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Redactioneeltje

Oh mijn god!!! Dit is gewoon al de kampsamen ofwa? Jongens
toch, wat is dat snel gegaan… een heel jaar nu al om. Maar hey
dat wil dus wel zeggen dat het kamp eraan komt en wat gaat
dat een knaller zijn!
Wij waren met veel plezier jullie samenploeg! En zien jullie
graag volgend jaar weer!
Raoul & Manon

Redactioneeltje
Beste ouders en leden
Het is bijna zover, we gaan op kamp! We zijn blij dat we dit jaar wél iedereen kunnen
meenemen en onze tradities zoals het spel met alle takken en de patrouilletochten weer
kunnen laten doorgaan. We spenderen uiteraard veel aandacht aan hygiëne en slaap, ook de
noodprocedures zijn nooit veraf.
Hier alle praktische info op een rijtje:

Periode
De periode verschilt van tak tot tak. Hoe ouder je wordt, hoe langer je op kamp mag gaan!
Let op, de data zijn een beetje gewijzigd tegenover andere jaren:
- Jin, givers en jong-givers: 2 – 12 augustus
- Kabouters en welpen: 5 – 12 augustus
- Kapoenen: 7 – 12 augustus
Opgelet!
- Dit jaar is er geen 'bubbeltermijn' van 7 dagen. Leiding en leden mogen in theorie dus
van de ene op de andere dag op een ander kamp vertrekken. Toch raden we aan om
zeker twee dagen tussen verschillend jeugdaanbod te plannen.
- Houd rekening met eventuele quarantaine na een reis in het buitenland. We vragen
jullie expliciet om je aan deze regels te houden zodat het risico op besmetting voor
ons allemaal tot het minimum beperkt blijft.
- Ouders moeten ten allen tijde beschikbaar blijven tijdens het kamp om hun kind zo
nodig te komen ophalen!
Je mag niet vertrekken!
- Als je 14 dagen vóór start van het kamp terug bent gekeerd van een vakantie in de
rode of oranje zone (vastgelegd door buitenlandse zaken).
- Deelnemers die drie dagen of minder voor vertrek ziek worden, al dan niet met
symptomen van corona, blijven thuis.
- Wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon, kan
niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode. Zolang één
huisgenoot in quarantaine zit kan het lid niet vertrekken.

Kampadres
Ons terrein is dit jaar gelegen in Wanlin, zo’n anderhalf uur rijden vanuit Elewijt.
Adres:
Rue Gilbock 45
5564 Wanlin
België
Coördinaten:
50°09'55.1"N 5°03'26.3"E

Woordje GRL

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:
Alexandre C.
Scouts en Gidsen Elewijt
T.A.V. Naam lid + tak
Rue Gilbock 45
5564 Houyet
Leden kunnen ook postkaartjes of brieven naar huis sturen, het is handig als ze
voorgeschreven enveloppen met postzegels mee hebben op kamp, zo zijn we zeker dat het
adres juist is. Op kamp kunnen ook postzegels en gepersonaliseerde postkaartjes van scouts
Elewijt aangekocht worden, de kaartjes kosten €0,5 en postzegels kosten €1. Geef in dit geval
ook zeker de juiste adressen van het thuisfront mee!

Vertrek
Bij vertrek wordt de temperatuur van alle leden gemeten, wie koorts heeft blijft thuis.
Givers
Givers vertrekken zoals andere jaren met de fiets op kamp op maandag 2 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. Deze mensen zitten
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mee in de bubbel van de gidsen / VK’s, mondmaskers dragen is dus niet nodig. Meer info over
het vertrek vind je bij de desbetreffende takken zelf, verder in deze samen.
Andere takken
Bij de overige takken is het de traditie dat de leden door de ouders zelf naar de kampplaats
gebracht worden. Zo krijgen de ouders ook de kans om te zien waar hun zoon/dochter de
komende dagen zal doorbrengen.
Een aantal regels voor als je niet enkel je eigen kind brengt:
- Ouders dragen heel de rit een mondmasker.
- Als een kind van 12 jaar of ouder van een ander gezin mee rijdt, draagt dat kind ook
een mondmasker.
- Houd rekening met goede handhygiëne: alle inzittenden gebruiken voor en na de rit
handgel.
Leiding zal voor elk lid in het logboek moeten noteren in welke auto hij / zij vervoerd werd en
welke ouder hierbij zat. Om de bubbels optimaal gescheiden te kunnen houden (zowel bij
vertrek als bij aankomst) wordt er dit jaar op verschillende plaatsen afgesproken.
-

Jong-gidsen vertrekken op 2/8 om 9u30 aan de kerk van Elewijt
Jong-verkenners vertrekken op 2/8 om 10u30 aan de scoutslokalen
Kabouters vertrekken op 5/8 om 9u30 aan de kerk van Elewijt
Welpen vertrekken op 5/8 om 10u30 aan de scoutslokalen
Kapoenen vertrekken op 7/8 om 9u30 aan de kerk van Elewijt

Opgelet! Bij vertrek geef je je (kids)ID en steekkaart (deze wordt door de ouders zelf afgedrukt
en ingevuld meegegeven) aan je leiding! Liefst in een gesloten enveloppe met de naam van je
zoon/dochter op. Breng ook zeker een picknick mee voor het lid.
Eenmaal aangekomen aan het kampterrein parkeer je op onze kiss and ride. Daar worden de
valiezen uitgeladen en kan er een laatste dikke knuffel worden gegeven. Daarna vertrekken
leden en leiding samen naar de takplaats op het terrein waar we valieze uitladen, veldbedden
opzetten en onze picknick (van thuis mee te brengen) op eten (zonder ouders). Schrijf dus
zeker duidelijk naam en familienaam op alle bagage.
Ouders die zowel een kabouter als een welp of een jong-gids en een jong-verkenner brengen
mogen kiezen welk moment zij rijden. Breng de takleiding hier wel zeker van op de hoogte!
We vragen jullie uitdrukkelijk om ook hier, bij het vertrek, de regels van de social distance toe
te passen! Wij doen veel moeite om alles veilig te laten verlopen, het zou jammer zijn moest
dit vooraf al teniet gedaan worden. Het is ook niet de bedoeling dat broers, zussen, oma’s,
opa’s,... meekomen. Niemand die niet in een bubbel hoort mag het terrein betreden.

Terugkeer donderdag 12 augustus
Zoals andere jaren komen alle leden op dezelfde dag met de bus naar huis. Als alles goed gaat
komen we terug als één bubbel: op hetzelfde uur aan de lokalen. Aankomst in Elewijt wordt
geschat tussen 17 en 18 uur. We houden jullie via onze facebookpagina op de hoogte over
eventuele vertragingen of last-minute wijzigingen.
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Let op, de bussen parkeren in de kasteelstraat, houd deze dus vrij! We vragen jullie ook
uitdrukkelijk om zelf een mondmasker te dragen als je geen 1,5 meter afstand kan bewaren
van elkaar. Leiding zal assisteren zodat de bussen op een snelle en veilige manier uitgeladen
worden.

Bubbels
Gezien de huidige besmettingsgraad, het goede verloop van vorig scoutskamp en het feit dat
we alles in openlucht (en vooral per tak) organiseren kozen wij ervoor om in één bubbel op
kamp te gaan. Dit heeft vele voordelen op logistiek vlak. Dit zorgt er ook voor dat we tradities
als spel met alle takken, BBQ’s, patrouilletochten etc kunnen laten doorgaan. Het drukt ook
onze kost (voor bussen bijvoorbeeld) enorm.
We werken wel met een veilige buffer van twee dagen. De eerste twee dagen dat een tak
aankomt op kamp vormt ze een eigen takbubbel met eigen leiding en bij de kleinste taken
ook de fourage. Als er na twee dagen geen ziektesymptomen of nieuws over hoog risico
contacten van voor vertrek opduiken, sluit de tak zich aan bij de grote kampbubbel met alle
andere leiding en leden op kamp.
Belangrijk om te weten is dat een scoutskamp eigenlijk sowieso al doorgaat op “takeilandjes”
en dat de contacten tussen verschillende takken (en zeker van andere leeftijdsgroepen) zich
beperken tot het minimum.

