	niet	voor	niks	zijn.	
Jullie	 allianties	 en	 zogezegde	 vriendschappen	 komen	onder	 druk	 te	 staan	wanneer	 duidelijk	wordt	
wat	het	eigenlijke	doel	is…	
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Vrijdag	9/8	

All	hell	breaks	 loose!	Op	een	back-to-basic	gevangenis	als	de	onze	kan	er	al	eens	een	stroompanne	
vallen	 (mop,	 er	 is	 helemaal	 geen	 stroom	om	 in	 panne	 te	 vallen).	Maar	 dus	 stel	 nu	dat	we	 stroom	
hebben	 en	 deze	 toevallig	 in	 panne	 zou	 vallen.	 Dan	wordt	 dat	 hier	 zottenkot.	 Allemaal	 gevaarlijke	
pubers	als	 jullie	 zelf	met	een	serieus	 strafblad	als	 jullie	 zelf…	Elke	crew	spant	 zich	 samen	 tegen	de	
andere	 crews	 in	 een	 poging	 tot	 ontsnapping.	 Zijn	 er	 overeenkomsten	met	 andere	 crews	 die	 jullie	
zullen	 moeten	 nakomen?	 Of	 juist	 naast	 jullie	 zullen	 moeten	 neerleggen	 met	 gevaar	 voor	
gevangenisrellen?	Op	het	einde	van	deze	dag	 zal	 jullie	 leven	er	niet	meer	hetzelfde	uit	 zien,	dat	 is	
zeker.	

Zaterdag	10/8	

Na	een	ommekeer	in	jullie	leven	komen	er	ook	rare	wezens	in	jullie	leven.	Aliens	van	Venus.	Om	jullie	
te	 doen	 wennen	 aan	 deze	 nieuwe	 wezens	 sturen	 we	 jullie	 mee	 met	 hun	 op	 een	 van	 hun	
ruimtewandelingen	(Nee,	dat	is	niet	hun	thema	maar	zou	wel	toepasselijk	geweest	zijn	he).	Hopelijk	
genieten	jullie	van	dit	gezelschap	want	na	deze	dag	moeten	ze	weer	terugkeren	naar	hun	thuisbasis.	
Ze	komen	nog	op	diner	maar	dan	zijn	de	bezoekuurtjes	voorbij	haha!	

Zondag	11/8	

In	een	crew	toegelaten	worden	gaat	niet	zomaar	op	uno	dos	trés.	Hiervoor	is	er	een	test	van	inzet,	
een	 test	om	 te	 zien	hoe	hard	 je	hart	 ligt	bij	de	crew.	Er	moet	bewijs	geleverd	worden	dat	 je	 crew	
brothers	 belangrijker	 zijn	 dan	 je	 eigenbelang.	 Op	 het	 einde	 van	 deze	 dag	 worden	 de	 echte	 crew	
members	gevierd	en	de	egoïsten…	vermoord	en	in	de	beek	gesmeten.	Nee,	dat	laatste	was	een	mop.	
Jullie	mogen	dan	gewoon	terug	naar	de	kapoentjes	waar	jullie	opnieuw	kunnen	leren	wat	het	is	om	
in	groep	te	leven	en	rekening	te	houden	met	anderen.	

Maandag	12/8	

Na	een	dag	als	gisteren	mag	de	leiband	wel	wat	losser.	Iedereen	heeft	zich	bewezen	en	we	hebben	al	
een	aardig	idee	van	wie	te	vertrouwen	is	en	wie	niet.	Daarom	mag	er	vandaag	ook	wel	eens	genoten	
worden.	We	bouwen	aan	de	toekomst	en	we	houden	van	elkaar!	Jullie	zullen	wel	zien.	De	boog	moet	
niet	 altijd	 gespannen	 staan.	 Spijtig	 genoeg	 is	 dit	 genot	 niet	 van	 lange	 duur	 want	 het	 tekort	 aan	
stoerheid	 overdag	 zorgt	 ervoor	 dat	 dit	 tegen	de	 avond	 komt	opgeborreld	 en	 harder	 dan	ooit.	Dat	
zullen	jullie	ook	wel	zien.	Ach	ja,	we	hebben	ons	chillax-momentje	toch	gehad	he.	



