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Redactioneeltje 

Wakker worden door vogeltjes die fluiten, 

De geur van de dennebomen wat verder op het terrein, 

De ochtendmist die stil aan verdwijnd, 

De rivier die maar blijft stromen, 

Joepieeeeee! Het is weer kamp 

We gaan jullie niet langer in spanning houden voor het thema en jullie laten verder lezen. 

Voor de 10de keer hebben wij een boekje vol plezier samengesteld. 

 

(voor je begint nog een klein weetje: wist je als je 133 keer van de scouts naar de spar en 

terug stapt heb je dezefde afstand gedaan van de scouts naar het kampterrein) 

 

Voor een laatste keer, 

Bedankt om ons boekje te lezen, onze wedstrijden mee te doen.  

Tot op kamp! 

Ne stevige linker, 

De Samenploeg 
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Dag beste leden en ouders, 

Na een superfijn scoutsjaar is het weer tijd voor het jaarlijks hoogtepunt waar jullie 

allemaal al zolang naar uitkijken: het kamp!!! We zetten hieronder even alle nuttige info 

voor jullie op een rijtje. 

 

Voor het vertrek: 

1. Bagage en patrouille koffers 
 

Alle leden kunnen/mogen hun bagage binnenbrengen op zondag 26/07 tussen 

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

de fiets naar het kamp zullen gaan. 

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

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

eigen tak. 

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

contacteren. 

 

2. Materiaalkoffers 
 
De patrouilleleid(st)er en/of hulppatrouilleleid(st)ers van de jonggivers en 
givers moeten de inhoud van hun materiaalkoffer komen controleren 
voor ze op kamp kunnen vertrekken. Dit gebeurt op zaterdag 25/07 
tussen 11u en 12u. 
 
 

3. Uniform 
 
Voor de oudere leden (kabouters, welpen, jong-givers en givers) is een perfect 
uniform hoogst noodzakelijk. Indien uw zoon of dochter nog geen volledig 
uniform heeft (scoutsrok/scoutsbroek + scoutshemd + das) kunt u dit kopen 
in De Son (Mechelen) of De Hopper (Antwerpen of Leuven). Kapoenen moeten 
enkel een das hebben. Een das kan u op zaterdag 25/07 of zondag 26/07 
komen halen aan de   scoutslokalen. Een das kost 10 e
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Vertrek: 

1. Data 
 

De Gidsen en verkenners vertrekken naar jaarlijkse gewoonte met de fiets op 
kamp en dit op woensdag 5 augustus. Wegens de grote afstand zullen de 
gidsen er twee dagen over doen, dit is meteen hun tweedaagse. De verkenners 
en gidsen worden uiteraard steeds vergezeld door een volgwagen met ervaren 
begeleiders. Zij zorgen voor eten en drinken en helpen bij materiaalpech. Meer 
info over jun 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 kamplaats 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 pick-nick mee brengen) en 
daarna mogen de ouders weer naar huis gaan. 

 

Er wordt telkens aan de kerk van Elewijt afgesproken om 9u30 (tenzij anders 
vermeld in de kampinfo van je eigen tak) 

 Jonggidsen en Jongverkenners vertrekken op woensdag 5 augustus 
 Kabouters en Welpen vertrekken op zaterdag 8 augustus 
 Kapoenen vertrekken op maandag 10 augustus 

 

VERGEET JE SIS-KAART/KIDS ID/ISI+ KAART NIET MEE TE NEMEN EN BIJ 
VERTREK AF TE GEVEN AAN JE LEIDING! 

 

2. Kampadres 

Ons terrein is dit jaar gelegen in 

Ansart,  in de provincie 

Luxemburg. Hiernaast een 

plattegrond: 

In de gps geef je best het 

postadres in (zie volgende 

pagina), er zullen in het dorp 

pijltjes hangen met „Scouts Elewijt‟ op die je richting kampterrein begeleiden. 
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Kamp: 

1. Postadres 
Ondanks de digitalisering van de communicatie, is het nog steeds mogelijk 
en zeker aangeraden om brieven te sturen naar je zoon of dochter. Niets is 
zo leuk als eenechte 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  

Rue du Centenaire 50 

6730 Ansart (Tintigny) 

2. Milieuvriendelijk kamp 
 
Wij gebruiken op kamp milieuvriendelijke zeep, tandpasta, conditioner en 
shampoo voor al onze leden en leiding. De kostprijs van deze 
milieuvriendelijke producten zijn inbegrepen in de kampprijs en de leden 
kunnen op kamp alles terug vinden aan de wasplaatsen of aan de fourages. 

Wij willen vragen om uw zoon of dochter geen andere producten mee te 
geven en zodoende onze milieuvriendelijke inspanningen te ondersteunen. 
Bedankt! 

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

 Elektronische apparaten zoals GSM, MP3, Ipod,… zijn toegelaten op kamp. 
Er zullen echter strikte afspraken gemaakt worden binnen iedere tak over 
het gebruik hiervan. Een scoutskamp is immers “back to basics” en je hebt 
deze apparaten dus niet 24/24 nodig. Het meenemen van deze apparaten 
is ook op eigen risico. 

 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 drugsworden, na verwittiging van de ouders, 
onmiddellijk naar huis gestuurd. SCOUTING IS KICKEN ZONDER 
DRUGS! 
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4. Onze fourages 
 

Hier een overzicht van onze geweldige foeriers, zonder hun zou het jaarlijkse 

topmoment van Scouts Elewijt niet mogelijk zijn! 

 

Kapoenen:  Witte & Anneke 

 

Kabouters:  Mieke & Hugo 

 

Welpen:   Gudrun & Bouchier 

 

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

 

Gidsen/Jogi‟s: Tom & Heidi 

 

Logistieke ploeg:  Pauwie, Bolyn & Smurf 

Afbraak – Terugkeer: 

1. Afbraak op kamp 
Op zaterdag 15 augustus moet er heel wat afgebroken worden op ons 
kampterrein. Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken! Ouders die graag 
een handje komen toesteken kunnen voor meer informatie hierover terecht 
bij Luc De Leener via mail  luc.de.leener@telenet.be of via gsm 
0474/51.02.02. 

 

2. Terugkeer 
Leden en leiding komen op zaterdag 15 augustus terug van het scoutskamp 
met de bus. De bussen zullen tussen 17u en 18u aankomen aan de lokalen. 
We vragen hiervoor om de ingang langs de Diependaalstraat vrij te 
houden voor de camion en de Kasteelstraat eveneens vrij te houden 
voor onze bussen. 
 

Voor ouders die tijdens het wachten op hun kroost wat dorstig worden, 
zullen er naar jaarlijkse gewoonte drankjes geserveerd worden in ons „Café 
Ansart‟! 

 

 

mailto:luc.de.leener@telenet.be
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Varia: 

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

korting krijgen voor de aankoop van kampmateriaal. 

 
2. Luizen 

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

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

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

voorkomen. 
 

3. Fair Trade Kamp 

De dienst ontwikkelingssamenwerking daagt de Jeugdbewegingen van Zemst uit 

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

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

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

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

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

maakt een groot verschil’. 

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

alvast voor gaan inzetten: 

 

 Jeugdbewegingen gaan met de fiets op kamp. 

 In de kampkeuken en voor het onderhoud worden 

milieuvriendelijke onderhoudsproducten gebruikt. 

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

groenten snijden, zelf iets koken waarbij basis producten worden 

gebruikt,… 

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

een minder verpakt product of verpakking die afbreekbaar is, geen 

individueel verpakte vieruurtjes. 

 Laat de kinderen bij daguitstappen eigen drinkbussen gebruiken in plaats 

van brikjes. 

 Afval van groenten en fruit, etensresten gescheiden houden en natuurlijk 

laten composteren. Ook ander afval wordt gesorteerd. 

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

te verwerken. 

 Speel 1 ecologisch spel, spel rond duurzaamheid, fairtrade met 

een leeftijdsgroep, quiz met leden. 

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

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

 

4. Kaartjes 

Sinds een aantal jaar is er de mogelijkheid om op kamp door leiding ontworpen kaartjes 

te versturen. Deze kunnen  aangekocht worden aan democratische prijzen. je kan 

hiervoor je kind enkele eurootjes meegeven. 
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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! 

 

E-mail: grl_elewijt@yahoo.com 
 

Toon: 0486/51.32.39 

Berwout: 0495/47.75.57 

Jeroen: 0479/32.94.90 

 

Voor specifieke vragen over je tak kamp kan je best je eigen leiding contacteren. 
Hun nummers/mailadressen kan je vinden op www.scoutselewijt.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grl_elewijt@yahoo.com
http://www.scoutselewijt.be/
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Het volgende scoutsjaar zal van start gaan op zondag 13 september 2015. Meer 
info hierover vind je op www.denelewijtsepijl.be. De nieuwe leidingsploeg zal ook 
eind augustus en begin september langskomen om iedereen opnieuw in te 
schrijven en hierbij zullen zij hierover ook nog meer info bij hebben! 

 

Den Elewijtse Pijl 

http://www.denelewijtsepijl.be/


Kapoenen 

 

 

 

Het is zo ver! Het kapoenenkamp staat voor de deur! Maak jullie klaar voor 5 dagen dolle pret en 

plezier.  

We hebben jullie lang in spanning gehouden en nu is het zover…. 

Het kampthema is………………………………………………… 

JUNGLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://jongmusicaltalent.wordpress.com/2010/11/12/audities-jungle-book/&ei=kX-SVayxLcHiU8W2vrgB&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNGV78D7SPg_glgBI9iKAjNg4-SLjg&ust=1435750654057047
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Hoe ziet zo’n dag vol plezier er nu net uit? 

8u: Opstaan 

8.05u: Aankleden 

8.25u: Ontbijt 

9.00u: Opening 

9.45u: Afwas! 