Extra maatregelen
Corona brengt veel extra maatregelen met zich mee, we volgen daarbij de richtlijnen van
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Benieuwd naar deze richtlijnen? Je vindt ze allemaal terug op
www.scoutsengidsenvlaanderen.be.
Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk stappenplan: onmiddellijke
afzondering met 1 leid(st)er en ouders die hun zoon of dochter zo snel mogelijk komen
ophalen. De GRL coördineert en is aanspreekpunt voor opvolging van deze maatregelen. We
kregen ook een aantal zelftesten mee om snel te kunnen handelen.
We hanteren de verder gekende standaardrichtlijnen zoals handhygiëne, reinigen van
contactoppervlakken, zorgvuldige afwas en verplichte mondmaskers voor +12-jarigen in
publieke ruimte buiten de kampplaats.
Graag extra aandacht voor volgende zaken:
- Ben je ouder dan 12: neem zelf zeker 2 mondmaskers mee (nodig op dagtocht,
doktersbezoek…)
- Neem 5 keukenhanddoeken mee, zo kan de afwas op een hygiënische manier
gebeuren.
- Om externe contacten te vermijden laten we geen externen toe op ons terrein, we
vragen ook aan jullie om dit te respecteren. ·
- Bij twijfel of risicopatiënten vragen we dat ouders de huisarts consulteren voor advies.
- We zijn nog op zoek naar ontsmettingsmateriaal (zowel voor mensen als
oppervlakken) en veiligheidsmateriaal (FFP2-maskers, schoten, handschoenen…).
Kan jij hier gratis of voor een goede prijs aan geraken? Laat het ons zeker weten!
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Ondanks deze dingen doen wij ons best er een zo normaal mogelijk kamp van te maken!

Onze fourages
Hier een overzicht van onze geweldige foeriers, zonder hen zou het jaarlijkse topmoment
van Scouts Elewijt niet mogelijk zijn!
- Kapoenen:
Joke, Wally & Lou
- Kabouters:
Mieke & Hugo
- Welpen:
Kim & koen
- jogi’s, jv’s & jin:
Moeke & Vake (Inneke & Dimi)
- Gidsen & VK’s:
Tom, Heidi & Smurf
Op kamp is ook een logistieke ploeg, die voor ons naar de winkel gaat en ervoor zorgt
dat we drinkbaar water hebben, dit jaar zijn dat Gieljan & Martin. Zij zorgen daarnaast
ook voor extra ontsmetting van materiaal, contactoppervlakken en infrastructuur,
voeren reparaties uit,...

Bagage
Alle leden kunnen/mogen hun bagage binnenbrengen op zaterdag 24/07 om 15u. Zeker voor
verkenners en gidsen is dit belangrijk gezien zij met de fiets naar het kamp zullen gaan en hun
bagage dus niet zelf kunnen meenemen. Andere leden mogen hun bagage ook binnenbrengen
op dit moment (zelf meenemen bij vertrek kan ook).
Handig:
- Schrijf zeker naam en tak op elk stuk bagage dat jouw kind meeneemt
- Hang ook een gekleurd lintje/opvallende sticker aan de koffers, zo kunnen wij snel
alles tak per tak sorteren.
- kapoenen: geel
- kabouters: rood
- welpen: groen
- jogi’s: roos
- jv’s: blauw
- gidsen: wit
- vk’s: paars
- jin en leiding: oranje
Net als vorig jaar werden de patrouillekoffers van (jong)-givers door de leiding aangekocht en
gemaakt. Patrouilleleid(st)er en/of hulppatrouilleleid(st)ers zullen hier dus niet zelf voor
moeten zorgen.

Uniform
Voor de oudere leden (kabouters, welpen, jong-givers, givers en jin) is een perfect uniform
verplicht. 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.

Milieuvriendelijk kamp
Wij gebruiken op kamp milieuvriendelijke zeep, tandpasta, conditioner en shampoo voor al
onze leden en leiding. De kostprijs van deze milieuvriendelijke producten zit inbegrepen in de
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kampprijs. De leden kunnen op kamp alles terug vinden aan de wasplaatsen of aan de
fourages. Wij willen vragen om jouw zoon of dochter geen andere producten mee te geven
en zodoende onze milieuvriendelijke inspanningen te ondersteunen. Bedankt!

Algemene 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!

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.

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 vorig jaar 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, Givers en jin
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.
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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.

Verloren voorwerpen
Tijdens onze werkdag op zondag 15 augustus zullen de verloren voorwerpen uitgestald
worden. Jullie kunnen een kijkje komen nemen vanaf 16 uur. Op de elewijtse pijl zullen deze
nog een keer uitgestald worden.

Merci en tot snel!
Voila, hopelijk nu alles duidlijk voor jullie! We vragen jullie als leiding zowel begrip als
vertrouwen. Aarzel niet om bij ons aan te kloppen met welke vraag of bekommernis dan ook.
We begrijpen dat er zorgen kunnen zijn en zoeken graag samen naar antwoorden of
oplossingen.
Het is een stevige opdracht, maar we zijn paraat. We kijken er enorm naar uit om onze leden
opnieuw de tijd van hun leven bezorgen.
Op kamp met uitzicht op weer onbezorgd jong mogen zijn? ’t Zal wel zijn!
Wij wensen jullie alvast een leuk kamp, tot snel!
Groetjes,
de groepsleiding:
Myrthe Baets - 0496 75 73 96
Brikke Merckx - 0477 35 64 92
Maxime Lescrauwaet - 0470 49 92 89

Kapoenen
Dag kapoenen, ouders

Hier is die dan de lang verwachte kamp samen!!
Zijn jullie benieuwd wat het thema is!!!!!
Wij hebben voor jullie een heel leuk thema uitgekozen!

Hier geven we enkele tips!
Wie rijdt er op een eenwieler? Wie kan er goed goochelen? Wie durft er in de lucht te slingeren? Wie
temt de wilde dieren?

Hou de popcorn maar klaar want het thema is Circus!! Wij zijn heel benieuwd naar jullie circus
outfits!

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

Kapoenen
Zaterdag 07/08
We verzamelen om 10 uur aan de kerk van Elewijt in uniform (das). Nadien vertrekken we allemaal
samen richting onze kapoenencircus. Eens aangekomen op ons kapoenencircus krijgen we van onze
fourage een super lekker maaltijd om op krachten te komen. Nadien gaan we onze installeren in ons
circus en spellen we echte circus spelletjes! We sluiten de avond af met een kampvuur!

Zondag 08/08
Vandaag verlaten we onze kapoenencircus en gaan we de wijde omgeving verkennen. Hierbij
vermijden we contact met circus du soleil, onze concurrent. Smeer je benen goed in en trek goede
wandelschoenen aan.
In de avond schuiven we onze benen onder tafel en genieten we van een lekkere BBQ! Nadien zingen
we samen liedjes en kruipen we ons bed in, want morgen wordt een belangrijke dag! Wie wordt de
directeur van onze kapoenencircus??

Maandag 09/08
Vandaag transformeren we ons in onze circus outfits! In de voormiddag maken we onze circus outfits
af! In de namiddag spelen we het super leuke circus spel! We sluiten de avond af met onze circus
skills!

Kapoenen
Dinsdag 10/08
Vandaag starten we de dag met een lach! We beginnen de dag met ochtendgymnastiek! Na alle het
sporten rusten we in de namiddag effen uit! Nadien spelen we een mega tof spel met de verkenners.
Dit zijn de oudste jongens van het kampterrein. In de avond gaan we met verschillende lichtjes een
spel spelen!

Woensdag 11/08
Vandaag is onze laatste dag in ons kapoenen circus! We bereiden ons voor op de grote voorstelling
van de avond. Daar kunnen we laten zien wat voor goede circus artiesten wij zijn! Voor de
voorstelling van de avond moeten we onze kapoenen circus opruimen. In de namiddag spelen we
nog een groot spel met heel de scouts!

Donderdag 12/08

Vandaag is het tijd om afscheid te nemen van ons kapoenen circus en keren we terug naar
huis. Tijd om alle onze verhalen van ons kapoenen circus te delen met mama, papa, broer,
zus,…!

Kapoenen
Wat neem ik mee?
•

•

•

Slaapgerief
•

Veldbed

•

Slaapzak

•

Kopkussen

•

Warme pyjama

•

Dekentje

•

Knuffel

Toiletgerief
•

Tandenborstel

•

Beker

•

Borstel en kam

•

Handdoeken

•

Washandjes

•

Zonnecrème (en eventueel aftersun)

•

Muggenmelk

•

5 Keukenhanddoeken

•

Medicatie (af te geven aan de leiding aan de kerk)

Schoenen

•

•

Stapschoenen

•

Gemakkelijke speelschoenen

•

Regenlaarzen

•

Waterschoenen

•

Eventueel sandalen of slippers

Kledij
•

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

•

Verkleedkleren

Kapoenen

•

•

•

Warme truien

•

Lange broeken

•

Korte broeken of rokjes

•

T-shirts (lange en korte mouwen)

•

Onderbroeken

•

Kousen (dikke en dunne)

•

Regenjas

•

Zwemgerief

•

Zonnehoedje of pet en zonnebril

•

Linnenzak voor vuile kledij

•

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

•

Zaklamp

•

Rugzakje voor op dagtocht

•

Drinkbus

•

Strips, boekjes

•

Fluohesje voor op dagtocht!!!

•

Handgel en/of handcrème!!!

•

Zeker 3 stoffen, wasbare mondmaskers!!!

Andere

Eventueel
•

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

•

Enveloppen voor postkaarten of brieven en postzegels

•

Schrijfgerief

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

Matje voor op het veldbed (tegen de koude)

Kapoenen
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.
•
Joke en Wouter 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.