Jeevee’s 

 

Dinsdag	13/8	

Ups-and-downs	 jongens,	gisteren	ontspannen	die	uitmondde	 in	een	gespannen	avond	en	nacht	die	
weer	leidt	tot	een	vermoeide	ziel	deze	dag.	Gelukkig	is	het	een	rustige	dag	waarin	we	enkel	moeten	
voldoen	aan	de	basisbehoeften.	Dit	 is	nu	eenmaal	het	 leven	van	een	misdadiger	 in	 volle	bekering.	
Maar	we	worden	er	beter	van,	het	is	voor	het	ultieme	doel.	

Woensdag	14/8	

We	voelen	ons	bekeerd.	We	maken	ons	klaar	voor	het	ontslag.	Goed	rapport	bij	the	board.	We	leren	
mensen	 kennen	 die	we	 nooit	 eerder	 zagen	 door	 de	 verblinding	 van	misdaad	 en	 valse	macht.	 Een	
nieuwe	wereld	 gaat	 open	 vol	 nieuwe	uitdagingen	en	dingen	waar	we	 geen	oog	 voor	 hadden.	Wie	
weet	gaat	er	iemand	wel	naar	huis	met	een	nieuwe	liefde	ofzow	;)	

Donderdag	15/8	

Jullie	 worden	 ontslagen.	 Jullie	 mogen	 terug	 naar	 huis.	 Jullie	 voldoen	 aan	 de	 vereisten	 voor	 re-
integratie.	Maar	 zoals	 gewoonlijk	 is	 het	 pad	 van	 re-integratie	 zéér	moeilijk.	 In	 een	 gecontroleerde	
setting	 als	 onze	 SG2	 is	 het	makkelijk	 bekeren.	 Echter	 gaan	 jullie	weer	 terug	 naar	 de	 omgeving	 die	
leidde	tot	jullie	misdaden.	Nature	en	nurture	jullie	weten	ongetwijfeld	waar	ik	het	over	heb.	Kunnen	
jullie	 het	 aan	 of	 is	 het	 nodig	 dat	 jullie	 originele	 omgeving	 opgegeven	wordt	 en	 ingewisseld	wordt	
voor	een	veiligere	omgeving	waarin	jullie	wél	kunnen	functioneren?	Ik	hoop	jullie	hier	alleszins	niet	
meer	te	zien,	of	het	moet	op	café	zijn.	
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Info	voor	het	appel	van	elke	ochtend	
Aangezien onze gevangenis (lees als Scouts en Gidsen Vlaanderen) eigenlijk niet meer 
katholiek is hebben we gekozen voor een ander “wet en gebed”. Dit wordt nu “Onze 
missie”, en het is een mooie missie. Voor zo’n opdracht wil ik ook wel bij de geheime dienst 
gaan. Alleszins, leer het allemaal vanbuiten of je staat daar mooi met uw mond vol 
ongepoetste tanden en 2 vingertjes in de lucht. 

Onze missie 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 

De natuur is onze troef. 

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 

We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. 

Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk 
Vlaanderen. 

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld. 
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Beste	verkenners!!

Het	 hoogtepunt	 van	 het	 jaar	 staat	 voor	 de	 deur!	 Maandenlang	 hebben	 we	 hiernaar	
toegeleefd!	 Iedere	zondag	opnieuw	kwamen	we	dichter	bij	het	eindpunt:	het	scoutskamp!	
Van	5	tem.	15	augustus	vertoeven	we	10	dagen	lang	in	het	mooie	Éprave!		

Alles	 is	 in	 gereedheid	 gebracht	 voor	 er	 een	 onvergetelijke	 10	 dagen	 van	 te	 maken.	 Wij	
hebben	namelijk	het	volgende	al	in	orde	gebracht:	

- Een	datum	
- Een	locatie	
- Een	slaapplaats	
- Een	vervoersmiddel	
- Eten	en	drinken		
- Activiteiten	
- 16	deelnemers	
- 5	leiding		
- En	een	thema!!!		