10.00u: Ochtendgymnastiek 

10.30u: Start voormiddagactiviteit 

13.00u: Middageten + afwas 

14.00u: Platte rust (strips lezen ed.) 

14.30u: Start namiddagactiviteit 

17.00u: Avondeten + afwas 

18.00u: Start avondactiviteit 

21.00u: Oogjes toe en snaveltjes dicht 

Aangezien we ons niet meer in Elewijtbevinden, maar wel in de jungle, is het uur ook niet meer 

hetzelfde. We draaien de klok namelijk één uurtje terug. 

 

10 Augustus: ‘De jungle wacht op ons’ 

Vandaag trekken we naar de jungle waar een 

geweldig avontuur op ons wacht. Onze reis begint aan 

de kerk van Elewijt, waar wij jullie verwachten om 9 

uur 30 in verkleedkledij. Van daaruit vertrekken we  

richting onze kampplaats in Ansart. Jullie trekken naar 

daar met de jeep van jullie mama en papa waarna zij 

bij aankomst samen met jullie nog een laatste 

picknick in onze mega-kei-coole jungle zullen 

nuttigen. Deze picknick dienen jullie zelf mee te 

nemen van thuis. Hierna trekken jullie ouders met 

hun jeep huiswaarts. De kapoenen spelen de rest van 

de dag een spel om zo het kampterrein en hun 

medejunglebewoners te leren kennen.  

’s Avonds maken we het gezellig met een vuurtje en wat fijne muziek. 
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11 Augustus: ‘Met de jeep door het oerwoud’ 

We starten onze eerste volledige kampdag met een knaller van formaat! Het is vandaag…… 

THEMADAG!  

We trekken onze beestige jungle outfit aan en we geven er vandaag een lap op.  

Deze dag staat volledig in het teken van de jungle. Van spelletjes tot eten in het teken van jungle. 

We eindigen onze dag met een sluipspel op het terrein.  

 

12 Augustus: ‘ We gaan op safari’ 

Vandaag trekken we naar een andere jungle! We trotseren alle 

gevaren die ons pad kruisen. 

We vertrekken in de ochtend en komen pas ’s avonds terug in onze 

jungle.  

Wanneer we terugkomen van onze wandeling maken we ofwel een 

plons in de beek, ofwel (bij slecht weer) halen we de klassieker van 

de jungleverhalen naar boven.  

’s Avonds houden we een relaxavond om te bekomen van deze 

actieve dag. 

 

13 Augustus: ‘ Een overlevingskit maken’ 

Om altijd op onze hoede te blijven voor al het gevaar, hebben we een verrekijker nodig!  

Deze zullen we vandaag knutselen en uittesten. 

( We vragen hiervoor allemaal WC-rolletjes mee te nemen) 

In de namiddag gaan we spelen met onze grote beren. Dit zijn in onze jungle de verkenners! 

Zij nemen jullie mee op hun avontuur. 

’s Avonds is het bezinning met alle takken en daarna kruipen we in onze warme nesten. 

 

14 Augustus: ‘De aankomst is in zicht’ 

Een kamp gaat snel voorbij jongens en meisjes. Vandaag is namelijk al onze laatste volledige dag op 

kamp! Deze dag wordt afgesloten met een immens kampvuur waar iedere tak een klein nummertje 

brengt. Hiermee gaan we ons dan ook bezig houden in de voormiddag. We 

gaan ons nummertje in elkaar steken en volop inoefenen. In de namiddag 

spelen we een groot spel met alle andere takken en ’s avonds is het grote 

moment dan eindelijk aangebroken: het grote kampvuur! 
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15 Augustus: ‘ De stoet van papegaaien vertrekt naar huis’ 

Vandaag trekken we uit onze jungle en nemen we de bus naar de 

gewone wereld.  

De oudere takken staan vandaag heel vroeg op om alles af te breken, 

maar hier doen de kapoenen nog niet aan mee. Jullie kunnen je 

gelukkig prijzen, want in plaats van de hele dag hard te werken mogen 

jullie spelletjes spelen. Wanneer alles afgebroken is, nemen we de bus terug naar Elewijt.  

Rond 18 uur mogen jullie mama en papa jullie komen halen aan de scoutslokalen. 

 

Wat nemen we allemaal mee naar onze jungle? 

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

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

EIGENAAR TERECHTKOMEN. 

 Slaapzak 

 Veldbed 

 Dekentje 

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

 Kussen 

 Zaklamp 

 Tandenborstel 

 Washandjes (2) 

 Handdoek (2) 

 Onderbroeken (6+ 2 voor zekerheid  ) 

 Sokken (dikke en dunne) 

 Broeken ( lang en kort) 

 T-shirts 

 Truien 

 Zwembroek of bikini 

 Pyjama 

 Verkleedkleren 

 Regenjas 

 Schoenen ( botten, stapschoenen, waterschoenen, speelschoenen) 

 Rugzak voor op dagtocht 

 Zonnebril, zonnecrème, pet ( alles tegen de zon) 

 DAS!!!!!!!! 

 Kids ID 

 Klevertje van het ziekenfonds voor die gene die dit nog niet gegeven hebben 

 Zaklamp 

 Linnenzak voor vuile kledij 

 Strips 

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

ook al thuis op je enveloppen kleven, zo heeft je kapoen geen geld nodig op kamp) 
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Wat nemen we niet mee naar de jungle? 

 

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

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

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

producten)  Slecht humeur, slecht weer  

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

verliezen)  

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

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

 

 

 

 

Oké vriendjes, hopelijk brengen jullie, jullie beste humeur mee naar het kamp! 

Wij kijken er alvast naar uit!!! 

Dikke kussen van jullie allerliefste leiding! 

 

Luna- Heike- Laura- Egon- Kasper- Arno- Fien- Toon  
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JOEPIE! De kampsamen is er! Dat kan maar een ding betekenen, het kamp komt steeds dichter 

bij. Wij staan al te popelen om te vertrekken!  

Dit jaar is ons thema (trommelgeroffel)…………………….. B E R O E P E N. Dit betekent dus 

dat jullie je mogen verkleden in je favoriete beroep.  Wil je later een dokter worden of een 

brandweervrouw? Van zaterdag 8 tot en met zaterdag 15 augustus zijn we dat ook! (want op 

deze leukste dagen van het jaar zijn we op kamp ;) ). 

 

Bij elk beroep komt veel kijken en omdat het voor jullie nu eenmaal ook vakantie is heeft jullie 

lieftallige leiding reeds de agenda voor de komende 8 dagen vastgelegd. Als jullie willen weten 

hoe het megageweldig kamp zal verlopen lees dan maar snel verder.  

Zaterdag 8 augustus  
Eindelijk is de dag aangebroken waarop we op kamp vertrekken. We verzamelen om 9u30 aan 

de kerk van Elewijt in uniform (Das + rok + hemd). Maar vandaag zijn we ook een klein beetje 

toerist. We weten helemaal niet hoe het kamp er gaat uitzien. Neem daarom ook een attribuut 

mee van een toerist. (verrekijker, fototoestel, petje,…) Wanneer 

iedereen er is kunnen we vertrekken samen met de mama’s en papa’s. 

Eenmaal aangekomen gaan we picknicken. Vervolgens nemen we 

afscheid van de mama’s en papa’s. 

Nu begint het kamp écht. Maar eerst moeten we het terrein verkennen, 

we zijn nu eenmaal toeristen vandaag. We inspecteren het terrein dan 

ook grondig met onze verrekijker, fototoestel,…. . S ‘avonds krijgen 

jullie wat meer uitleg van de grote baas. Als de grote chef weg is gaan we ons al laten verwennen.  

Zondag 9 augustus  
Vandaag worden we opgeleid tot dokters, verpleegsters, 

ambulanciers, agenten,… In de voormiddag spelen we een leuk 

veiligheidsspel. Daarna is het de taak van de politie om een moord te 

onderzoeken. Wie? Wat? Waar? Maar dan is de taak van de politie nog niet gedaan want er zijn 

weer boeven ontsnapt. Aiaiai!  

 

Maandag 10 augustus 
1-2-3-4 hup naar achter hup naar voor. Zo begint onze ochtend want 

we krijgen ochtendgymnastiek van triatleten. Hierna zijn onze 

beentjes  hopelijk goed opgewarmd want wij vertrekken op 

dagtocht. Wanneer de avond valt gaan we als beloning eens heerlijk 

relaxen.  
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Dinsdag 11 augustus  

 Vandaag staan we op als echte beauty’s. We doen dit door in de ochtend 

iets te ontwerpen maar daarna ook te maken. In de namiddag is het de beurt aan 

de kapper in het salon. Want ja dames, s ‘avonds is het barbecue met de welpen en 

dan moeten onze haren toch tip-top zitten niet? 

 

Woensdag 12 augustus  

 THEMADAG! Wat is jullie favoriete beroep? Waar dromen jullie van of kunnen jullie net 

niet van slapen? Dat komen we vandaag te weten! Wat we in de ochtend doen is nog een 

verassing maar in de namiddag komen we te weten hoe onze carrière er zal uit zien. Wanneer de 

dag weer op zijn einde loopt testen we jullie kennis over de verschillende beroepen. Wie is er 

een professional geworden? 

 

Donderdag 13 augustus  

 Voorwaarts mars! De meeste onder jullie zijn al opgeleid op ons 

eerste weekend maar vandaag worden jullie weer eens getest. In de 

voormiddag spelen we een spannend bosspel. In de namiddag wordt het 

voor sommige een beetje zwaarder, de eerstejaars worden dan gedoopt.  

Maar geen zorgen want als jullie de dag hebben doorstaan krijgen jullie een 

echt leger diploma!  