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

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

Kapoenen
contact
Als er nog vragen of opmerkingen zijn dan kan je ons bereiken op onderstaande nummers.
Dit is alleen voor vragen voor het kamp. Tijdens het kamp beantwoorden wij geen berichten.
Jolien: 0479/19.33.42
Simon: 0472/18.86.93
Cyriaqe: 0468/23.61.30
Sam: 0495/13.16.32
Nathan: 0475/60.80.46
Zie zo dit was het voor nu! Wij hebben er als super veel zin in! We zijn benieuwd naar jullie
circus outfit!

Voor de mama’s en papa’s lees zeker nog eens het woordje van GRL na voor
je kapoen vertrekt op kamp!

Vele kusjes en knuffels van jullie liefste leiding

yenthe

cyriaque

Sam
Simon

Nathan
Jolien

Kabouters

Cowgirls op de prairie

Dag liefste kabouters
We kunnen eindelijk het thema van ons langverwachte kamp met jullie delen!
Dit jaar gaan we allen als cowgirls op kamp! Heb je zin om samen met ons de
prairie van Wanlin onveilig te maken? Trek dan je cowboots maar aan en maak
je klaar voor een onvergetelijke week. Benieuwd naar wat wij allemaal in petto
hebben? Lees dan maar snel verder!
Lees ook zeker het Woordje GRL voor alle belangrijke info!

Kabouters
5 augustus
We spreken af om 9u30 aan de kerk in uniform. Vergeet zeker je steekkaart en
identiteitskaart niet. Jullie mama’s en papa’s brengen ons naar het kampterrein.
Nadat we afscheid genomen hebben van jullie ouders, eten we onze eerste
lunch, vergeet dus zeker geen lekker lunchpakket. In de namiddag zullen we de
prairie verkennen en dit vervolgens inrichten tot onze saloon voor de komende
week. Hierna beleven we nog een gezellige avond waarin magie centraal staat.
6 augustus
In de voormiddag halen we onze knutselhanden boven om alle enge dromen te
verjagen. In de namiddag ontdekken we welke cowgirls de combinatie van brains
& waterskills het beste beheert. Om onze eerste volledige dag op de prairie af te
sluiten spelen we nog een fonkelend lichtspel!
7 augustus
Vandaag
stevige

trekken
cowboots

we
aan

onze
en

ontdekken we het wilde westen
van Wanlin. Tijdens deze tocht
worden jullie op de proef gesteld
om jullie te bewijzen als ware
cowgirls. Ook nemen we de tijd
om te genieten van de natuur en
zoeken we een gezellig plekje om te picknicken. Na deze zware tocht koelen we
af in de beek. Nadat we genoten hebben van een heerlijk avondmaal, spelen we
een meesterlijk mindspel.

Kabouters
8 augustus
Vandaag is het de hoogdag waar iedereen op heeft gewacht. Kunnen jullie het al
raden?!?!
HET IS THEMADAG,
JOEPIEEEEEE

In de voormiddag spelen we het ultieme themaspel waarin jullie de kneepjes van
het cowgirlvak leren. Van hoefijzerwerpen tot lasso gooien, het komt allemaal
aan bod! Gedurende de namiddag kunnen deze skills goed van pas komen voor
onze volgende uitdaging: paintballgevecht! In de avond halen we de detective
in ons naar boven om een mysterie op te lossen.
9 augustus
Vandaag vliegen we naar Tokyo voor de Olympische Spelen. Trek je sportkleren
maar aan & laat zien wat je in je mars hebt. In de namiddag bekomen we van
deze sportieve start van de dag en halen we de creatieveling in ons naar boven.
Voor het avondeten komen alle cowboys en cowgirls van de scouts samen voor
de jaarlijkse bezinning. ’s Avonds tutten we ons op, want we verwachten bezoek
in de saloon… de welpen komen! We genieten samen van een onvergetelijke
avond vol lekkers.

Kabouters
10 augustus
Vandaag is het een spannende dag voor de 2 e jaars onder ons. Zij worden
gedoopt tot volwaardig kabouter. Ondertussen zullen de 1 e en 3e jaars ook
kunnen genieten van andere spelletjes. Het einde van de doop sluiten we samen
af met een plonsje in de beek. In de avond vieren we deze mooie dag samen
rond een kampvuur.
11 augustus
Het is vandaag jammer genoeg al de laatste volledige dag op onze prairie. We
starten de dag met het oefenen van ons kampvuurnummertje. In de namiddag
spelen we een groot spel met heeeel de scouts. Als kers op de taart… GROOT
KAMPVUUR!! YEEEEHAAAA
12 augustus
Ons cowgirlkamp komt vandaag ten einde.

Het is tijd om koffers in te pakken

en ons kampterrein te verlaten. Als alles is ingepakt gaan we met de bus terug
richting Elewijt. Tussen 17 uur en 18 uur komen we terug aan in Elewijt aan de
scoutslokalen.

Kabouters
Wat neem je mee naar de prairie
! In Woordje GRL vind je een lijst met alle benodigdheden !
Wij voegen hier nog enkele specifieke dingen aan toe voor onze activiteiten:
o Verkleedkleren in cowgirlthema
o Witte T-shirt die vuil mag worden
o Doopkleren voor 2e jaars
o Sportkleren
o Fluohesje
Op kamp neem je GEEN snoep mee.
Vergeet niet overal duidelijk je naam op te schrijven.

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.”

Kabouters
Hopelijk kijken jullie heel hard uit naar het
kamp.
Wij hopen er samen een onvergetelijk kamp van
te maken!
Veel kusjes van jullie allerliefste leiding
XXX

Welpen

Welpenkamp 2021 - Oermensen

OEGA BOEGA UGH
Dag Welpen, tot jullie spreken de stamhoofden van de oega-boega-stam. Wij kijken er
naar uit om jullie van 5 tot 12 augustus te verwelkomen in de prehistorie. Jullie zullen een
week lang worden ondergedompeld in de oertijd en transformeren tot echte oermensen.

Welpen

DONDERDAG 5 AUGUSTUS
Vandaag reizen we terug in de tijd naar de prehistorie. Onze terugreis start om 10u aan de
kerk in Elewijt (in scoutsuniform!). Aangezien we onszelf omtoveren tot
oermensen/holbewoners, mogen jullie je manieren thuislaten (maar dat waren jullie
ongetwijfeld toch al van plan ;-)). Eens aangekomen in de oertijd, eten we samen ons
lunchpakket op. We richten onze grotten in en leggen de eerste contacten met de
dinosaurussen. Daarna richten we onze eet-grot in en genieten we van een eerste
kampvuur.
VRIJDAG 6 AUGUSTUS
In de voormiddag tasten we het terrein af. Maar opgelet, er is vandaag een bedrieger onder
ons, deze zullen we in de namiddag ontmaskeren. ‘S avonds spelen we een spel in het
donker.

ZATERDAG 7 AUGUSTUS
Zoals jullie weten zijn holbewoners echte jagers en moeten ze oog hebben voor details.
Vandaag trekken we de wildernis in. De beste jagers zullen beloond worden met een sappige
prooi. Deze zal worden uitgereikt op verplaatsing want deze nacht slapen we niet in onze
oorspronkelijke grot.
ZONDAG 8 AUGUSTUS
Vandaag trekken we onze jachtkleren aan en gaan we op zoek naar avontuur tijdens de
terugtocht naar onze grot. We sluiten de dag af met een fakkel in de hand, het belooft een
echte vurige avond te worden.
MAANDAG 9 AUGUSTUS

Welpen
OEGA BOEGA UGH VANDAAG IS HET THEMA-DAG.
We laten het beest in ons helemaal los en laten zien
wie het meeste OEGA BOEGA in zich heeft.
Na een vuile en wilde oer-voormiddag maken we ons
eerst schoon om dan tot bezinning te komen.
Afsluiten doen we met een heerlijke BBQ met onze
oer-vrouwen.
DINSDAG 10 AUGUSTUS
Vandaag versterken we de banden binnen onze
stam. De ongedoopten zullen getest worden en de weg van de oude wolf bewandelen. ‘S
avonds sluiten we af met een spectaculair schouwspel.
WOENSDAG 11 AUGUSTUS
In de voormiddag bereiden we ons voor op de big performance van vanavond. Daarna
spelen we een spel met alle takken. We experimenteren met onze nieuwe uitvinding tot het
maximum, hopelijk komt de brandweer deze keer niet langs.
DONDERDAG 12 AUGUSTUS
Vandaag komt ons oer avontuur tot een einde. Tijd om ons terug te transporteren naar de
nieuwe tijd en onze manieren terug te krijgen. Eindelijk zien we onze voorouders terug.