	

Of	wacht…	

Jullie	hebben	reikhalzend	uitgekeken	naar	het	 thema	maar	 jullie	kennen	ons	al	 langer	dan	
vandaag!	Wij	houden	van	net	iets	anders	doen	dan	de	gemiddelde	leidingsploeg.	Zo	hebben	
we	voor	het	eerst	in	de	geschiedenis	een	website	ontworpen	waarbij	we	onze	vergaderingen	
aankondigden.	 Het	 zou	 zonde	 zijn	 om	 deze	 website	 verloren	 te	 laten	 gaan	 in	 de	 diepe	
krochten	van	het	internet.	Daarom	hebben	we	het	volgende	bedacht:		

Bij	het	online	zwieren	van	deze	samen	is	het	maandag	8	of	dinsdag	9	juli.	Vanaf	woensdag	
10	juli	kunnen	jullie	iedere	dag	omstreeks	19u	een	tip	verwachten	op	de	website!	Aan	de	
hand	van	deze	tips	kan	je	het	thema	raden!	Hoe	sneller	je	het	thema	kan	raden,	hoe	beter!		

Voor	de	mensen	die	niet	zouden	afweten	van	het	bestaan	van	deze	website,	het	adres	is:		

https://verkennerselewijt.wixsite.com/18-19 

 

In	totaal	krijgen	jullie	7	tips,	gaande	van	extreem	moeilijk	tot	extreem	makkelijk!	Diegenen	
die	het	thema	kunnen	raden	krijgen	van	ons	een	verassing	op	kamp!	Het	is	dus	in	jullie	eigen	
belang	om	individueel	aan	de	slag	te	gaan.	Enkel	zo	kan	je	jezelf	tot	“Opper	Swakke”	van	de	
groep	kronen!	Stel	dat	je	na	7	dagen	(en	dus	ook	7	tips)	nog	steeds	geen	flauw	idee	hebt	van	
het	thema?	Geen	nood!	Wij	versturen	op	dinsdag	16	juli	een	mail	met	het	thema!	Zo	zijn	ook	
jullie	mama’s	en	papa’s	op	de	hoogte!		

Hopelijk	 zijn	 jullie	 klaar	 om	de	 Sherlocks	 in	 jullie	 naar	 boven	 te	 halen	want	 jullie	 gaan	uit	
jullie	pijp	mogen	komen!!		
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Uiteraard	is	dat	niet	alle	info	die	we	jullie	gaan	geven,	op	de	
volgende	pagina’s	vinden	jullie	alle	belangrijke	info	en	een	planning	

van	ons	super-neig-fantastisch	kamp!!	

YEAH	LET’S	GO!!		

Maandag	5	augustus:	Vertrek	
	

Naar	 goede	 gewoonte	 gaan	 de	 verkenners	 op	 kamp	met	 de	 fiets!	 Een	 vervoersmiddel	 op	
twee	wielen	 en	 dus	 geen	 drie	 zoals	 onze	 goede	 vriend	 “Swakke”.	We	 spreken	 af	 aan	 de	
lokalen	omstreeks	5u45!	Zo	kunnen	we	zeker	en	vast	vertrekken	tegen	6u	en	beginnen	we	
aan	onze	 fietstocht	 van	ongeveer	 160	 km.	Het	 is	 van	 levensbelang	dat	 jullie	 het	 volgende	
zeker	en	vast	in	orde	hebben	en	bij	hebben	bij	het	vertrek:		

Dit	moet	je	meebrengen:	

- Fiets	(die	in	orde	is!!)	
- Helm	(!)	
- Fietslichtjes	(!)	
- Fietsslot	(!)	
- Scoutsdas	
- Gevulde	drinkbus	
- Eten	(zeker	genoeg!):	niet	alleen	boterhammen	voor	middageten	maar	ook	kleine	

voedzame	snacks	voor	onderweg:	suikerwafels,	energierepen,	bananen,	…	
- Minstens	1	en	liefst	2	of	meer	extra	binnenbanden		
- Materiaal	om	banden	te	plakken	

Dinsdag	6	augustus:	Opbouw	terrein	
Na	veilig	en	wel	aangekomen	te	zijn	en	onze	 tenten	 te	hebben	opgezet	 is	het	 tijd	om	aan	

onze	eerste	volledige	dag	op	het	kampterrein	 te	
beginnen!	 Vandaag	 beginnen	 we	 aan	 het	
opbouwen	van	onze	keet!	 Jullie	kennen	het	wel:	
vuren,	 tafels,	 etc	 moeten	 worden	 opgebouwd!	
Haal	de	sjorrer	in	jezelf	naar	boven	en	ontpop	je	
tot	Bob	De	Bouwer!		