 

Vrijdag 14 augustus  

 Wie is er een showbeest? Wie kan er goed zingen? En wie kan er goed dansen? Vandaag 

komt dit allemaal van pas. We zijn immers artiesten die een show gaan voorbereiden. We 

moeten natuurlijk een nummertje hebben, dit gaan we in de ochtend voorbereiden. Wanneer 

onze show helemaal af is spelen we een spel met heel de scouts. S ‘avonds is het dan zo ver, het 

optreden! bij het licht van het grote kampvuur treden we op voor alle andere takken. Spannend!   

 

Zaterdag 15 augustus 

 Jammer genoeg is dit het einde van ons super leuk kamp . Vandaag moet alles 

opgeruimd worden. Wanneer alles weer pico bello is en er geen vuiltje meer te bespeuren is 

vertrekken we met de bus weer naar Elewijt. Eenmaal daar aangekomen nemen we afscheid van 

elkaar maar kunnen jullie je mama’s en papa’s weer stevig vast nemen!  
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Hoe ziet onze dag eruit? 

 7u30: Opstaan! De leiding komt jullie wakker maken 

 8u00: samen ontbijten voor we aan onze werkdag beginnen 

 9u00: we openen samen met heel de scouts 

 10u00: onze eerste activiteit/taak/vergadering van de dag 

 12u00: middagpauze!  

 13u00: eventjes rusten voor we weer naar ons werk vertrekken 

 14u00: onze tweede activiteit/taak/vergadering van de dag 

 16u00: Een vieruurtje eten 

 16u10: De werkdag zit er nog niet op! We doen nog eventjes verder… 

 18u00: Tijd voor het lekkere avondeten van Mieke en Hugo 

 19u00: we ontspannen nog een beetje in de avond 

 21u00: van al dat werken zijn we nu wel moe, tijd om te gaan slapen dus!  

 21u15: de leiding komt taptoe zingen  

Wet en gebed 
Tijdens de opening moet je de wet en het gebed kunnen opzeggen. De groepsleiding kan een 

kabouter aanduiden die deze dan vanbuiten moet kunnen opzeggen. 

De wet:  

Een kabouter kan luisteren 

Een kabouter is blij 

Een kabouter speelt mee 

Een kabouter doet graag pleziertjes 

Het gebed:  

wij zijn blij 

Wij zijn weer allemaal bij elkaar 

Wij danken u 

Vandaag konden we weer goed spelen 

Vader toon ons hoe we iemand kunnen blij maken 

Help ons andere pleziertjes doen 
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Wat neem je mee naar je job? 

 Om te slapen: 
o Veldbed 
o Slaapzak 
o Extra deken 
o Kussen 
o Pyjama 
o Knuffel 

 Om ons te wassen/verzorgen: 
o Toiletzak 
o Tandenborstel 
o Kam/borstel 
o Zonnencréme en afstersun 
o Muggenmelk 
o Handdoeken 
o Washandje 

 Om te eten: 
o 2 keukenhanddoeken 

 kleding: 
o uniform (!!) hemd + das + rok 
o warme truien 
o t-shirts, topjes,… 
o broeken (korte en lange)  
o ondergoed 
o sokken 
o regenjas 
o zwemkledij 
o pet/hoedje 

 Om aan onze voeten te doen: 
o Regenlaarzen 
o Stevige schoenen 
o Gemakkelijke schoenen 
o Waterschoenen 

 Voor de doop: (enkel voor diegene die moeten gedoopt worden) 
o Kleren die vuil mogen worden 
o Extra handdoek 

 Voor de rest: 
o Zaklamp 
o Rugzak voor op dagtocht 
o Drinkbus 
o Enveloppen + adressen 
o Postzegels en schrijfgerief  

 

Wat nemen we niet mee 

 Shampoo, zeep en tandpasta. Hier zorgt de scouts voor. 
 Elektrische toestellen (gsm, mp-3 speler,…) 
 Kleding die niet vuil mag worden 
 Frisdrank 
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Wie slaapt waar? 

Hotel Sneeuwwitje Hotel De 7 dwergen Hotel De prins 
Emma B. 
Lotte VDB 
Axelle 
Floor 
Jitte 
Julia 
Marie J. 
Olivia 
 

Anne-lore 
Marie L. 
Yitse 
Liesl 
Emma V. 
Nie 
Sorenza 
Jana 
Nora 

Elena 
Nikki 
Eline 
Jikke 
Lotte VH. 
Amber 
Janne 
Gisele 
Clara 

 

Extra 

 Indien er medicatie moet worden genomen geef je deze af aan de leiding (bij 
vertrek) met de gebruiksaanwijzingen bij. 

 Geld hebben we in principe niet nodig, er kunnen postzegels en/of kaartjes 
gekocht worden op kamp voor diegene die dit willen 

 De sis-kaart en twee zegeltjes van de mutualiteit worden bij vertrek in een 
gesloten enveloppe met naam afgegeven aan de leiding 

 Het snoep wordt samengelegd en op gepaste momenten uitgedeeld worden 
 Het adres van onze kampplaats vind je vooraan bij het woordje van de grl 

 

Contact leiding 

 

Wanneer er nog vragen zijn kunnen jullie ons steeds bereiken op het email-adres 

kabouterleidingelewijt@hotmail.com of telefonisch: 

 

 

 

Anneleen (Sneeuwwitje): 0479299077 

Lorate (Dopey): 0472753199 

Lize (Stoetel): 0474976188 

Ans (Dommel): 0495858199 

Anse (Giechel): 0470839974 

Anke (Grumpy): 0495788827 

Hannelore (Bloosje): 0499735522 

Zoë (Niezel): 0476088541 

mailto:kabouterleidingelewijt@hotmail.com
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Dikke kusjes jullie leiding! 
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 Ahaooii piraatjes !! 

 

Hijs de zeilen en vier de touwen ahrrrrrrrr. Jullie wilde piraten worden op 8 augustus 

verwacht aan onze aloud gekende thuishaven van Elewijt (kerk). Hier komen wij, kameraden, 

allen tesamen om 9u30 om aan ons groot piratenavontuur  te beginnen. Ahrrrrrrr! (in 

verkleedkleren) 

We verwachten enkele ervaren landrotten met een vaarbewijs om ons af te zetten aan onze 

nieuwe haven te Ansart. Daar zullen we eerst onze 

zelfmeegenomen picknick op eten met de landrotten 

die vervolgens huiswaarts keren. Na het uitwuiven van 

de landrotten maken we ons schip klaar om de nieuwe 

haven te verkennen en de eerste voorbereidingen te 

treffen voor ons reuze avontuur. Tegen de avondval 

testen we onze lichtbakens tussen de golven van Ansart.  

 

 

9 augustus 

 

Aaaaahhrrrrrrrrr! Vandaag testen we onze navigatievermogens, zwaardvechttechnieken, 

kanonrichttechnieken en overlevingsvaardigheden! Deze dag komen de stoerste piraten naar 

voren en vallen de zwakken overboord. Hou je aan de code wat er ook gebeurd: wie afvalt 

wordt achtergelaten aaarrhhhrrrrrrrrrrrrrrrrr! Omdat deze dag onze enige echte themadag is 

mogen jullie je verkleden als een echte piraat! 
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10 augustus 

 

Na de zware beproevingen van de voorbije dag en nacht op zee houden we vandaag een 

rustpauze… Op andere locatie wel is waar. Voor de ochtenddauw varen we uit met onze hele 

bemanning naar een onbekende 

locatie………………………………………………………………………………………………. 

Op deze dag testen we jullie navigatietechnieken nogmaals om daarna een barbaarse 

plundertocht uit te voeren. Aaaaaaahhhhhrrrrrr 

 

 

 

11 augustus 

 

Na onze rijkelijke plundertocht varen we terug richting onze 

thuishaven met een ruim gevuld met goud, juwelen, sierraden en 

kronen aaarrrgghhhhhhhh. Als we terug komen bij onze thuishaven 

zorgen we dat ons schip, wijzelf en de thuishaven weer proper zijn. In 

de avond verlijden we onze vrouwelijke wederhelft met onze buit. We 

houden een gezellige avond aan het kampvuur.  
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12 augustus 

Vandaag moeten de jongste 

scheepsjongens zich bewijzen als echte 

matroos. De kapiteins oordelen over het 

lot van elk nieuw bemanningslid 

aaarrghhhhhhhhhhh!! Tijdens deze 

beproevingen wordt het uiterste 

verwacht van de jongelingen. Als echte 

piraten moeten jullie de volgende 

eigenschappen kunnen laten tonen: 

samenwerking, doorzettingsvermogen, 

volharding, kracht, moed en blijschap          

aaaaaaaaaaaarrrrggggggggghhhhhhhh!!!! 

We sluiten deze heugelijke dag af met een belofteplechtigheid aan een echt piratenkampvuur. 

 

13 Augustus 

 

In de voormiddag laten we ons schip te water en begeven we ons op onbekende wateren. 

Aaaaaaaaargggh! Met een gehesen vlag varen we 

terug van de wilde wateren naar onze haven om in 

de namiddag onze oudste wederhelft te 

vergezellen met een spel. Ja zeker piraatjes we gaan 

een spel met de gidsen spelen! Hopelijk kunnen de 

gidsen het aan om een spel te spelen met echte 

piraten. Als de avond valt gaan we een piratenspel 

spelen op het onbekende land waar bomen en 

grotten zijn.   

 

14 Augustus 

De laatste volle dag is aangebroken. 

Jammer genoeg moeten we al onze 

buit inpakken en ons klaarmaken 

voor een leuke avond met alle 

andere takken. In onze thuishaven 

houden we een groot kampvuur. 

We gaan er een echt 

piratenspektakel van maken! Deze 

laatste keer bewijzen we ons als 

echte kapiteins!!  
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15 augustus 

 

Zelfs de kapiteins moeten soms hun plicht vervullen als echte leiders. Daarom gaan we 

vandaag alles samen opruimen!! Geen enkele buit wordt achtergelaten! Take what you can, give 

nothing back!  zoals Captain Jack Sparrow het zou zeggen xoxo aaaaaaaaaaaaarrrrrrrgggggghhh 

!!! 