Wat nemen oermensen NIET mee?
● Elektronische apparaten
● Snoep, chips, koeken, frisdrank

Wat nemen oermensen WEL mee op oeravontuur?
● 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

Welpen
● Washandje
● Tandenborstel (geen tandpasta, er wordt voor milieuvriendelijke tandpasta en zeep
gezorgd door de scouts)
● Stevige wandelschoenen, speelschoenen, waterschoenen, laarzen, ...
● Verkleedkledij!
● Zwembroek
● Uniform (hemd, broek en das!)
● Regenjas!
● Zaklamp
● Rugzakje (voor tweedaagse, 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

Hoe een dag in de prehistorie eruit ziet:
● 8u: opstaan en aankleden
● 8u30: ontbijt + afwas
● 9u: opening aan de mast
● VOORMIDDAG-ACTIVITEIT
● Tussen 12u en 13u: middageten + afwas
● Platte rust om er tegen de middag weer tegenaan te kunnen (± 1u)
● NAMIDDAG-ACTIVITEIT
● 16u: vieruurtje
● Kleine spelletjes
● 18u: avondmaal + afwas

Welpen
● AVONDSPEL
● Rond 21u30: kruipt een oermens in zijn bed

Jong-gidsen
ALLITERATIEKAMP
Telefoon Taylor

Maagd Maria Maggie

Hert Hanne

Einstein Elsa

Jong-gidsen

Hallo lieve jong-gidsen! Eindelijk is hij er, de KAMPSAMEN!!!!
We gaan samen op alliteratiekamp WOEHOEE, maar nu hoor ik jullie al denken:
“Huh?! Wat is alliteratie?”
Hieronder even de definitie:

Benieuwd naar wat we gaan doen? Lees dan snel verder!

Vertrek Mannelijke Maandag - 2 augustus
Vandaag spreken we om 10u af aan de kerk van Elewijt. Iedereen wordt
verwacht in uniform en met een mondmasker aan!
Eens we voltallig zijn carpoolen we richting Wanlin. Daar zal een Kiss en Ridezone aanwezig zijn zodat jullie, jullie mama’s of papa’s een laatste kus kunnen
geven.
Eens we op het kampterrein zijn aangekomen gaan we picknicken (dus voorzie
zeker een lunchpakket). Wanneer we ons buikje hebben rond gegeten, gaan we
het beste materiaal stelen en de mooiste en beste tenten en vuren maken.
Dolle Dinsdag – 3 augustus
We werken onze mooie plek af en zorgen dat deze de coolste is zodat heel
Wanlin jaloers is op ons.
De namiddag is een topdag voor de creatieve zielen onder ons. We kruipen in
iemand anders’ rol en we gaan zien wie van ons zich het beste kan inleven.
’s Avonds laten we ons betoveren door de magie van het vuur. Teamwork makes
dreamwork. Zet die aftersun maar klaar want deze stoere chicks zijn gaar.

Jong-gidsen

Wandel Woensdag – 4 augustus
StapStapStap
1 2 3 4 5 6 7, zo gaat het goed, zo gaat het beter en nog een kilometer!
Nu we het terrein als onze broekzak kennen, is het tijd om het verre oorden te
gaan ontdekken. Trek jullie wandelschoenen aan want vandaag trekken we de
wijde wereld in.
Het is jullie taak om ervoor te zorgen dat we niet te veel kilometers wandelen.

Dappere Donderdag – 5 augustus
Na een gezellig nachtje op een nog onbekende plek, maken we ons klaar voor
een plezierige terugtocht naar onze vertrouwde spot. Prop die slaapzakken
terug in hun veel te kleine zak, laat de lucht terug uit jullie comfortabele matjes
en duw die pijnlijke voetjes nog een keer terug in die schoentjes.
Eens aangekomen aan ons prachtig plekje, is het dringend tijd voor iets chill. We
gaan lekker profiteren van een waske, plaske & plonske en daarna is het relaxing
onder ons donske. Allez, of dat hopen we toch…

Vage Vrijdag – 6 augustus
Nu we gesetteld zijn op ons terrein is het tijd om onze persoonlijke ruimte nog
wat meer met elkaar te delen.
We kruipen nog dichter bij elkaar en houden het vuur in onze relatie in leven.
Vandaag is een vage dag. Wees voorbereid.
Zalige Zaterdag – 7 augustus
Vandaag is het zalige zaterdag! JOEHOE!
Waarom het een zalige dag wordt is niet zo’n verrassing.
De kapoenen komen vandaag aan en tweedaagse hebben we al achter de rug,
welke wandel dag hebben we nog zoal tijdens het kamp?

Jong-gidsen
De enige dag dat jullie compleet vrij zijn van de leiding… PATROUILLETOCHT!
We hebben wel al gemerkt dat jullie nog niet zo’n goede band hebben met de
boys, dat vinden wij jammer dus hopelijk banden jullie vandaag wat meer.☺
Wij gaan jullie alvast hard missen, maar we gaan stiekem ook wel genieten van
de rust.
Als jullie terug zijn staat er een feestmaaltijd klaar voor jullie, of ja…die jullie nog
moeten klaarmaken.

Zieke Zondag – 8 augustus
Door al dat wandelen lijken we wel een wandelkamp, tijd om te bewijzen dat we
wel echt op alliteratiekamp zijn!
We spelen een mega te zot voor woorden spel! We spelen het “ALLERLEUKSTE,
ABSURTE, AMUSANTSTE, ACTIEFSTE ALLITRATIESPEL”
In de avond moeten jullie wel nog bewijzen dat jullie niet bang zijn in het
donker…whooo wat zou dat zijn?

Motiverende Maandag – 9 augustus
Maandagen zijn NOOIT leuk, behalve die vanop kamp! Vandaag halen we de
sportieve sporters in ons naar boven!
Om onze gezondheid op punt te houden, blijven we de hele dag in beweging.
Wees gewaarschuwd niet iedereen zal vandaag noodzakelijk zonder
kleerscheuren overleven…
Een maandag is nooit heel leuk maar als je dan de dag kan afsluiten met een
lekker warm bedje en mooie dromen valt het allemaal wel mee, toch?
Hopelijk kunnen jullie deze dag ook zo afsluiten….

De Dappere Durvelingen Die Deze Dinsdag Duidelijk Dragen – 10 augustus

Jong-gidsen
De titel zegt al genoeg! De 2dejaars moeten zich vandaag bewijzen.
De rest heeft een rustdagje.
We sluiten deze vermoeiende dag af met een gezellig kampvuur en iets met
schreeuwen in de 4 windrichtingen.
Werkende Woensdag – 11 augustus
Werken speelt vandaag de hoofdrol!
Al 10 dagen lang amuseren we ons te pletter, zien we de mooie Ardennen,
koken we de heerlijkste maaltijden en zijn we eens vrij van onze ouders.
We genieten van het leven met hier en daar een traantje maar we zijn gelukkig,
tot vandaag.
De dag waarop we meestal allemaal zagen en klagen en niks doen.
Met andere woorden: houthalen voor het groot kampvuur EN jullie moeten een
nummertje maken waarmee jullie de sterren van de show worden!
GENIET VAN DE SPOTLIGHTS!
Destructieve Donderdag – 12 augustus
We starten de dag zonder ontbijt, eerst alle tenten weg en daarna pas eten.
Dan urenlang wachten tot de bussen er zijn.
Eindelijk aankomen in Elewijt om wakker te worden door dat stom liedje “We
zijn er bijna! We zijn er bijna! Maar nog niet helemaal!”.
Maar dan als de bus eindelijk stopt met rijden en je u mama en papa een dikke
knuffel kunt geven, dan springen de tranen in je ogen van geluk en kan je
eindelijk terug thuis zijn.
Plezierige
patrouilletent

Pikante
patrouilletent

Pittige patrouilletent

Prettige
patrouilletent

Lies (PL)

Lotte S (PL)

Aurélie (PL)

Merel (PL)

Freya (HPL)

Liv (HPL)

Marie (HPL)

Liese (HPL)

Bo (HPL)

Lotte W

Emma

Gitte

Urszula

Frauke

Jitte

Fenna

Monika

Layla

Lotte H

Lieze

Jong-gidsen
Louise

Juul

Anna

Lotte M

Noor

Charlize

Kaat

We hebben een iedereen onderverdeel in patrouilles en per patrouille 2
verantwoordelijke aangeduid (de PL en HPL). De PL en HPL hebben 1 zeer
belangrijke taak! Het maken van de takenlijst!
Anders dan andere jaren is dat deze 2 personen GEEN materiaalkoffer en
patrouillekoffer moeten maken, door de corona-maatregelen doet de leiding
dit. Jullie zorgen wel nog zelf voor kranten!
De takelijst:
Zorg dat iedereen ongeveer evenveel taken heeft en dat iedereen van je
patrouille met elkaar eens samenwerkt. Zorg dat je genoeg mensen bij elke taak
zet!
De volgende taken moet in de takelijst staan:
- Fourage en tafeldekken
- Hout halen
- Koken (in potten roeren + vuur aanhouden)
- Groenten snijden
- Afwas
- Potten insmeren + afschuren
- Tent en terrein
Print de lijst een paar keer af en steek hem in een plastic hoesje.