Na	 een	 (hopelijk)	 heerlijke	 eerste	 avondmaal	 is	
het	 nog	 tijd	 om	 s’avonds	 een	 spel	 te	 spelen	dat	
een	 combinatie	 is	 van:	 vuur,	 uithouding,	 inzicht	
en	sluwheid!		
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Woensdag	7	augustus:	Tweedaagse	
	

Deze	derde	dag	hebben	we	al	 iedere	 vierkante	 centimer	 van	het	 terrein	bezocht.	 Tijd	 om	
nieuwe	oorden	op	te	zoeken!	Van	horen	zeggen	staan	er	21	bolides	te	blinken	die	ons	naar	
een	nieuwe	bestemming	gaan	brengen.	Haal	die	Eddy	Merckx	in	jezelf	nog	maar	eens	boven!	
Onderweg	stoppen	we	voor	een	romantische	picknick	bij	kaarslicht	voor	de	liefhebbers)!		

Eens	aangekomen	op	onze	bestemming	zoeken	we	een	slaapplaats	en	eten	we	als	beesten	
heel	de	voorraad	van	de	fourage	leeg.	Nadien	gaan	we	met	z’n	allen	even	verbroederen	en	
napraten	over	het	jaar!		

Donderdag	8	augustus:	Tweedaagse		
	

Een	 kopie	 van	 de	 vorige	 dag,	 zij	 het	 zo	 dat	 we	 nu	
terug	 bollen	 naar	 Eprave!	 En	 ja,	 de	 romantische	
picknick	staat	opnieuw	op	het	programma!		

Bij	 aankomst	 wordt	 het	 eens	 hoog	 tijd	 om	 de	
sanitair	eens	op	te	zoeken!	Dit	jaar	hebben	wij	voor	
jullie	een	heuse	wildwaterbaan	voorzien	in	de	vorm	
van	 “De	 Lesse”!	 Elkaar	 inzepen	 en	 fris	 gewassen	
kunnen	we	weer	verder	doen	aan	ons	kamp!		

Vrijdag	9	augustus:	THEMADAG!!!		

Een	thema	is	een	stelling	of	meer	in	het	algemeen	een	onderwerp	van	denken,	schrijven	en	
spreken.	 Thema	 heet	 ook	 de	 grondgedachte	 van	 een	 kunstwerk	 of	 muziekstuk.	 In	 het	
onderwijs	 is	 een	 thema	 een	 vertaaloefening	 bestaande	 uit	 losse	 zinnen,	 van	 eigen	 in	
vreemde	taal	of	omgekeerd.		
	
AKA	EEN	GODGANSE	DAG	ONS	GEDRAGEN	ALS	EEN	….	!!!		

Zaterdag	10	augustus:	Patrouilletocht	
	

Na	onze	romantische	picknick	van	enkele	dagen	geleden	is	het	alweer	tijd	voor	een	vleugje	
romantiek!	Vandaag	trekken	 jullie	er	opnieuw	op	uit,	dit	keer	met	de	gidsen!	Leg	uw	haar	
maar	goed,	spuit	uw	parfum	maar	leeg	en	geeft	er	een	lap	op!	Afsluiten	doen	we	rond	het	
kampvuur	en	een	BBQ!	Barbeqyou,	barbeqme,	barbeqeverybody!	J		
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Zondag	11	augustus:	Doop	
	

Vandaag	is	de	dag	waarop	de	kleinste	swakkes	onder	ons	een	echt	swakke	kunnen	worden!		

Briek,	 Felix,	 Louis,	 Brent,	 Seppe	 &	 Victor:	 dat	 zijn	 de	 zes	 jongens	 die	 zich	 vandaag	 gaan	
bewijzen!	 Als	 zij	 slagen	 in	 hun	 opdracht	 dan	 zijn	 ze	 officiëel	 “one	 of	 the	 boys”!	 Om	 alles	
officiëel	 te	maken	 hebben	we	 aan	 het	 eind	 van	 deze	 dag	 een	 ceremonie	 waar	 jullie	 een	
adjectief	 krijgen!	Wij	 hebben	 alvast	 een	 brainstorm	 gedaan:	 Driewielende,	 Freerunnende,	
Fietshelmende,	Paarswitte,	Demarrerende,	Fortnitende,	..		

Na	deze	 ceremonie	 starten	we	met	een	 spel	dat	maar	 liefst	86.400	 seconden	 gaat	duren,	
voor	de	simpele	zielen	onder	ons:	24	uur	dus!		