 

 

Hoe ziet de dag van een stoere piraat eruit? 

 

 8u: opstaan en aankleden  

 8u30: ontbijt en afwas  

 9u: opening aan de mast  

 Ochtendactiviteit  

 Tussen 12u en 13u middageten  

 Afwas  

 Platterust om er tegen de middag de wilde zee te kunnen bevaren (± 1u)  

 Namidigactivieit  

 18u30: avondmaal  

 Afwas  

 Avondspel/kampvuur  

 Rond 21u30 kruipt een piraat in zijn bed  
 

Wat neemt een piraat mee op kamp: 

  

 Veldbed 
 Slaapzak  

 Matje (voor tweedaagse)  

 Eventueel extra deken  

 Truien, T-shirts, broeken (speelkleren!)  

 kleren die heel vuil mogen worden  

 Ondergoed (voldoende) 

 Sokken 

 Lange broek voor ’s avonds 

 Handdoek  

 Washandje  
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 Tandenborstel (geen tandpasta, er wordt voor milieuvriendelijke tandpasta en zeep 
gezorgd door de scouts) 

 Stevige wandelschoenen, speelschoenen, waterschoenen, laarzen,…  

 Verkleedkledij  

 Zwembroek 

 Uniform (hemd, broek, das) 

 Regenjas!  

 Zaklamp  

 Rugzak (voor tweedaagse)  
 Bord/gamel, beker, bestek 

 Keukenhanddoek! 

 Aardappelschiller 

 Zonnecrème  
 

Zet zeker ook je naam op je kleren zodat het meteen weer bij jou terecht komt als je het kwijt 

raakt. 

 

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

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

 

Wat neemt een piraat niet mee op kamp? 

 

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

door de fourage!)  

 Gsm’s, tablets, laptop  

 

Blauw: De vrijbuiters van The Captain (William Kidd) 

Victor: NL 

Stan: HLN 

Senne F 

Keano 

Senne D 

Mathias B 

Warre  
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Geel: De boekaniers van Black Bart (Bartholomew Roberts) 

Siemen: NL 

Louis C: HLN 

Tuur 

Timo  

Bor  

Wout L 

Jorrit  

Lowie  

Rood: De kapers van Calico Jack (John Rackham) 

Seppe: NL 

Brent: HNL 

Jens  

Wouter  

Mathias U 

Nand  

Felix  

Yannick  

Zwart : De schavuiten van Blackbeard (Edward Teach) 

Mathias P: NL 

Briek: HNL 

Milan  

Alex 

Wout B 

Mathiz 

Robbe 

Lins 

Natuurlijk mogen jullie zelf een Jolly Roger (piratenvlag) voor je nest maken! 
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Benodigde basiskennis voor iedere piraat:  

 

Wet: De welp volgt de oude wolf, De welp is moedig en houdt vol  

 

Gebed: Heer Jezus, Leer ons flinke welpen worden, Leer ons luisteren, helpen en blij zijn. Dit 

vragen wij aan onze heer Jezus, En samen zullen wij ons best doen. Sint-Franciscus, 

scoutspatroon van de welpen, BID VOOR ONS!  

 

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

 

Groetjes van jullie kapiteins, 

Chill (busschieter) , Chikai (stuurvrouw) , Mowgli (passagier) , Kaa (kapitein) , Akela 

(drenkeling) , Shere khan (kwartiermeester) , Raksha (provoost) en Kigo (scheepsjongen) . 

  



Jong-gidsen 

 

Bridescamp 

 
 
 

 
Hey ladies!! 
 
Daar komt de bruid … Zijn jullie klaar voor …. Het enige echte bridescamp!! Met witte jurken, veel 
mooie bloemen, veel en lekker eten, een gigantische taart en zatte nonkels ;) 
 
Zet jullie schrap voor het kamp waar jullie al een heel jaar 
nagelbijtend hebben naar uitgekeken en waar wij met evenveel 
spanning op gewacht hebben en waar we samen een 
megafantastisch feest van gaan maken! 
 
Na de tip/uitnodiging die in je brievenbus is gevallen, zal je 
waarschijnlijk het thema al hebben kunnen raden en ben je 
hopelijk snel op zoek gegaan naar een gepaste outfit voor de 
trouw! Want een bruid of bruidegom wil er graag stralend uitzien 
natuurlijk  
 
Waar en wanneergaat deze trouwerij door? Op 5 augustus om 9u30 word je piekfijn in 
uniformverwacht aan de kerk. Vergeet zeker je das niet! Vandaar vertrekt de huwelijkskaravaan (mét 
lintjes voor de echte durvers) richting Ansart in het verste puntje van België. Jammer genoeg is op 15 
augustus het trouwfeest al voorbij en zullen we met de bus terugkeren naar huis. Meer info kan je 
vinden in het woordje GRL vooraan in deze samen. 
 
We beginnen met een overzicht van het trouwfeest. Naar Marokkaanse gewoonte zal dit feest niet 
één dag, maar wel tien dagen duren! En we gaan ons tien dagen lang super amuseren! 
5 augustus 2015 
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Nadat de huwelijksstoet aangekomen is op het kampterrein, picknicken we nog samen met de ouders 
en daarna is het tijd om te vertrekken. Maar niet getreurd, wij hebben nog heel veel te doen voor we 
lekker in ons liefdesnestje kunnen kruipen voor ons schoonheidsslaapje en waarbij we hopelijk niet te 
veel over elkaars sleep zullen struikelen. Tentje opzetten, vuurtje sjorren, tafeltje bouwen, … De 
noodzakelijke dingen voor een geslaagd trouwfeest, waarbij we ervoor moeten zorgen dat ze goed 
stevig zijn, zodat de gasten er niet door zakken! (en de leiding ook niet) 
’s Avonds kan je bewijzen wat je waard bent in het donker… 
 
 
 
6 augustus 2015 
We werken eerst nog wat verder aan ons bridescamp, 
maar aangezien we echte powerbabes zijn, zullen we 
dat hier eens snel afwerken zodat het trouwfeest in al 
haar glorie zal kunnen doorgaan. 
In de namiddag moeten we opnieuw onze gescheurde 
nagels bijvijlen en ervoor zorgen dat we na al dat zware 
werk er weer stralend uitzien voor ‘the big day’! ’s 
Avonds halen we herinneringen uit de oude doos.  
 
 

7 augustus 2015 
Vandaag draaien we de rollen en de dag eens om! We 
starten onze ‘avond’ met een spel waar de bruidjes zich 
een paar hoedjes zullen schrikken. Daarna houden we ons 
bezig met de decoratie voor ons trouwfeest en steken we 
onze creatieve handen uit de mouwen. En als het ochtend 
wordt gooien we ons helemaal los op een uitgebreide 
ochtendgymnastiek!  
 
*Let op! Ook de rollen zijn vandaag omgedraaid we zijn 
dus geen bruidjes, maar bruidegommen  en ja hier hoort 
ook een gepaste outfit bij!  

 
 
9 augustus 2015 
Vandaag wordt een spannende dag! We gaan op datetocht voor 
het avondfeest. Hopelijk zitten er een paar lekkere binken tussen 
(die ook goed de weg kunnen uitstippelen ;) )  
’s Avonds gaan we met onze dates dan samen zitten rond een 
gezellig kampvuur met BBQ. (Voor diegene die nog geen 
bruidegom hebben is dit de perfecte uithuwelijksgelegendheid!) 
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10 augustus 2015 
Vandaag mogen de eerstejaars hun trouwkleed wel even aan de kant laten liggen, tenzij ze niet in 
een wit kleed willen trouwen ;) 
Doopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoop 
De oudste jogi’s zullen vandaag de eerstejaars begeleiden op hun weg naar het worden van een échte 
jonggids. 
’s Avonds is er de plechtige totemisatie van de gedoopten bij een gezellig kampvuur. 
 
11 & 12 augustus 2015 
VRIJGEZELLENWEEKEND!!  

Het trouwfeest zit er bijna aan te komen en naar goede traditie is 
het dan tijd omnog even met de meiden apart op pad te gaan. We 
verlaten ons liefdesnestje voor 2 dagen en trekken er met de 
trekrugzak op uit. Dit wordt een weekend om nooit te vergeten!   
Als we ’s avonds terug gearriveerd zijn laten we iedereen horen dat 
the girls back in town zijn. We smeren onze kelen en maken er een 
gezellige sing a long avond van.  
 
 
 

12 augustus 2015 
Laat de innerlijke bruid in je los, leef je helemaal uit in de trouwjurk want dít is de dag waar we al 
even bruid mogen zijn. We starten de dag met het oefendiner. In de namiddag houden we ons bezig 
met het organiseren van onze laatste girlsnight en ’s avonds zetten we ons al op partymodus en is het 
oefenfeest!  
 
13 augustus 2015 
Vandaag is het de dag voor de laatste 
voorbereidingen. Wij hebben geen 
weddingplanner nodig, maar doen 
het allemaal zelf! Houd er wel 
rekening mee dat dit veel tijd in 
beslag neemt en misschien wel 24 uur 
duurt voor alles geregeld is ;).  
 