Wat neem ik mee?

Slaapgerief
Veldbed
slaapzak
Kopkussen
Warme pyjama
Dekentje
knuffel
Matje

Toiletgerief
tandenborstel
Beker
Borstel en kam
Handdoeken
Washandjes
Zonnecrème ( eventueel
aftersun)
Muggenmelk
Medicatie (af te geven aan
de leiding aan de kerk)

Schoenen
Stapschoenen
Gemakkelijke speelschoenen
Regenlaarzen
waterschoenen
Sandalen of slippers

Jong-gidsen
Grote en kleine handoek
Washandje
Tampons/ maandverband
Deodorant
Kledij
Das met naam!!! (aan doen
bij vertrek)
Verkleedkleren
Warme truien
Lange broeken
Korte broeken / rokjes
t-shirts (lange en korte
mouwen)/ topjes
Onderbroeken
Kousen (dikke en dunne)
Regenjas
Zwemgerief
Zonnehoedje of pet
Zonnebril
Scoutsuniform
Bikini/ badpak
Sjaal/ muts/ wanten
Kleren die vuil mogen
worden

Eetgerief
Bord/ gamel
Beker
Bestek (lepel, mes, vork)
5 keukenhanddoeken
Drinkbus
Strips/ boeken
Handgel
Paar mondmaskers
5 keukenhanddoeken
1 aardappelmesje

Andere
KidsId/ identiteitskaart
(afgeven bij vertrek)
Zaklamp
Rugzak voor tweedaagse
Rugzak voor patrouilletocht
Drinkbus
Strips/ boeken
Handgel
Paar mondmaskers
Schrijfgerief
Linnezak voor vuile kledij
kapstok
Postzegels
Postkaarten
Fluohesje met naam erop
Kranten
Gsm’s en andere elektronica
best niet meenemen, je gaat
ze toch niet vaak kunnen
gebruiken!

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.”

Jong-gidsen

We verwachten dat iedereen deze machtige missie kent!!

Voor iedereen die het thema nog niet zo goed doorheeft, je moet verkleed
komen als de eerste letter van je naam! Hieronder een nog extra voorbeelden
van de leiding.
NU ZIJN JULLIE HELEMAAL MEE!
Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het kamp als ons! We kijken er enorm
naaruit en zien jullie op 2 augustus om 10 uur aan de kerk!

GEESTIGE GROETJES
Kikker Kris

Egel Evita

Yoghurt Yanne

Bakker Bente

Jeevee’s

エワフレンズ
Na heel wat たわごと kunnen we nu eindelijk op kamp!
Omdat we een heel jaar hebben moeten strijden gaan we dit doorzetten in een
waar krijgerskamp. Misschien kunt ge het thema al raden met deze tip

We gaan dus van de onervaren krijgertjes die jullie nu zijn ware Samuraï krijgers
maken. Dit gaan we doen door een heel kamp aan de Feng Shui van iedereen te
werken en zo de strijdlust van de echte japanse samuraï proberen te evenaren.

We geven jullie hier al een beknopte planning van hoe alles gaat verlopen.

- Maandag 02/08
Dit is de dag dat alles van start gaat. Sommigen noemen het de schepping, anderen gewoon het
begin. Vanaf deze dag gaat jullie leven drastisch veranderen. Dit is zoals altijd aan de kerk te doen om
9u in scoutsuniform. Vanaf hier begint de vaart naar het verre trainingskamp waar we van jongens
mannen maken. Voor de slechte energiën buiten te houden moeten de ouders afscheid nemen aan
de poorten van het kamp, eten doen we in groep voor de groepsgeest ten hoge te houden. Hierna
starten we met het zorgen voor onderdak en een manier voor eten gereed te maken. In de avond
reflecteren we op onze acties van de dag.

- Dinsdag 03/08
Doorzetten is het woord van vandaag, zo gaan we de opbouw verderzetten, ons eens wassen en in
de avond ons klaarmaken voor de verre tocht van de volgende dagen.

- Woensdag 04/08
Ware krijgers moeten uren aan een stuk kunnen wandelen met hun strijdgerief parraat. Daarom
gaan we vandaag en morgen een ware tocht maken die ons zal leren over de aard van de
energiestromen. We zullen moeten samenwerken voor te overleven en een slaapplek te vinden, dit
zou voor een ware krijger geen probleem moeten zijn.

Jeevee’s
- Donderdag 05/08
Terugkomen van overnachting als het mag, anders dagtocht. Hoe dan ook voor deze twee proeven
gaan jullie weer jullie skills moeten tonen. Stillaan zullen jullie merken dat de weg van de samurai
een tweede natuur wordt. Inner peace and discipline. Onthoud deze wijze woorden van Sensei
Vincent sama.

- Vrijdag 06/08
Na onze grote inspirationele trektocht hebben de samurai’s altijd recht op een warmwaterbad. Dit is
niet alleen maar voor ontspanning maar ook de perfecte manier om te mediteren. De spa gaat zich
niet op zichzelf opbouwen dus we gaan eerst een goeie opbouwsessie leggen om daarna nekeer goe
te relaxen.
~Een ontspanning komt voort uit een inspanning ~ sensei Raoul-sama

- Zaterdag 07/08
Wanneer de rust is teruggekeerd na onze spa dag is het tijd voor nekeer goe te shpelen. Een ferme
tocht zal ervoor zorgen dat we niet alleen op dezelfde golflengte als onzelf zitten maar ook met onze
vrouwelijke wederhelft. Hier zal per patrouille een verschillend parcours worden afgelegd om de
gezamelijke chi te bereiken. In de avond zal een meesterlijk maal worden voorbereid voor de
verbroedering tussen M & V te vieren.

- Zondag 08/08
Vandaag zullen de niet ervaren krijgers ervoor moeten zorgen dat ze laten zien dat ze de krijgerstitel
waardig zijn. Dit zal gebeuren aan de hand van verschillende opdrachten en challenges waardoor er
gemeten kan worden hoe goed jouw titel bij jouw chi past. In de avond zal er voor alle deelnemende
krijgers een nieuwe titel worden gekozen die het verdere pad in je leven zal bepalen.

- Maandag 09/08
Ware krijgers kunnen zichzelf uren aan een stuk opsluiten voor een krachtige zelfreflectie te doen.
Op deze themadag zal er per patrouille een zone worden afgeschermd waar deze zelfreflectie
gedurende 24h zal plaatsvinden.

- Dinsdag 10/08
Na een nacht vol zelfreflectie gaan we vandaag genieten van onze spa. Hoewel we graag nog eens
een hele dag willen stilzitten zal er in de avond nog een waardig spel worden gespeeld.

Jeevee’s
- Woensdag 11/08
Het grote kampvuur zal deze avond legendarisch worden. Hier zullen we een een demonstratie
geven van wat we in dit waardig kamp hebben geleerd. Eerst zal er een grote hoeveelheid hout
moeten worden gehaald voor het kampvuur energie te geven waar wij van zullen kunnen oogsten.

- Donderdag 12/08
Een waardig krijger kan even goed afbreken als opbouwen, hierdoor zal er in al het respect een
georganiseerde afbraak plaatsvinden. Na deze afbraak zal er een eind aan het kamp gemaakt worden
door een laatste groet te maken. Hier is het kamp op een einde gekomen.

Wat heeft een samurai allemaal nodig :
- Uniform
- Verkleedkleren
- T-shirts
- Truien (dikke en dunne)
- Kousen (dikke en dunne)
- Ondergoed
- Broeken (kort en lang)
- Een witte t-shirt die vuil mag worden
- Regenkledij
- Schoenen: waterschoenen, stapschoenen, laarzen, slippers…
- Zwemgerief
- Handdoeken
- Toiletgerief (tandenborstel, GEEN TANDPASTA, GEEN ZEEP, beker…)
- Zonnecrème
- Zaklamp
- Eventuele linnenzak
- Slaapzak
- Veldbed
- Kopkussen
- Pyjama
- Eventueel zakmes
- Beker
- Gamel
- Bestek
- 4 keukenhanddoeken
- schrijfgerief
- Zonnebril
- Geld als ge wilt
- Een rugzak
- Bezigheid voor tijdens de platte rust

Jeevee’s
- Identiteitskaart
- Fluohesje
Pakt dit ni mee:
- Snoep (of neem dit wel mee dan we verdelen dit, ook goe)
- Drank
- Rookwaren
- Drugs
- GSM (die pakken we af niffo’s)
- Zeep
- Tandpasta

De patrouilles :

DOJO TOKIO

DOJO OSAKA

DOJO KYOTO

Bloemen (PL)
Tiebe (HPL)
Noah
Lev
Stijn
Gilles
Louis

Wout Defevere (PL)
Lucas (HPL)
Seppe
Thijs
Niels
Vic
Wout Devliegher

Pieter-Jan (PL)
Kobe (HPL)
Jakob
Wout Depreitere
Andres
Siebe
Lars

De patrouilleleider en hulppatrouilleleider moeten dit jaar zoals andere jaren, de takenlijst maken.
Maak deze eerlijk! De taken zijn: houthalen, vuur maken, afwassen (met zeep), koken, tent en terrein,
potten en pannen insmeren en afschuren (langs buiten), fourage halen.