Maandag	12	augustus:	24	uren	spel	
	

Aangezien	we	 pas	 gisterenavond	 zijn	 begonnen	werken	we	 vandaag	 ons	 24	 uren	 spel	 af!	
Jullie	 krijgen	 van	 ons	 een	 hele	 resem	 opdrachten	 die	 binnen	 deze	 24uur	 moeten	 zijn	
voltooid.	Hoe	meer	opdrachten	jullie	kunnen	behalen,	hoe	beter!	Maar	wees	op	jullie	hoede,	
wij	schakelen	alles	en	iedereen	in	om	jullie	te	laten	falen!		

	
Dinsdag	13	augustus:	Bollekestrui	&	Spel	met	de	kapoenen	
	

Ons	 terrein	 is	 gelegen	 aan	 een	 heerlijke	
kuitenbijter!	Het	zou	zonde	zijn	om	deze	niet	
eens	 te	 gaan	 beklimmen!	 We	 trekken	 voor	
de	 laatste	 keer	 (beloofd!)	 onze	 koersbroek	
aan	 en	 kruipen	onze	 bolide	 op.	We	houden	
een	 heuse	 race,	 wie	 het	 snelste	 de	
beklimming	 weet	 te	 halen	 wint	 de	
felbegeerde	bolletjestrui	van	2019!		

In	de	namiddag	ontfermen	jullie	jezelf	over	de	kleinsten	(En	nee	swakkes,	niet	over	Sander),	
namelijk	 de	 kapoenen!	 Jullie	mogen	 zelf	 een	 spel	 in	 elkaar	 steken	en	 jullie	 amuseren	met	
deze	gigantische	hoop	jongens	en	meisjes!	Als	er	één	ding	vast	staat	 is	dat	het	naar	goede	
gewoonte	iets	gaat	worden	met	verf!		
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Woensdag	14	augustus:	Afbraak	&	Groot	kampvuur:		
Jammer	maar	helaas	moeten	we	ons	bouwwerk	al	afbreken	en	opladen	in	de	gloednieuwe	
container!	Alle	balken	vliegen	de	grond	uit	en	recht	de	conatiner	in!	Nadat	alles	is	
afgebroken	mogen	jullie	eens	beginnen	brainstormen	over	hoe	jullie	de	show	kunnen	stelen	
aan	het	groot	kampvuur!	Maak	er	iets	van	zodat	we	trots	kunnen	zijn	en	niet	wegkwijnen	
van	schaamte!		

Donderdag	15	augustus:	Dag	en	bedankt!		
Aan	alle	mooie	liedjes	komt	een	einde!	Zo	ook	aan	ons	kamp	en	ons	jaar	in	zijn	geheel!	
Hopelijk	kunnen	we	op	deze	donderdag	terugblikken	op	een	geslaagd	kamp!	Wat	ons	dan	
nog	rest	is	een	busrit	naar	onze	hometown.	Vanaf	dat	we	uit	de	bus	stappen	zijn	we	officieël	
geen	groep	meer	maar	diep	vanbinnen	blijf	je	een	Verkenner	van	het	memorabele	jaar	18-
19!		

Aangezien	jullie	op	weekend	absoluut	een	bagagelijstje	wilden	krijgen	jullie	er	voor	het	kamp	
ook	eentje!	Misschien	is	dit	recht	vanuit	de	kapoenensamen,	misschien	ook	niet	J		

Wat	neemt	een	verkenner	mee	op	kamp?		

Wat	neem	ik	mee?		

• Slaapgerief		

o Veldbed	

o Slaapzak		

o Kopkussen		

o Warme	pyjama		

o Dekentje		

o Knuffel	(Ja,	verkenners	mogen	ook	nog	steeds	een	knuffel	hebben!)		