 
 
14 augustus 2015 
Vanavond is het zo ver! Iedereen zal verzamelen rond een groot kampvuur om mee te vieren op het 
trouwfeest van het jaar. We starten de dag met onze openingsdans nog eens grondig in te oefenen. 
In de namiddag zal de eerste activiteit van start gaan met alle genodigden en daarna is het feesten 
geblazen!!  
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15 augustus 2015 
Helaas, pindakaas! Nu is het écht bijna gedaan. Onze beauty-tentjes nog 
afbreken, en dan de benodigdheden voor het trouwfeest in de camion laden. 
Daarna stappen we op de bus, die ons terug zal brengen naar het geliefde 
Elewijt… ons trouwfeest zit erop! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat neem je mee op bridescamp? 
 Slaapgerief: veldbed, matje (voor op ons 2daags avontuur), extra dekentje slaapzak (het is 

soms erg koud ‘snachts), kussen, pyjama, teddybeer  
 

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

 
 Toiletgerief: Tandenborstel, borstel of kam, ZONNECREME EN AFTERSUN!, washandjes en 

handdoeken, LET WEL: GEEN TANDPASTA, GEEN SHAMPOO EN GEEN CONDITIONER. ALLEN 
AANWEZIG ->(wij denken aan het milieu) 

 
 Kledij: Warme truien, lichte truien, lange broeken, korte broeken, t-shirts, topjes ondergoed, 

kousen, warme sokken, bikini/badpak en een badmuts als je dit thuis hebt liggen, regenjas, 
sjaal, muts en wanten, kledij dat vuil mag worden (1e jaars)  

 
 Schoeisel: Regenlaarzen, watersandalen, sportschoenen en stapschoenen  

 
 Zeker niet vergeten: gezichtsmaskertjes, Nagellak, allerhande beautyproducten voor de 

beautyavond, goede rugzak voor 2 daagse waar je je matje aan kan hangen en je slaapzak in 
past!  

 
 Allerlei: zonnebril, zaklamp, zakgeld (voor postkaartjes), schrijfgerei, muggenstick, drinkbus, 

linnenzak, kapstok, zakdoeken, roddelblaadjes, strips, snoep mag maar delen is noodzakelijk!  
 

 Identiteitskaart + klevertje van de mutualiteit  
 

 VERKLEEDKLEDIJ: trouwjurk + bruidegom outfit 
 
 

 
Wat laten we thuis van op bridescamp? 
Elecktrische toestellen: GSM (wordt onmiddellijk afgenomen als we hem zien en krijg je pas terug na 
het trouwfeest), tablet, mp3, ….  
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Wie slaapt in welke bruidssuite? 
 

De lovebirds De crazybrides De weddinggirls 

Jana (PL) 

Ruby (HP) 

Sarah D. 

Jelena 

Fiebe 

Merel 

Lobke 

Alana 

Paulien (PL) 

Kaat (HP) 

Martje 

Bente 

Tine 

Birte 

Yenna 

 

Kris (PL) 

Evita (HP) 

Yasmine 

Lotte 

Yana 

Sarah H. 

Gaëlle 

 
Wat doet een patrouilleleidster?  
De patrouille en hulppatrouilleleidster steken de patrouillekoffer in elkaar. Probeer dit onderling af te 
spreken en hou het zo goedkoop mogelijk. De kosten van de patrouillekoffer worden gedeeld onder 
de leven van de patrouille. Zorg ervoor dat je een stevige koffer hebt die tegen een stootje kan en ook 
waterdicht is. Op zaterdag 25 juli 2015, tussen 11u en 12u moeten de patrouilleleidster en/of de 
hulppatrouilleleidster de patrouillekoffer komen nakijken aan de scoutslokalen. Het is ook de taak 
van PL en HPL om een takenlijst te maken, volgende taken moeten er elke dag in staan: afwas, 
koken, hout halen, potten insmeren en afschuren, tent en terrein, fourage. Hou er rekening mee dat 
iedereen voldoende van taak wisselt.  
 
Wat neemt een bruid mee in haar patrouillekoffer?  

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

 Bruine zeep  
 VIM Schuursponsjes (staalwol) 
 Gewone sponsjes  
 Een tafellaken (zorg dat dit groot genoeg is en waterbestendig is)  
 Duimspijkers  
 Wasspelden  
 Oude keukenhanddoeken  
 Lucifers (let op dit er zeker genoeg zijn)  
 Zipblokjes  
 slechte pannenlappen, ovenwanten  
 Eventueel grenadine en choco  
 Eventueel snoepjes (spreek dit af met je patrouille), decoratie  

 
Wat moet een bruid kennen?  
De wet:  

Wij zijn jonggidsen Wij wagen het avontuur Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar Wij 
willen samenwerken en beslissen Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen Zelf zet 

ik al eens de eerste stap, ik help waar ik kan Ik wil winnen en kan verliezen ik respecteer wat 
waardevol is; de mens, de natuur en het materiaal Jezus’s voorbeeld zal ons hierbij helpen 

 
Het gebed:  
Heer, Wij zijn blij hier samen te zijn Wij danken u dat wij stilaan mogen ontdekken: de schoonheid van 

de natuur, de spanning van een tocht, de fijne momenten rond een kampvuur. Wij durven u vragen; 
help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel, meer vriendschap te ervaren in het samenzijn. Zo 

zal hier in ons midden iets groeien van uw droom; een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
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*En nu allemaal snel naar de winkel voor de mooiste bruidsjurk uit te kiezen!! * 
 
 
 

Tot op het feest! 
 

 
 
 

Bruidjes:  
Jozefien De Broeck  0499 10 76 50  
Enya Quintelier  0499 51 74 00  
JozefienVerbist  0478 83 30 10  
Silke Bautmans  0478 22 68 89 
FienBuelens   0495 43 04 13 

 
Bruidegom: 
Bram Scheers    0478 80 64 86 

 
 

 

 



Jeevee’s 

 

JV’s 2015 

 

My Little Pony 

Kamp 2015 

 
#Hartjes hartjes, glitterbloemetjes, regenbogen en veel liefde 

 

 



Jeevee’s 

 

Het kamp gaan we doorbrengen als echte ‘My Little Pony’s ’.  

Verborgen onder de regenboog zullen wij onze bloemetjes en glitters 

verzamelen.  

Kampthema is zeer belangrijk om je volledig in te leven.  

Van 0 tot 99 jaar zal je steeds smelten voor deze schattige jong-

verkenners.  

De eenhoorn die het best verkleed is zal extra beloond worden.  

Jong-Verkenners, kom allemaal samen voor dit gekke avontuur.  

Is het niet eens iets leuk om als dier door het leven te gaan?  

Undercoveragent, brandweerman of piloot is minstens even stoer als 

dit thema! 

PS: neem ieder eerste woord van elke zin en vorm zo het echte 

kampthema van 2015.  

 

Woensdag  5 Augustus 

Om 9:30u spreken we af aan de 

kerk, om kort daarna te 

vertrekken richting onze 

schuilplaats in Ansart. (De 

exacte locatie staat van voor 

in de samen). Iedereen moet 

in VOLLEDIG UNIFORM aanwezig 

zijn. Nadat we hebben geopend 

met de jogi’s vertrekken we 

op onze tiendaagse missie. 

Eenmaal aangekomen op de 

drop-zone nuttigen we nog een laatste maal met de piloten. Vergeet 

dus zeker geen picknick mee te nemen voor de ganse crew.  

Daarna beginnen we met de opbouw onze tijdelijke schuilplaats. 

Subtiliteit, camouflage, en vakmanschap zijn van levensbelang als we 

hier 10 dagen onopgemerkt willen blijven. 

We sluiten af met een uitgebreide briefing over de opdrachten die 

het komende kamp vervuld moeten worden. 

Donderdag  6 Augustus 

In de voormiddag vervolledigen we onze 

compound. Nadat alle veiligheidstesten 

en procedures zijn overlopen gaan we 

verder met onze eerste missie. Over de 

aard van deze missie kunnen we in dit 

onbeveiligd document geen verdere 

informatie verschaffen. Wel kunnen we 
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jullie al verzekeren dat het een lange nacht wordt. 

Vrijdag 7 Augustus 

De jongste agenten worden vandaag ingelijfd. Zoals hun voorgangers 

voor hun zullen ze vandaag angsten 

trotseren en hun grenzen verleggen. 

Om uiteindelijk herboren te worden 

als een volwaardige secret agent. ’s 

Avonds krijgen de rekruten hun 

permanente schuilnaam die ze voor de 

rest van hun leven met zicht mee 

zullen dragen. De impact van dit 

moment kan niet genoeg benadrukt 

worden.  

Vanaf nu rust er een grote verantwoordelijkheid op jullie schouders, 

het lot van de wereld ligt in jullie handen.  

 

Zaterdag 8 Augustus 

Onze missie vandaag brengt ons ver 

voorbij de grenzen van onze vertrouwde 

schuilplaats. Een gesloten pakje van 

wereldbelang moet opgehaald worden. Het 

vredige Wallonië vormt vandaag een sluwe 

hindernis. Daarom nemen we wat 

versterking mee op onze tocht en komt de 

vrouwelijke wederhelft ons helpen. Deze 

dames zijn niet op de hoogte van het gevaar maar ze zorgen wel voor 

een goede afleiding. Het is jullie verantwoordelijkheid dat deze 

dames ook weer veilig thuis geraken. Anders:  

 

 

 

  

Indien de missie is volbracht, trakteren wij op een lekker feestmaal 

met de overgebleven dames. Er mag gedanst en gezongen worden, maar 

niet te luid, want het gevaar ligt altijd op de loer.     
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Zondag 9 Augustus 

In de voormiddag voorzien we onze 

schuilplaats van enkele coole gadgets. 

Deze door ons zelf in elkaar gestoken. 

Als we hiermee klaar zijn gaan we ze 

uittesten in de praktijk en bereiden 

we ons voor op het spel van de 

namiddag.  

In de namiddag gaan we onze 

schietvaardigheid testen en leren we 

ons te verstoppen voor de vijand op de 

moeilijkste momenten. Geen nood we 

schieten niet met scherp, maar we 

oefenen nog met losse flodders.  

Vanavond genieten we van een welverdiende nachtrust want morgen 

wordt het een tweedaagse missie.  