Tijdens de opening zal er ook een keer de missie opgevraagd worden, dus leer deze zeker vanbuiten.
De missie:
Wij zijn Scouts en Gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. Wij gaan
samen op verkenning en durven in het leven. De natuur is onze troef. We geloven in ons zelf, 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 de gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.

Dit was het dan voor dit jaar

別れ,

Zie you op 2 augustus

Jeevee’s
Jullie liefste leiding, Jan, Korneel, Vincent en Raoul

Gidsen
Huhruuum huhruuum huhruuum,
Aan allen die gekomen zijn: proficiat! Aan allen die niet gekomen zijn: .... ook proficiat!
Dit is de speech van de beste leiding van 2021, en toevallig ook jullie leiding!
Wij willen jullie toch even kort bedanken voor dit fantastisch afgelopen scoutsjaar.
Wat helemaal anders liep dan/als we ooit hadden gedacht, maar “Minder is Meer”! En
als we even terugkijken in de tijd hebben we ons toch steeds elke week weer
rotgeamuseerd….
Dat kunnen alleen wij…. De Gidsen
Want SAMEN KUNNEN WE HET.
Behalve de V…. Die kan niveel

Maar het is nog niet gedaan want we gaan samen nog eens op kamp voor maar liefst
10 dagen!!!! We zullen even verduidelijken hoe we dit gaan doorstaan, kom dichter
en kijk even mee!
Vroeger/binnenkort gingen/gaan we eens………

Gidsen

Maandag 2 augustus
Fietsen
Zoals jullie allemaal hebben geleerd van Manon moet iedereen minder CO 2 uitstoten. Als
echte klimaatstrijders zullen wij dan ook met de fiets naar het kamp gaan (en ja zelfs de V
komt met de fiets!). We spreken af om 4:45 aan de scouts en zetten onze tocht in door onze
drinkbussen te vullen op voorhand zodat we hier al geen plastieken flessen voor moeten
verspillen.
De bedoeling is dat we om 5u kunnen vertrekken!
We nemen mee (#checklist enzooo)
 Goeie fiets (zonder fiets zakken)
 Fietslichtjes (!)
 Opgepompte banden (!)
 Drinkbussen
 Fietshelm
 Fietsbroek
 Scoutsdas
 Extra binnenbanden ( 1 is goed maar liever 2 )
 Plakgerief (eventueel pomp)
 Eten: niet enkel boterhammen voor s’middags maar ook kleine voedzame snackssnacks voor onderweg zoals: suikerwafels, energierepen, bananen,…
 Fietsslot
 Zonnecrème
 Regenjas
 Identiteitskaart
Er zal ook een volgwagen aanwezig zijn die ons zal bijstaan tijdens onze tocht. Deze zal ons
vooral ondersteunen door onze rugzakjes mee te nemen, water te voorzien, en verder
helpen bij pech. Vergeet niet dat we hun soms voor enkele kilometers niet zullen
tegenkomen.
Bij aankomst zetten we onze tenten op en wassen we ons in de beek.
Jawel jawel jawel, IN DEEE BEEEEEEEEK!
Verder gaan we nog wat genieten van de avond en hopelijk nog wat lachen en zeveren over
onze ooh zo vlotte fietstocht….. hopelijk

Gidsen

Dinsdag 3 augustus
Opbouwen + quiz
GOEIEEMERGEEE OPSTAAAAAAAN! UIT ULLE TENT! WE GAAAN OPBOUWEEEEN! (Groetjes
Mont en V)
Vandaag gaan we een goed ontbijtje maken want we zullen het nodig hebben! We gaan
vandaag een hele dag opbouwen!
“maar leidiiiiing mijn benen doen piiiijjjjnn
”, “Leiding ik ben moooeee mimimi”
Nenee geen excuses, deze dag wordt bob de
bouwer dag!
WAT MAAKT ONS STERK? TEAMWERK!

Woensdag 4 augustus
Beektocht
Tochtje leggen niemand zeggen…. We moeten het
terrein af dus wat denken jij? Zen we?
we gaan vandaag de beek eens verkennen. Hoever
kunnen we de beek volgen?
Plezier verzekerd! Want we doen alaise. Geen druk, geen
stress. Puuuuur natuur = puuuuur genieten

Donderdag 5 augustus
Fietstocht
Tochtje leggen niemand zeggen…. We moeten het terrein weeeeer af… dus wat denken jij
nu? Zen we? Beektocht? Sike…..
Deze keer is het eens terug op ons zadeltje kruipen want we gaan vandaag de buurt eens
verkennen. Hoever kunnen we nog fietsen? Dat zullen we snel weten
Plezier verzekerd! Want we doen alaise…. Sike ofni? Dat zullen we nog wel zien.
Geen druk? geen stress? Puuuuur natuur = puuuuur genieten?
Rugzakske aan en goooaaaan!

Gidsen

Vrijdag 6 augustus
escape room
Een escaperoom is een interactief spel op
een fysieke
locatie waarbij een groep mensen samen puzzels, raadsels en uitdagingen ontdekken en
proberen op te lossen binnen een bepaalde tijd. Het is een misvatting dat je altijd wordt
opgesloten in een kamer. Want wij gaan dit namelijk anders aanpakken. Haal jij het tegen
onze escape room? Wij dagen jou uit!
Wie niet waagt, niet wint!
Succes Girls!!

Zaterdag 7 augustus
patrouille tocht
Tochtje leggen niemand zeggen…. Maar dan nu met de
boooooyssss!
jaja het is weer dat spel dat je een route moet uitwerken en
afleggen die naar verschillende checkpoints lijden eum leiden*
en daarna terug uitkomt op het scoutsterrein. Dit komt allemaal
wel dik in orde met behulp van onze knappe wederhelft!
Daarna Afterparty met een 5 gangen BBQ

zondag 8 augustus
doop
Een doop of overgangsritueel betekent niet alleen 'eens goed vuil worden'. Bij een
overgangsritueel sta je stil bij de eigenheid van de nieuwe groep waarin je terechtkomt en
de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Een overgangsritueel verlegt grenzen
en kan daardoor een groep sterker verbonden maken met elkaar. Het biedt dus ook een
(symbolische) meerwaarde. In de avond gaan de gedoopte
hun laatste opdracht van het ritueel volbrengen met een kampvuurtje als afsluiter.
Met andere woorden, deze dag wordt fkn doooop! …. Euhm Dope*
HAHAHAHAHA snapte? Nee? DOOP = DOPE…..
Saaaaaaaaaf
Sorry…

Gidsen

maandag 9 augustus
thema spel , spel met welpen
thema zn. ‘onderwerp, motief’
Vnnl. thema ‘schoolopgaaf’ [1717; WNT], hy maakte ... zijn Thema [1784; WNT], ‘onderwerp’
in tot een en hetzelfde thema betrekkelijk zijn ‘over een en hetzelfde onderwerp gaan’ [1837;
WNT], ‘melodische eenheid’ in het wederkeeren van het thema in een groot
muziekstuk [1840; WNT], thema met variatiën [1881-85; WNT], ‘onderwerp’ in het werk, de
rubberprijzen, de koelie's, de bazen. Nooit was er een ander thema [1931; WNT].
Internationale geleerde ontlening aan Latijn thema ‘onderwerp, stelling’, dat zelf ontleend is
aan Grieks théma ‘onderwerp, stelling, het geponeerde’, letterlijk ‘dat wat neergezet is’, een
afleiding van the-, de wortel van het ww. tithénai ‘plaatsen, stellen, leggen’, verwant met
→ doen.
Het woord was in het Middelnederlands al eerder ontleend via Frans theme ‘onderwerp,
motief’ [1269-78; TLF] (Nieuwfrans thème) als teme, theme ‘onderwerp, motief, te
bespreken bijbeltekst’ bijv. in Daer ic mijn theme meed beghin ‘waar ik mijn onderwerp mee
begin’ [ca. 1440; MNW], van den teem te gaen ‘van het onderwerp af te dwalen’ [ca. 1480;
MNW]; het woord kwam in deze vorm nog voor tot in de 17e eeuw, bijv. in tot sijn Teem of
redene ghenomen ‘als tekst of motief genomen’ [1641; WNT teem I].