• Toiletgerief		

o Tandenborstel		

o Beker		

o Borstel	en	kam		

o Handdoeken		

o Zonnecrème	(en	eventueel	aftersun,	bronzer	voor	die	perfecte	bruine	kleur)	

o Muggenmelk		

o Medicatie		
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• Schoenen			

o Gemakkelijke	speelschoenen		

o Regenlaarzen		

o Waterschoenen	

o Eventueel	sandalen	of	slippers	

• Kledij		

o Das	met	naam!!		

o Verkleedkleren		

o Warme	truien		

o Lange	broeken		

o Korte	broeken		

o T-shirts	(lange	en	korte	mouwen)	

o Onderbroeken		

o Kousen	(dikke	en	dunne)	

o Regenjas		

o Zwemgerief		

o Zonnehoedje	of	pet	en	zonnebril		

o Linnenzak	voor	vuile	kledij	

• Andere		

o Identiteiskaart			

o KEUKENHANDOEK!!		

o Zaklamp		

o Strips,	boekjes		

	

Dit	kan	en	mag	absoluut	NIET	mee	op	kamp:		

o Drugs	

o Alcohol	

o Sigaretten	
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GSM-gebruik	op	kamp:		

Een	kamp	is	10	dagen	lang	kicken	zonder	elektronica	en	even	weg	van	de	wereld.	Wij	raden	
jullie	dus	aan	om	geen	gsm	mee	te	nemen	op	kamp!	Wij	gaan	niet	actief	op	zoek	naar	gsm’s,	
maar	 als	 we	 er	 één	 zien	 pakken	 we	 deze	 direct	 af	 en	 zoeken	 we	 wél	 naar	 gsm’s	 bij	 alle	
verkenners.	Deze	nemen	we	dan	ook	af	tot	het	einde	van	het	kamp.		

Patrouilleverdeling:		
	

Patrouille	1:		 Patrouille	2:		 Patrouille	3:		

Simon	(PL)	 Cyriaque	(PL)	 Dries	(PL)		

Bert	(HPL)	 Nathan	(HPL)		 Sam	(HPL)	

Nils	 Robbe	 Kobe	

Briek	 Mathieu	 Seppe	

Felix	 Victor	 Louis	

	 Brent	 	

Patrouillekoffer,	Materiaalkoffer	&	Bagage:	27	juli!		

Wij	zijn	één	team,	één	groep,	één	natie!	Wij	werken	met	z’n	allen	samen	en	daarvoor	is	dus	
ook	maar	één	patrouillekoffer	nodig!	Op	zaterdag	27	juli	mogen	de	PL’s	&	HPL’s	om	14u	de	
materiaalkoffers	komen	samenstellen.	Zorg	dat	jullie	er	vroeg	bijzijn	dan,	zodat	we	het	beste	
materiaal	 hebben.	 Dit	 is	 heel	 belangrijk!	 Als	 jullie	 bagage	 met	 de	 camion	 willen	 laten	
meekomen	 mag	 je	 deze	 op	 de	 scouts	 komen	 afgeven	 op	 zaterdag	 27	 juli.	 Ook	 de	
patrouillekoffer	kunnen	jullie	27	juli	komen	afzetten,	zodat	deze	met	de	camion	meekan!		

Wat	moet	er	allemaal	in	de	patrouillekoffer:		

• Bruine	zeep	(genoeg!)	
• Kranten	(giga	veel!)	
• Lucifers		
• Zipblokjes		
• Grenadine		
• Vim		
• Schuursponsjes		
• Afwasmiddel		
• Sponsjes		
• Duimspijkers		
• Tafelkleed	(Onze	voorkeur	gaat	naar	Roze,	Bob	De	Bouwer,	Kabouter	Plop	of	Mega	

Mindy)		
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Wet	&	Gebed:		
	

LET	OP!!:	Sinds	dit	jaar	zijn	de	wet	en	het	gebed	omgevormd	tot	een	missie.	Jullie	moeten	
dus	een	nieuw	tekstje	vanbuiten	leren!	De	bedoeling	is	dat	iedereen	dit	kan!	De	missie,	
gaat	als	volgt:		

Wij	zijn	scouts	en	gidsen,	meisjes	en	jongens,	
Elk	met	een	eigen	verhaal.	Iedereen	kan	erbij.	

We	gaan	samen	op	verkenning	en	durven	tuimelen	in	het	leven.	
De	natuur	is	onze	troef.	

We	geloven	in	onszelf,	in	elkaar	en	in	iets	meer.	
We	spelen	een	spel	dat	niet	luchtledig	is,	in	vrije	tijd	die	niet	vrijblijvend	is.	

Met	groot	plezier	en	kleine	daden	komen	we	op	voor	onze	omgeving	en	voor	een	
kleurrijk	Vlaanderen.	

Zo	dromen	we	luidop	van	gelukkige	mensen	in	een	rechtvaardige	wereld.	
	