Maandag-dinsdag 10-11 Augustus 

We verlaten opnieuw onze thuisbasis om 

weer op missie te trekken in de nog niet 

in kaart gebrachte delen van Wallonië. 

Hierover zullen we toch meer dan 24 uur 

doen. ’s Avonds zoeken we daarom een 

geschikte schuilplaats om de nacht door 

te brengen. we hebben een ontspannende 

avond voorzien om even stoom af te 

blazen. De volgende dag vertrekken we 

terug naar de thuisbasis om verslag uit te brengen over de locatie 

waar we verbleven. Om de boel een beetje gezelliger te maken, 

verbranden we onze bezwarende documenten in een gezellig kampvuur.  

Woensdag 12 Augustus 

Vandaag laten we onze dekmantel als My little pony vallen en trekken 

we onze werkkledij aan. De kleinste details van het terrein hebben 

we ondertussen gedocumenteerd en kunnen we de informatie omzetten in 

de praktijk. In de voormiddag gaan we testen of jullie fysiek nog in 

orde is met een heus hindernissen parcours. 

In de namiddag gaan we undercover de wereld redden. Doe dus jullie 

best, jullie hebben dus een grote verantwoordelijkheid. 

Na al dit serieuze gedoe gaan we eens goed zot doen en gaan we met 

explosieven spelen. 

De bommenexpert van de groep zal dit begeleiden.  
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Donderdag  13 Augustus 

Vandaag gaan we verder met saboteren, verdachte dorpsgenoten lynchen 

en met het lanceren van ronde voorwerpen naar elkaars hoofd. 

In de namiddag nemen we vrij af en maken we gebruik van de vrijetijd 

faciliteiten van de basis. Een dagje amuseren en ontspannen dus. 

 

Vrijdag 14 Augustus 

In de voormiddag 

bereiden we ons 

voor, want ’s 

avonds laten we 

onze dekmantel 

vallen en laten we 

onze ware aard 

zien, dat we geheime agenten zijn. 

In de namiddag mengen we ons onder de 

andere bewoners, om te zien of deze 

mensen wel te vertrouwen zijn. Als dit zo 

blijkt dan zullen we ’s avonds onthullen bij een groot vuur. 

Zaterdag 15 Augustus 

Onze missie loopt ten einde, maak jullie 

dus klaar om te vertrekken. 

Jullie mogen nu beschikken, maar kunnen wel 

nog altijd worden opgeroepen voor een 

volgende missie. Wees dus steeds paraat. 
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De wet en het gebed kennen we natuurlijk al knal vanbuiten, hier 

toch geheugensteuntje: 

Wet: 

Wij zijn Jongverkenners 

Wij wagen het avontuur 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samen werken en beslissen 

We zeggen onze mening en luisteren naar die van een ander 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 

Ik help graag waar ik kan 

Ik wil winnen en kan verliezen 

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

Jezus voorbeeld zal ons hier bij helpen 

Gebed: 

Heer, 

Wij zijn blij hier samen te zijn 

Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken: 

De schoonheid van de natuur 

De spanning van de tocht 

De fijne momenten rond het kampvuur 

Wij durven u vragen: 

Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel 

Meer vriendschap te ervaren in het samenzijn 

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

Jong-verkenner 

Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde 

 

 

 

 

Patrouilles: 

Alfa Charlie Foxtrot 

Brikke Pl Korneel PL Peter-Jan PL 

Yannick HPL Elias HPL Joren HPL 

Simon Cyriaque Gino HPL 

Sam Mathieu Dries 

Noah Kasper Nathan 

Nils Kobe Robbe 

Bert  Louis 
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Wat neem ik mee? 

 Uniform 

 T-shirts, Truien, Shorts, Lange broeken 

 Ondergoed 

 Kousen 

 Regenkledij 

 Sportschoenen, waterschoeisel, stevige 

stapschoenen, laarzen, … 

 Toiletgerief (geen tandpasta, er wordt voor 

milieuvriendelijke 

tandpasta en zeep gezorgd door de scouts) 

 Zwemshort  

 Handdoeken 

 Zaklamp 

 Slaapzak 

 Veldbed 

 Matje 

 Trekkersrugzak 

 Drinkbus 

 Eetgerei: mes, vork, lepel, gamel(len), beker, 

patattemeske 

 2 keukenhanddoeken 

 Zonnecrème 

 Kleerhanger (om uniform aan te hangen) 

 (postzegels, briefpapier, enveloppe, balpen) 

 Verkleedkleren 

 Pvc buis, vuiligheidsbril en witte t-Shirt (wordt vuil) 

 

 

 

Wat neem ik NIET mee? 

 Elektronische apparaten (supernintendo) 

 Huisdieren 

 Snoepgoed 

 Frisdrank 

 Schoonvader 

 … 

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

vernietigd. 
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Spionenkoffer 

De patrouilleleiders (met de hulppatrouilleleiders) maken elk een 

materiaalkoffer en patrouillekoffer. De prijs van de 

patrouillekoffer wordt verdeeld onder de patrouille.  

Deze moet de volgende dingen bevatten: 

 Bruine zeep (max 2) 

 Kranten (veel) 

 Lucifers 

 Aanmaakblokjes 

 Vim (om de potten te schuren) 

 Schuursponsjes (staalwol) 

 Afwasmiddel (ecover/natuurvriendelijk) 

 Sponsjes/vodden (voor de afwas) 

 Afwasbaar Tafelkleed (plastic, groot) + duimspijkers 

 Wasknijpers 

 Grenadine 

… 

De patrouille- en hulppatrouilleleiders worden op zaterdag 25 juli 

tussen 11u en 12u verwacht om de materiaalkoffers van de jv’s na te 

kijken/aan te vullen met de beste potten en pannen! Kom best zo 

vroeg mogelijk, zodat we het beste materiaal voor ons kunnen 

opeisen. 

Elke patrouile leider moet ook een werklijst maken van wie wat elke 

dag moet doen binnen de patrouille. 

Hierin moeten de volgende taken staan: 

Koken, eten maken, tent en terrein, potten en pannen insmeren, 

afwas, potten afschuren, fourage (eten gaan halen) en hout halen. 

Zorg ervoor dat iedereen evenveel doet en niet altijd het zelfde 

moet doen. Als je dit niet lukt, kan je ons altijd een mailtje 

sturen. 

Naast de materiaalkoffer moet de patrouillekoffer dan ook ingediend 

worden! 

Nog een goeie vakantie en tot op kamp! 
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WELKOM BIJ 

DE 76ste 

HUNGERGAMES 
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 Capitol (Panem), juli 2015 

 

 

 

 

Beste Tribute, 

U bent verkozen om deel te nemen aan de Hunger Gamesvan het jaar 2015, om te vechten tot de 

dood in een schouwspel van eer, moed en opoffering. De uiteindelijke winnaar zal baden in 

rijkdomen zal dienen als voorbeeld van onze vergevingsgezindheid en vrijgevigheid.  

U wordt verwacht aan de scoutslokalen in Elewijt op 5 augustus om daarna gezamenlijk af te reizen 

naar het prachtige Ansart, waar de Hunger Games dit jaar zullen plaatsvinden. 

In deze infobrief vindt u de nodige informatie om u perfect voor te bereiden op een 10-daagse 

Hunger Games. 

Happy Hunger Games & MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR! 

 

 

Onze geliefde natie Panem is eeuwen geleden gesticht. De naam Panem is afgeleid van de Latijnse 

zin panem et circenses, wat brood en spelen betekent. De zin was bedoeld om het entertainment te 

beschrijven waarmee het volk werd afgeleid van belangrijke politieke zaken. Omdat het Capitool zo 

vrij is om het volk van voedsel en entertainment te voorzien, zullen de districten in ruil onze geëerde 

President Snow gehoorzamen. In Panem wordt de wet dan ook hard afgedwongen: na de Donkere 

Dagen werden de jaarlijkse Hunger Games opgericht als een waarschuwing en herinnering aan het 

duistere verleden. De Tributes zullen strijden tot de dood en Panem trots maken… 
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Hoe ziet de planning eruit? 

Woensdag5 augustus 
Vandaag worden alle Tributes om 6 uur bij de scoutslokalen van Elewijt verwacht. Wie niet aanwezig 

is op het afgesproken uur, zal gestraft worden. In tegenstelling tot de voorbije Hunger Games, zullen 

wij ons dit jaar niet per trein naar het Capitool begeven. Om de Tributes klaar te stomen voor de 

spelen, zullen we dit jaar naar de hoofdstad fietsen. Het wordt een zware tocht van 2 dagen. Voor 

deze moeizame uitdaging raden wij de deelnemers aan zich op voorhand goed voor te bereiden! 

Donderdag 6 augustus 
De meeste kilometers zouden al achter de rug moeten zijn. Toch ligt het Capitool nog verder dan 

verwacht. Wij zullen vandaag onze tocht dan ook dapper voortzetten tot we onze bestemming 

bereikt hebben. Doorzettingsvermogen, moed, veel kracht en vooral een portie optimisme zullen 

hiervoor nodig zijn. Als het weer ons goed gezind is en de fans van de Tributes ons niet te hard 

ophouden, zullen we in de namiddag onze eindbestemming bereiken. U krijgt die avond de kans om 

uw kamer in te richten, u op te frissen en zowel de coaches als de andere kandidaten beter te leren 

kennen rond een gezellig kampvuur. 

Vrijdag 7 augustus 
Na een deugddoende nachtrust, zal de training van de tributes vandaag eindelijk starten. Door 

balken versleuren, gaten boren in de grond en knap touwwerk zullen wij uw krachten meten. Als u 

goed genoeg bent, zal ons kamp (of chique loft) voor de komende 

week snel klaar zijn. ’s Avonds is het eindelijk tijd om de 16 tributes 

voor te stellen aan het grote publiek. De spelen worden namelijk 

ingezet door een grootse paradetocht door de stad. Daarna zal de 

enige echte Caesar Flickerman, zoals ieder jaar, interviews afnemen 

om de kandidaten stuk voor stuk beter te leren kennen! 