Iedereen geslaagd op geschiedenis? Awel dan hebben jullie er toch even gebruik van kunnen
maken met de tekst hierboven.
Het echte thema wordt nog later persoonlijk duidelijk gemaakt
Als afsluiter van de dag gaan we toch eventjes met die kleine Welpjes shpelen!
Jep dat is dat spel dat jullie zelf in elkaar steken op kamp.

dinsdag 10 augustus
waterspelletjes, Golden Hour checken
(voor wie wilt ook de Zonsopgang -> geschat op 06:22 echt uur)

Water (H2O; aqua of aq.; zelden diwaterstofoxide of oxidaan)[1] is de chemische
verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor
in de drie verschillende hoofdfasen: als vloeistof, als vaste stof en als gas.
Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder specifieke kleur en geur. Al
het leven op aarde bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. Water bedekt 71%
van het aardoppervlak.

Gidsen
Daar gaan wij dus eens goed gebruik
van maken vandaag!

Daarna gaan we het eens lekker gezellig
maken en een mooie spot opzoeken om
Golden hour te checken! Puur natuuur =
puur genieten! Lijpe stalsessie!

woensdag 11 augustus
afbreken, groot kampvuur
Omgekeerde zie 3 augustus wel zonder gezaag deze keer
We sluiten de dag af met een groot kampvuur en een geslaagd
kampvuurnummertje!!

donderdag 12 augustus
Naar huis
Schup afkuisen!
Alles oproemmellen want busje komt zo

Gidsen
Kledij
Topjes en T-shirts
Ondergoed
Kousen
Warme en lichte truien
Lange broeken
Bikini/badpak
Regenjas (!)
Sjaal/muts/handschoenen
Verkleedkledij => meer info volgt
Fietsbroek
Uniform

Schoeisel
Gewone schoenen
Regenlaarzen
Stapschoenen
Sportschoenen
Waterschoeisel

Allerlei
Identiteitskaart (Afgeven op 2 augustus)
Zonnebril / Zonnecrème (bronzer?)
Zaklamp
Zakgeld
Schrijfgerief
Kapstok
postzegels
Tijdschriften, strips,…
Gezelschapsspelletjes
Muggenspray
Linnenzak voor vuile was
zakdoeken
Rugzak voor dagtocht
Relax (masker, nagellak, tijdschriften,
schmink, Hennastiften,…)

Slaapgerief
Veldbed
Matje
Slaapzak
Kussen
Pyjama

Eetgerief
Bord/gamel of beide als je veel honger hebt
Beker / tas -> koffie, tee
Bestek (lepel, vork, mes, eetstokjes)
Aardappelmesje
Drinkbus

Toiletgerief
Pil en andere medicatie
Haarborstel
Tandenborstel
Deo
Grote + kleine handdoek (washandje)
Scheermesjes voor Mont zijn benen
Maandverband/tampons
Tandpasta, zeep en shampoo voorziet de
scouts uiteraard milieuvriendelijk

Extra/nieuw door corona
Fluovestje
Mondmaskers! (reken minstens 20x)
Alcoholgel

Gidsen
Patrouilles
Patrouille 1
P: Elena
HP: Soetkin
Amber
Noor
Jitte
Nora
Sorenza

Patrouille 2
P: Lotte B
HP: Emma panter
Clara
Olivia
Canela
Lotte DC

Patrouille 3
P : Marie
HP : Janne
Yitse
Floor
Julia
Nia
Emma VDV

Patrouillekoffer, materiaalkoffer, takenlijst en bagage binnen brengen
Iedereen mag zaterdag 24/07 om 15u zijn bagage binnen brengen.
Zoals vorig jaar worden de materiaalkoffers en patrouillekoffers door de leiding
samengesteld/aangekocht, jullie moeten zich daar dus ook geen zorgen over maken. Wel
moeten de PL’s en HPL’s de takenlijst maken.
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.

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.

Kijk bij woordje grl voor meer info!

Gidsen

“Amai nu al op het einde van de samen??” Of “WOW eindelijk op het einde van de samen!”
Jaja dit was het dan…. Tot op kamp! Vergeet zeker niet te gaan fietsen op voorhand
Groetjes en veel Liefde!

Kato

Manon

Mont

V

Gidsen

VOOR DE SIMPELE ZIELEN:
2 augustus : Fietsen (140km)
•
•

4u45 scoutslokalen + fiets
Wilt ge de rest weten? Ga dan naar de normale versie kijken voor de checklist

3 augustus Opbouw, Quiz
•
•

Opbouwen (hele dag)
Quiz (avond)

4 augustus: beektocht
Vandaag beekdag
• Wandel/waterkledij
• Tempo = alaise

5 augustus: fietstocht
•

2daagse maar dan in 1 dag dus zonder overnachten

6 augustus: escape room
•
•

Vanzelfsprekend
Voor jullie extra simpele versie beschikbaar

7 augustus: patrouille tocht
•

Wandeltocht met dem boys

8 augustus: doop
•

Dope-Doop

9 augustus: thema spel , spel met welpen
•
•

We nemen onze tijd voor het beste spel van dit kamp!
Daarvoor doen we eerst thema spel

10 augustus: waterspelletjes, zonsop en ondergang zien (V?)
•
•

Spel met water, iedereen blij
Golden hour quality time (only girls alowed unless Mont & V)

11 augustus: afbreken, groot kampvuur
•
•

AfbrekenKampvuurnummerke
Kampvuur (groot)

12 augustus: naar huis
•
•

Terrein proper maken
Busje pakken

Verkenners
Beste verkenners
Het is weer zo ver, het kamp staat weer voor de deur. Na lang in spanning wachten kunnen jullie
eindelijk het kampthema te weten komen. Dit is namelijk Peaky f****** Blinders. Dus als
kampvoorbereiding raden wij jullie aan om jullie in een kamer op te sluiten en deze serie te
bingewatchen. Het kamp begint weer dichter aan te leunen bij een gewoon kamp, er zijn nog maar
een paar lichte aanpassingen. Niks dat onze pret kan bederven.
Hieronder zullen we ons kamp is overlopen:

Maandag 2/8 Fietsen
Na maanden series te kijken gaan we is beginnen
sporten. We alen
allemaal onze flitsende racefiets nog eens van
onder het stof en reizen af naar het niet zo
nabije walenland. We spreken af om 06u00 aan
de lokalen en beginnen onze inhaalrace om voor
de gidsen te eindigen.
Wat nemen we mee op ons fietsavontuur:
• Fiets (een die in orde is)
• Helm!
• Fietslichtjes!
• Fluohesje
• Fietsslot
• Scoutsdas
• Drinkbus
• Eten: voorzie zeker genoeg, neem buiten
eten voor s’middags ook wat snacks mee
voor onderweg zoals energierepen,
bananen, suikerwafel,…
• Extra binnenbanden (best 2)
• Plakgerief
• Fietskledij (koersbroek is zeker aangeraden)

Dinsdag 3/8 Opbouw
Opbouwen, opbouwen en opbouwen!!! Meer gaan we
niet doen en als de mannen goesting hebben bouwen we
ook nog iets zot.

Verkenners
Woensdag 4/8 2 daagse deel 1
Vandaag is deel 1 van onze geïmproviseerde 2 daagse. We gaan
wandelen naar een mooie plaats daar gaan we onze lunch chappen
en dan keren we terug naar ons terrein.
.

Donderdag 5/8 2 daagse deel 2
En na deel een komt deel 2 van onze 2 daagse, het enige verschil is
dat we het nu met de fiets gaan doen. Dus we gaan sneller en
verder. Jeej

Vrijdag 6/8 12 uren spel
Na die vermoeiende 2 daagse dachten we: pakt dat we de
mennen niet laten rusten en we doen een 24 uren spel.
Maar omdat onze kinders wat slaap nodig hebben spelen
we gewoon een 12 uren spel.

Zaterdag 7/8 Patrouille tocht
Vandaag gaan jullie samen met jullie vrouwelijke wederhelften het onbekende walenland verkennen.
Wanneer jullie daar mee klaar zijn mogen jullie gezellig BBQ-en met de gidsen.

Zondag 8/8 Doop
De doop een vermoeiende dag voor de 2de jaars en rustdag voor de andere. Meer woorden maken
wij er niet aan vuil.

Maandag 9/8 Themadag
Ja ja mannen, het is tijd voor onze
themadag. Hopelijk is het fris vandaag want
wij gaan een hele dag strijden in onze
thema kleren en die lijken mij niet echt
zomers.

Dinsdag 10/8 Bolletjes trui en spel met de kapoenen
Vandaag gaan wij ons bewijzen op de steilste, langste helling van heel Wallonië. Wanneer we kapot
zijn van al dat klimmen laten we tientallen kapoenen op jullie los, regel het.

Woensdag 11/8 Afbraak en groot kampvuur
Het is tijd om al onze gekke constructies te slopen en het vk nummertje in elkaar te steken. Dan
maken we een groot vuur en kunnen we de dag erna naar huis.