VOILA!	DAT	WAST	EN	DAT	IST!	

Wij	hebben	er	ontzettend	veel	goesting	in!	Hopelijk	bij	jullie	van	hetzelfde!		

Als	jullie	nog	vragen	zouden	hebben,	stel	ze!	Jullie	kunnen	ons	altijd	bereiken	via:	
Facebook	&	Mail	

Gegroet,		

Jullie	favoriete	vijftal!		

Maarten,	Tibo,	Tim,	Sam	&	Sander		
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Jaja we zen bena weg mannen. Eindelijk krijgen we onze langverwachte 
beloning! De kers op de taart, het neusje van de zalm, de krenten in de pap, de 
kroon op het werk, het puntje op de i, de prins op het paard, een slag om de arm, 
de prinses op de erwt, ons pièce de résistance, allee ge snapt het wel. Het wordt 
dus wel leuk, denken we.. Wij vonden het alleszins een geslaagd jaar en kijken 
er naar uit om het mooi af te sluiten! 
Hoe, dat vind je hieronder. 

Planning 
De planning hebben jullie al op de powerpoint staan, maar voor de zekerheid 
hebben we ze hier nog eens kort neergeschreven: 

Woensdag 31/07: Vertrek 

Afspraak om 13:00 aan de lokalen in uniform, zorg dat je op tijd bent! Meer info 
over bagage etc staat wat verder in de samen. Vier lieve ouders brengen ons met 
de auto naar de luchthaven van Charleroi. 

Om 17:00 vertrekt het vliegtuig, en we landen rond 20:45 in Sofia. We nemen 
de shuttle naar het centrum en we installeren ons in Hostel Mostel. 

Donderdag 01/08: Rila 

We staan vroeg op want we worden opgehaald en naar het Rila-gebergte 
gebracht! Daar wandelen we door de mooie natuur en genieten we van het 
spectaculaire uitzicht over de ‘7 Lakes of Rila’. De stoeltjeslift is ook een optie. 

Vrijdag 02/08: Plovdiv 

Vandaag vertrekken we met de bus naar Plovdiv. We installeren ons in het 
Hikers Hostel, en in de namiddag zoeken we het avontuur op met quads en 
adventure games in Ivan Vazovo. 

In de avond kunnen we de oude stad bezoeken en van de zonsondergang 
genieten op een nabijliggende heuvel. 

Zaterdag 03/08: Sunny Beach 

We zijn alweer weg! Deze keer richting Sunny Beach, waar we allemaal naar 
uitkijken natuurlijk. De busrit zal de hele voormiddag in beslag nemen, dus de 
namiddag gaan we rustig doorbrengen op het strand, en ‘s avonds bezoeken we 
het nachtleven van Sunny Beach! Slapen doen we in Fourfifteen Hostel. 

Zondag 04/08: Aqua Park Nessebar 

Als iedereen is uitgeslapen nemen we de bus naar het waterpark van Nessebar. 
We blijven daar de hele dag, en ‘s avonds doen we nog een leuke quiz op het 
zonnige strand.	  
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Maandag 05/08: Boergas 

Tijd voor een stadsbezoek! Met de bus gaan we naar Boergas, waar we de stad 
bezoeken tijdens ons stadsspel. In de namiddag gaan we paintballen in Sunny 
Beach, en ‘s avonds zingen we de longen uit ons lijf in de plaatselijke 
karaokebar. 

Dinsdag 06/08: Zon, zee strand 

Vandaag is het een echte chilldag. We slapen uit, we gaan richting het strand, en 
tegen de middag stappen we op de boot, meer bepaald de Lazy Day Cruise. 
Hiermee varen we de kust van Sunny Beach af, terwijl we kunnen zwemmen, 
vissen, chillen, … 

Woensdag 07/08: Varna 

Het is weer tijd om te vertrekken. Deze keer gaan we naar de mooie stad Varna. 
We installeren ons in het Yo-Ho hostel, en in de namiddag doen we een 
bezoekje aan de zoo! ‘s Avonds bezoeken we het Varnaars nachtleven. 

Donderdag 08/08: Karten 

In de voormiddag meten we wie nu de beste chauffeur is op de Varna Karting 
Track. Om hiervan uit te rusten brengen we voor de laatste keer een bezoek aan 
het strand, meer bepaald het Goudstrand! Om 22:00 stappen we op de nachttrein 
terug richting Sofia. 