 

Zaterdag 8 augustus 
Het is tijd om Panem en het Capitool een beetje te 

verkennen voor de tributes naar het strijdveld gestuurd 

worden. Dit doet u vandaag onder het toeziend oog 

van mannelijke peacekeepers. Deze verkenners zullen 

de tocht in patrouilles begeleidenzodat u ook veilig 

terugkeert.  

Die avond wordt er een groot feestmaal gehouden in 

het Capitool. Allerlei soorten vlees en groenten die niet 

te verkrijgen zijn in de districten kunnen dan geproefd 

worden! Zeker de moeite om erbij te zijn!  
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Zondag 9 augustus 
 

De jongste tributes krijgen vandaag de kans om zich te bewijzen. Het is een goede voorbereiding op 

de echte Hunger Games. Die avond krijgen ze, indien verdiend, een adjectief om voor hun strijdnaam 

te plaatsen.  

Maandag 10 augustus 
 

Deze voormiddag oefenen we onze kookkunsten, zodat u tijdens de Hunger Games zeker nooit 

zonder voedsel zit. Caesar Flickerman zal die middag ook een winnaar uitroepen! In de namiddag 

zullen ook de andere skills van de tributes aan de beurt komen: zwaardvechten, schieten met pijl en 

boog, camouflagerechnieken en vele andere.’s Avonds zullen we ons verdiepen in de kunst van het 

zingen!Toon u op alle gebieden van uw beste kant!

 

 

Dinsdag 11augustus 
 

Beste Tribute, het moment van de waarheid is 

aangebroken. De Hunger Games zullen vandaag van 

start gaan. U wordt u het strijdperk ingeleid om te 

vechten tot de dood.  

May the odds be ever in your favor! 

 

Woensdag 12augustus 
 

Het was een zware strijd, maar de echte winnaar is bekend. De overlevenden krijgen vandaag de 

kans om te genieten van hun overwinning. We maken een fietstochtje naar de nieuwste zwembaden 

van President Snow. Als u geluk heeft, krijgt u misschien de kans de President in hoogsteigen persoon 

te ontmoeten in zijn zwembroek!  
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Donderdag 13augustus 
 

 

 

Vandaag krijgen de overgebleven tributes de kans om hun wijsheden door te geven aan de kinderen 

van Panem. Ooit zullen zij ook voor hun leven moeten strijden. Deze jonge welpen staan te popelen 

om uw ervaringen te horen en om tips te krijgen over hoe zij het best de Hunger Games kunnen 

overleven. Die avond trekken we dan ook naar het bos om komaf te maken met de nachtmerries die 

u na de spelen ongetwijfeld nog steeds heeft.  

Vrijdag 14augustus 
 

Vanavond is er een groot feest ten ere van de 

overwinnaar! In de voormiddag helpen we mee te 

festiviteiten te organiseren door het terrein op te ruimen. 

In de namiddag spelen we een groot spel met de inwoners 

van het Capitool! Zowel klein als groot zal hier aanwezig 

zijn! ’s Avonds laten we ons uiteindelijk in de watten 

leggen door een heus vurig spektakel. 

Zaterdag 15augustus 
 

Vandaag keren de overlevenden van de 76ste 

Hungergames met een hovercraft van het 

Capitoolterug naar hun thuisdistricten. 
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De fietstocht 

 

De gidsen gaan na jaarlijkse traditie met de fiets op kamp. Inne Loncke, oud-leiding en fervent fietser  

zal ons begeleiden. Er is ook een volgwagen voor bevoorrading of om eventuele problemen tijdens 

het fietsen op te lossen. Zorg ervoor dat je fiets helemaal in orde is, dat kan ons veel tijd besparen. 

 

 

Wat neem je allemaal mee op de fiets? 

 

 Fietshelm 

 das (hemd en rok zijn niet verplicht)  

 Fietsbroek  

 Fietsslot  

 Voor- en achterlicht  

 Fietspomp als je dat hebt  

 Extra binnenband, Plakmateriaal (!!) 

 Zonnecrème  

 Regenjas  

 Voldoende eten en drinken, voor ’s morgens en ‘s middags! (pasta, energierepen 
druivensuiker, rozijntjes, rijsttaartjes, cola,..) Neem ook zeker wat extra repen, duivensuiker 
etc mee voor de 2de dag! 

 Slaapzak en matje die niet teveel plaats in nemen voor in de volgwagen 

 Tandenborstel, pyjama en propere t-shirt voor de volgende dag. Hou het compact, meer heb 
je niet nodig. WAT TEVEEL IS, ZULLEN WE TOCH MOETEN ACHTERLATEN 

 Identiteitskaart, af te geven aan de leiding bij vertrek 
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Wat neem je mee naar de HUNGER GAMES? 

Slaapgerief 

 Veldbed  

 Slaapzak  

 Matje  

 Kopkussen  

 Dekentje  
Toiletgerief  

 Tandenborstel  

 Borstel en kam  

 Maandverband of tampons  

 Zonnecrème  

 Aftersun  

 Muggenmelk  

 Handdoeken  

 Washandje  

 Geen zeep, shampoo, tandpasta uiteraard! 
Eetgerief  

 Bord  

 Bestek  

 Beker  

 Kommetje voor soep  

 Aardappelmesje  

 Keukenhanddoeken 

Kledij  

 UNIFORM: das, hemd, rok  

 Warme truien  

 Lange broeken  

 T-shirts  

 Korte broeken of rokjes  

 Sokken  

 Voldoende ondergoed  

 Regenjas  

 Bikini of badpak  

 1 ste jaars: doopkledij  

 Schoenen  

 Regenlaarzen  

 Stapschoenen  

 Waterschoenen  

 Gemakkelijke schoenen  

 Verkleedkleren 
Rest  

 Zaklamp  

 Rugzak voor op tweedaagse  

 Drinkbus  

 Zakgeld  
 

 

Verkleedkleren 

Iedere Tribute wordt verwacht 2 outfits te voorzien. Eerst en vooral zal een PARADE outfit 

noodzakelijk zijn. In thema van uw district wordt u verondersteld te verschijnen op de paradetocht 

en het interview. Denk eraan: heel Panem zal u zien, maak het dus de moeite waard!  

Voor de Hunger Games zelf vragen wij u allen (dezelfde)OVERLEVINGS outfit te voorzien.  

- Een shortje 

- Een legging 

- Een effen t-shirt 

- Een trui 

- Gesloten wandelschoenen (of andere schoenen) om het leven in de bossen aan te kunnen 
Dit alles in donkere kleuren!  

Het haar wordt vastgebonden want losse lokken kunnen het verschil maken tussen leven en dood. 

Wat neem je niet mee? 

 

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

 Sigaretten, alcohol en drugs zijn ten strengste verboden!  

 Elektronische apparaten zoals ipod, ipod touch, mp3-spelers laat je thuis. Deze kunnen alleen 
kapot of verloren gaan. 
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Patrouillekoffers en bagage 

 

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

25 juli tussen kunnen jullie de patrouillekoffer komen controleren aan de lokalen en ook jullie eigen 

patrouillekoffer binnenbrengen.  Op zondag 26 juli kan jullie persoonlijke bagage met de camion 

meegegeven worden. Zorg er wel voor dat je slaapzak, matje, tandenborstel, das en regenjas niet 

meegeeft want die heb je nodig voor de fietstocht! Hemd en rok kan je evt al wegstoppen in je valies. 

De exacte uren voor zowel de patrouillekoffers als de bagage vind je terug bij woordje GRL!  

 

Inhoud van de patrouillekoffer:  

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

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

choco, grenadine of snoepjes.  

 

Vermits de gidsen samen koken en we toch niet met zoveel zijn, kunnen de PL’s en HPL’s eventueel 

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

 

De patrouilleleidsters en hulppatrouilleleidsters maken een takenlijst voor op kamp. Hou er wat 

rekening mee dat iedereen genoeg van taak wisselt. 

Taken: afwas, koken, hout halen, potten invetten + schuren, tent en terrein en foerage. 

 

 

PATROUILLES 

 

Patrouille 1 Patrouille 2 

Janne  PL 

Saar  HPL 

Sofie 

Cloë 

Kaat 

Kato P 

Kato B 

Gitte 

Louise  PL 

Emma  HPL 

Myrthe 

Kato VB 

Eline 

Jolien 

Freya 

Femke 
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Wat je na al die jaren misschien al wel kent: 

Wet 

Wij zijn gidsen, wij wagen het avontuur, 

wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar. 

Wij willen samenwerken en beslissen, 

wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 

Zelf zet ik al eens de eerste stap, 

ik help waar ik kan, 

ik wil winnen maar kan verliezen,  

ik respecteer wat waardevol is, 

de mens, de natuur en het materiaal. 

Jesus voorbeeld zal ons hierbij helpen. 

 

Gebed 

Heer, wij zijn blij hier samen te zijn. 

Wij danken u omdat wij stilaan mogen ontdekken,  

de schoonheid van de natuur, de spanning van de tocht, 

de fijne momenten rond het kampvuur. 

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

meer vriendschap te ervaren in het samenzijn, 

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

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

 

Na de trekking van de Hunger Games, zien wij u graag 5 augustus terug! 

 

Als er nog vragen zijn aarzel dan niet om de coaches van het Capitool te contacteren:      

gidsenelewijt@hotmail.com 

KatokeCoomans – 0497/10.67.68 

EleniSchoelynck – 0487/47.97.11 

Lina Matthys – 0498/81.86.71 

Joren De Weerdt – 0476/52.88.03 

mailto:gidsenelewijt@hotmail.com


Verkenners 

 

Gamins, 

Hier zijn we weer voor de laatste keer dit jaar (we beloven het deze keer) 

 

Houthakkerkamp  

Ansart 2015 
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5 Augustus 

De dag van de langverwachte fietstocht is eindelijk aangebroken! 