Verkenners
Donderdag 12/8 Naar huis

Wat neem ik mee???
• Slaapgerief:

- Veldbed
- Slaapzak
- Kopkussen
- Warme pyjama
- Dekentje
- Knuffel

• Toiletgerief:
- Tandenborstel
- Beker
- Borstel en kam
- Handdoeken
- Zonnecrème
- Muggenmelk
- Medicatie
• Schoenen
- Gemakkelijke speelschoenen
- Regenlaarzen
- Waterschoenen
- Eventueel sandalen of slippers
• Kledij
- Das met naam!!
- Verkleedkleren
- Warme truien

Verkenners
- Lange broeken
- Korte broeken
- T-shirts
- Onderbroeken
- Kousen
- Regenjas
- Zwemgerief
- Zonnehoedje of pet en zonnebril
- Linnenzak voor vuile kledij
• Andere
- Identiteitskaart
- KEUKENHANDOEK!!
- Mondmaker (5 mag ook meer)
- Zaklamp
- Strips, boekjes
- Oude kranten om vuur te maken
- Een mooi tafelkleed (liefst meerdere)

Wat neem ik niet mee!
(het bezit van deze dingen zal leiden tot zware sancties)
- Drugs
- Alcohol
- Sigaretten
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.
Patrouille Verdeling:
Wordt nog gecommuniceerd via facebook en instagram
Patrouillekoffer, materiaalkoffer, bagage:

Verkenners
Wegens Covid zullen jullie dit jaar niet naar de scouts moeten afzakken om de materiaalkoffer
te maken. Ook zal de leiding uitzonderlijk dit jaar patrouillekoffers voor jullie voorzien.
Het tijdstip en datum van de camion inladen wordt nog gecommuniceerd
Wet & Gebed:
Sinds 2 jaar zijn de wet en het gebed omgevormd tot een missie. 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.

Dat was het dan voor onze samen veel liefs jullie favoriete leiding
Robbe, Jelle, Michiel en Tim xxx

Jin

Jinkamp Bulgarije

Jin
Maandag 2 augustus – Aankomst Plovdiv
Eindelijk was het zo ver! Corona was uiteindelijk wel meegevallen, waardoor we zonder zorgen konden
vertrekken naar onze jinkampbestemming: Bulgarije! We vertrokken met de auto en niet veel later
konden we ons al installeren in ons gezellig huisje. We genoten ervan om ons te kunnen douchen na
zo’n lange rit en doken in de jacuzzi, waarna we fancy dineerden volgens de lokale tradities: ‘гурме’,
ook wel ‘gourmet’ genoemd.

Dinsdag 3 augustus – Plovdiv verkennen
We namen het er eens goed van en sliepen lang uit, nog
bekomend van de lange reis. We begonnen de dag met het
ontdekken van de regio. Bulgarije is bekend om zijn ongelofelijk
mooie rivieren, waar veel toeristen verschillende watersporten
op beoefenen: kitesurfen, raften, zelfs kajakken. Het kan
allemaal daar in dat prachtige land aan de zwarte zee.

Woensdag 4 augustus – Richting Sofia
Na het gezellige Plovdiv trokken we naar de hoofdstad,
Sofia. Omdat we allemaal niet houden van lang in de auto
zitten, besloten we om daar de rest van het kamp te blijven.
We hebben daar op het gemak onze tent opgezet, camping
des skassis, here we come!

Donderdag 5 augustus Verkennen van de buurt Sclassiн/Con’raдe/Willêrzie
In de buurt van Sofia liggen heel wat pittoreske dorpjes, die echt de moeite waren om te bezoeken.
We maakten er een wandeltocht onder de Bulgaarse zon.

Vrijdag 6 augustus Spelletje spelen in Sofia
Op 6 augustus begonnen we het ons al te beklagen dat we niet op gewoon kamp mee waren… We
hadden echt heimwee naar onze gids- en verkennerjaren. Wij hebben met de jinners zo hard gezaagd
om nog eens echt een goed spel te spelen zoals we op giverkamp deden, dat de leiding snel het beste
spel ooit ineen heeft gestoken.

Jin
Zaterdag 7 augustus Beetje sporten in Sofia

Die dag hebben we al de sporten nagedaan van
op deze bulgaarse postzegels.

Zondag 8 augustus Quiztime
De 8e hebben we iets gedaan wat we nog nooit gedaan hadden: een
crazy quiz!
Echt een geweldige activiteit en super origineel.
We deden ook nog iets wat hierop lijkt:

Maandag 9 augustus – Ons onderbroek kwijtraken in Yalta club

En dan is dit de dag waarop letterlijk
iedereen zijn onderbroek is kwijtgespeeld in
de Yalta Club in het hartje van de hoofdstad.
Hoe dat is gebeurd weet niemand, en zal
misschien snel uitkomen, wie weet?

Dinsdag 10 augustus – Sunny Beach
De 10e zochten we op scouts & gidsen vlaanderen.be naar de bedoeling van een kleur:

Jin
Uiteindelijk beslisten we dat we heel dat kleurenidee toch wat vaag vonden en kreeg iedereen
‘witgroenrode’. Daar waren we allemaal heel blij mee!

Woensdag 11 augustus – Vuurdansen in Bulgari
De 11e hebben we echt iets zots gedaan, we hebben
ons heel de dag voorbereid op de Nestinarstvo, een
oeroude traditie die nog maar op een paar plekken in
Bulgarije wordt uitgeoefend. We trokken naar Bulgari
in natuurpark Strandja, een dorpje waar de
plaatselijke bevolking op de nacht van 11 op 12
augustus hun heilige dans op brandende kolen
uitvoeren. In ruil voor dit te mogen zien hebben we
wel een hele dag hout moeten halen.

Donderdag 12 augustus - Feesten als de beesten
Volgens de planning was het kamp de 12e gedaan, maar we hebben onze tickets snel omgeboekt en
zijn nog tot de 14e gebleven. De beste keuze van ons leven!

Wat namen wij toen mee?
Kledij
▪ Scoutsuniform
▪ Topjes, T-shirts
▪ Ondergoed
▪ Kousen
▪ Dunne & dikke truien
▪ Korte en lange broeken
▪ Bikini/badpak
▪ Regenjas
▪ Sjaal/muts/wanten voor de koude nachten
▪ Verkleedkledij!! + uw onderbroek!
▪ Galakledij voor in het huisje

Toiletgerief
▪ Tandenborstel
▪ Haarborstel
▪ Handdoeken
▪ Washandje
▪ Deo
▪ Voor de vrouwen wat maandelijkse bandjes x
▪ Zonnecrème
▪ Aftersun
▪ Muggenstick
▪ Zakdoeken

Jin
Schoeisel
▪ Stapschoenen
▪ Regenbotten
▪ Gewone schoenen
▪ Slippers ofzo
Eetgerief
▪ Bord of gamel
▪ Beker
▪ Soepkom
▪ Bestek
▪ 2x keukenhanddoek
▪ Aardappelmesje
▪ Schiller

Slaapgerief
▪ Veldbed of (1pers.) luchtmatras → geen plaats
te veel in de tent
▪ Slaapzak
▪ Dekentje
▪ Kussen
▪ Pyjama
Allerlei
▪ mondmaskers!
▪werkhandschoenen (verplicht!)
▪ Klein rugzakje
▪ Zaklamp
▪ Drinkbus
▪ Enveloppen/kaartjes/postzegels
▪ Balpen
▪ Papier
▪ Identiteitskaart!
▪ Roddelboekskes en strips
▪ Gsm mag eventueel, maar is niet voor
overdag, enkel voor stiekem in de tent als je
gaat dutten
▪ Relaxspulletjes
▪ Gezelschapsspelletjes
▪ wegwerpkodakje

Het was echt het kamp van ons leven, zo blij dat we zijn kunnen gaan!
Toch nog graag een bedankje van al de jinners voor de geweldige organisatie van dit buitenlands
kamp door deze 3 toppers:

Jin
Praktische info
Het vorige was natuurlijk allemaal een mop! Wij gaan lekker mee op gewoon kamp en stellen ons
buitenlands avontuur een jaartje uit, maar het wordt daarom niet minder leuk. Bij deze nog wat
praktische info.
Wij vertrekken samen aan de lokalen op voorkamp op woensdag 28 juli om 8:00 ’s ochtends met
auto’s van de leiding. We raden jullie aan om jullie spullen mee te geven met de camion op 24 juli om
15u, aangezien er heel weinig plaats is in de auto’s richting kamp. Houd er wel rekening mee dat de
camion pas de 29e aan komt op het kampterrein.
Op 2 augustus begint ons echte kamp, met spelletjes, hout halen en zelf koken, joepie
Vanaf 12
tot 14 augustus zullen we nog wat nagenieten op nakamp. Voor de simpelen onder ons: het thema is
niet Bulgarije, wel duidelijk uitgelegd in het pakketje in je brievenbus.
En dan nog het allerbelangrijkste: Onze missie! Ook jullie zullen er niet aan ontsnappen
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

3 DIKKE ZOENEN VOOR JULLIE, WIJ KIJKEN ER BELACHELIJK HARD NAAR UIT XXX

Achterflap