Vrijdag 09/08: Sofia 

Eerst installeren we ons in het appartement, daar rusten we nog wat uit van de 
nachtelijke treinrit, en tegen middag bezoeken we met de fiets alle 
bezienswaardigheden van de stad! ‘s Avonds kroegentocht door de gezelligste 
café’s. 

Zaterdag 10/08: Laatste dag 

Spijtig genoeg is de laatste volledige dag van het kamp al aangebroken. We 
bezoeken Vitosha Boulevard om een leuk souvenirtje te zoeken voor thuis, en in 
de namiddag krijgen we een spoedcursus schilderen in de Paint & Wine bar. 
Uiteraard met een wijntje bij. 

In de avond zoeken we een idyllische plek voor de kleurenceremonie. 

Zondag 11/08: Terug naar huis 

Vandaag staan we weer vroeg op om de bus te pakken richting luchthaven. Om 
11:20 vertrekt het vliegtuig, en rond 13:00 landen we in Charleroi. Vier toffe 
ouders brengen ons naar huis, waar we alweer direct de goede herinneringen aan 
dit zalig kamp kunnen bovenbrengen.	  
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Bagage  
Voor het vliegtuig mag iedereen 1 stuk handbagage en 1 stuk ruimbagage 
meenemen. Elk van max. 10 kg!  

Afmetingen handbagage 

De handbagage mag maximum 40cm x 20cm x 25cm zijn.  Voor de ruimbagage 
maken afmetingen niet uit, maar een stevige trekkersrugzak lijkt ons het handigste. 

Handbagage 

In je handbagage bewaar je best je belangrijke spullen zoals je ticket, pas, geld en 
dergelijke zodat je deze altijd bij de hand hebt. 

Vloeistoffen en gels 

● Verpakkingen van maximum 100 ml in een doorzichtig hersluitbaar 
plastic zakje met een totale inhoud van maximaal 1 liter. 

● Vloeistoffen die je kocht in de winkels op de luchthaven. De gekochte 
vloeistoffen worden verpakt in een speciale verzegelde zak. Die mag je 
pas openen op je bestemming.  

Wat neem ik allemaal mee 

Jullie zijn nu al oud genoeg om te weten wat wel en wat niet, maar hier toch een 
geheugensteuntje. 

Kledij 

● Ondergoed en sokken (belangrijk! :o) 
● kledij voor warm weer 
● kledij voor iets minder warm weer 
● leuk hemdje in thema 
● regenjas 
● zwembroek/badpak 
● handdoek 
● (reserve)schoeisel 
● waterschoeisel 
● sportief schoeisel 
● zonnebril 
● pet 
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Toiletzak 

● zonnecrème!!! 
● after-sun 
● tandenborstel 
● tandpasta 
● douchegel 
● shampoo (& conditioner voor de gurlz) 
● deo 
● kam of borstel 

Belangrijke zaken 

● ID 
● Europese ziekteverzekeringskaart 
● zakcentje of bankkaart 

Wat zeker NIET 

● Drugs (zie charter dat iedereen getekend heeft) 

Voilakes se, nu zijn jullie helemaal klaar om te vertrekken richting het mooie, 
zonnige Bulgarije! 

Tot dan, 

SBK 
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   Achterflap 

 

 
Voor ouders die tijdens het wachten op hun kroost wat 

dorstig worden, zullen er naar jaarlijkse gewoonte 
drankjes geserveerd worden in ons ‘Café Eprave’ dikke 

merci aan de helpende handen voor het verderzetten 
van deze traditie! 

 
 
 

  

 

 
De start van het nieuwe scoutsjaar vindt plaats op zondag 8 

september met Den Elewijtse Pijl.

 
 
 
Hierbij kan je deelnemen aan fiets- of wandeltochten ten voordele van de 
vernieuwing van onze lokalen. 
Na de succesvolle vorige edities gaan we opnieuw voor sfeer en 
gezelligheid, perfect uitgepijlde tochten, uiterst verzorgde bevoorrading 
(scouts weten wat lekker is!), en een Gouden Carolus (of andere drankje) 
voor elke deelnemer! 
  
Meer info binnenkort op onze Facebookpagina, onze website 
(scoutselewijt.be) of op denelewijtsepijl.be! 
 
 
 
 
	

	