Omdat we vandaag een grote afstand moeten overbruggen met ons fietske, spreken wij af 

aan de lokalen op 5 augustus om 4h45 ‘s morgens, zodat wij zeker op tijd kunnen 

vertrekken. Zeker niet vergeten meenemen: een fietsbroek, fietshelm, fluovest, ne goeie 

fiets, reservebanden voor deze fiets en plakgerief, lunchpakket en voldoende snacks en 

drinken voor tijdens het fietsen! 

 

6 Augustus 

Omdat we gisteren na het fietsen niet al te veel meer hebben opgezet gaan we vandaag ons 

houthakkerskamp opbouwen. Wa gaat da allemaal zijn? De gebruikelijke dingen zoals 

tenten, vuren, tafels, stoelen, schommels, koekoeksklokken en wa kajaks, ma dan in’t 

extreem. (want wij zijn houthakkers, je weet zelf) ‘s avonds gaan we ook al wa hout 

sprokkelen, want wie kan zichzelf nu houthakkers noemen zonder standaard een berg hout 

naast hun tenten? 

 

7 Augustus 

De dag waarop we onze houthakkersuitrusting niet meer uitdoen. We worden houthakkers 

in hart en nieren en gaan van ‘s morgens tot ‘s avonds hout hakken. We gaan spelen gelijk 

houthakkers, we gaan hout hakken gelijk houthakkers, we gaan fietsen gelijk houthakkers, 

we gaan zwemmen gelijk houthakkers, we gaan dansen gelijk houthakkers, we gaan koken 

gelijk houthakkers, we gaan eten gelijk houthakkers, we gaan zingen gelijk houthakkers en 

tot slot gaan we ook slapen gelijk houthakkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

 

 

 

8 Augustus 

De supplementen in ons houthakkerskamp zijn bijna op, dus gaan we ons verplaatsen naar 

andere oorden om daar wa meer hout te gaan kappen en ne nieuwe voorraad in te slagen. 

Hierbij krijgen we hulp van onze vrouwelijke wederhelft, die zal komen cheerleaden voor 

ons. ‘s Avonds gaan wij ook samen écht hout halen om te kunnen dineren.  

 

9 Augustus 

Op 9 augustus 2015 gaan wij onze legendarische bijlen inruilen voor legendarische laser 

guns. Onze badass houthakkerskleren gaan we wel ni inruilen, want gasten, die doen wij 

een gans kamp niet meer uit! ‘s Avonds gaan we onze houthakkerskills eens testen in de 

donker, terwijl er rondom ons een nieuwe wereldoorlog uitbreekt, ma dan toch nog steeds in 

jaren 40 styles! 

 

10 Augustus 

Wij houthakkers hebben niet veel recuperatietijd nodig en springen vandaag opnieuw gelijk 

enthousiastelingen op onze vlo om opnieuw een goei pallet kilometers af te leggen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

11 Augustus 

Ons pallet kilometers van gisteren was toch iets te groot ingeschat en het zal ons toch nog 

nen dag extra duren om terug te keren naar ons houthakkersnest.  

 

12 Augustus 

Pas op de 8ste dag van ons avontuur merken wij dat de nieuwe houthakkers onder ons 

helemaal nog niet zo goed kunnen houthakken als de anderen onder ons. Gelle denkt 

waarschijnlijk van: ja dees is normale shit want die hebben minder ervaring als de anderen 

onder ons, maar dat telt ni bij ons! De rest zal zijn ervaringen vandaar moeten delen met die 

nieuwste houthakkers zodat we op het einde van deze dag allemaal evenwaardige 

houthakkers zijn! ‘s Avonds organiseren wij een groot houthakkersfestijn om dit te vieren. 

 

13 Augustus 

Omdat we gisteren onze eigen houthakkers skills naar het hoogste niveau hebben gewerkt 

gaan we vandaag onze hilariteit en volwassenheid delen met de jongste houthakkertjes die 

we maar kunnen vinden in de geburen van ons houthakkersnest. Deze jongeren zullen zo 

verliefd op ons worden dat ze zelf nog 10 jaar in ons gezelschap willen blijven tot ze zelf 

volwaardige houthakkers zijn. Daarna hebben we genoeg gelachen en trekken we voor een 

laatste keer op onze vlo. Nu zullen we zien wie er buiten het houthakken de beste 

bergbeklimmer zal zijn. 

 

14 Augustus 

Aangezien wij met ons thema ook al aan de afbraak hebben gedacht steken wij vandaag 

gewoon ons houthakkersnest in de vlammen. Dit is echter maar een voorproefje voor het 

vuur dat ons ‘s avonds nog te wachten staat. Omdat de houthakkers de zwaarste, sterkste 

en meest sexy beesten van het kamp zijn gaan wij ons goed hart laten zien en ook de 

kampen van de andere bezoekers in de vlammen zetten.  

 

15 Augustus 

Ook de meest mannelijke houthakkers gaan vandaag een traantje niet kunnen bedwingen. 

Want op deze dag wordt er geen enkele boom omgekapt :( Om er zeker van te zijn dat 

iedereen een traantje zal laten gaan we met z’n allen ook 3 kilo ajuinen schillen op de bus 

naar huis. 



Verkenners 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat neemt een houthakker mee op kamp 

●  Verkleedkledij 

●  Ondergoed 

●  Sokken 

●  Broeken (kort en lang + zwembroek) 

●  T-shirts 

●  Pullen 

●  Schoenen (sportief, stap, botten, water …) 

●  Regenkledij 

●  Toiletzak (washandje, beker, tandenborstel)  

● (geen zeep of tandpasta, is al aanwezig) 

●  Handdoeken 

●  Keukenhanddoeken 

●  Gamel en bestek (meerderen mag ook) 

●  Slaapzak 

●  Matje 

●  Veldbed 

●  Trekkerszak voor 2daagse 

● zaklamp en/of koplamp 

● zakmes (niet verplicht maar is zeker handig!) 

 



Verkenners 

 

 

 
De patrouille en hulp-patrouilleleiders worden op zaterdag 25 juli verwacht om de 

materiaalkoffers 

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

tussen 11h-12h. Kom best zo vroeg mogelijk zodat wij zeker de beste potten en pannen 

kunnen opeisen. Naast 

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

brengen 

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

● Bruine zeep 

● Kranten 

● Lucifers 

● Zipblokjes 

● Grenadine 

● Vim 

● Schuursponsjes 

● Afwasmiddel 

● Sponsjes 

● Keukenhanddoeken (genoeg) 

● Duimspijkers 

● Tafelkleed 



Verkenners 

 

● Wasknijpers 

● Kaarsen (verlichting en romantiek) 

  

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

de rest van de patrouille bij vertrek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumberjacks Feller Bunchers Chain Gang 

PL: Sam V. 3 PL: Coomans PL: Sander 

HPL: Tim B. (Avici) 3 HPL: Jelle HPL: Dries 

Toon V. Tibo Stino 

Ghyselinck Wenden Roney Jos 

Vandessel Malu Kobe 

Vince Honshoven Vallienne 

Ceulers W. Jan Maxime 



Verkenners 

 

 

Belangrijk! 

Zorg dat jullie fiets perfect in orde is voor de fietstocht en af en toe deze zomer is gaan 

fietsen (met medeverkenners eventueel) kan zeker geen kwaad om een beetje voor te 

bereiden voor ons kamp. 

 

Zorg ook dat je zeker een helm hebt! GEEN HELM = NIET MEE FIETSEN! Vergeet 

plakgerief, pomp en eten voor onderweg ook niet natuurlijk. 

 

Wet van het bos 
  

Wij zijn verkenners. 

Wij wagen het avontuur. 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar. 

Wij willen samen werken en beslissen. 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 

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

Ik wil winnen en kan verliezen. 

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

  

Gebed voor de boswachter 
  

Heer, Wij zijn blij hier samen te zijn. 

Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken. De schoonheid van de natuur.  De spanning 

van de tochten. De fijne momenten rond het kampvuur. 

Wij durven u zelfs vragen: Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel. Meer 

vriendschap te ervaren in het samenzijn. 

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

aarde. 

 

 

 



Verkenners 

 

 
De meest mannelijke leiding kijkt alvast uit naar deze onvergetelijke tijden die we hier 

samen zullen beleven! Wij hopen dat jullie (de meest mannelijke leden) hier ook klaar voor 

zijn! 

 

Tot dan patrons! 

Veggie - Opti - Weichie - Gijzer - Akke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

En om onze laatste samen van dees awesome jaar in stijl te eindigen 

Onze laatste hashtag :’( 
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JINKAMP 

PORTUGAL
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Partytijgers en aardbeien, 

Als jullie deze samen lezen zal  ons jinkamp er jammer genoeg al opzitten. Maar er komt nog 

een tweede deel, het binnenlands kamp. Om geïnteresseerde ouders of andere leden toch 

te laten watertanden volgt er een programma van onze reis naar Portugal. 

Planning 

Woensdag 8 juli 

Vandaag begint ons groot avontuur. We vertrekken met het vliegtuig naar Lissabon. We 

spreken af om 7.00u s’ochtends aan de lokalen in Elewijt. Jullie lieve oudertjes mogen ons in 

Zaventem afzetten en na een dikke smakkers nemen we van hun afscheid.  



   Jin 
 

 

Details vlucht: 

Brussels Airlines (SN) – 3815 

BRU 9.55u – LIS  11.45u 

Aangekomen in Lissabon nemen we meteen een trein naar onze eerste bestemming: 

Coimbra. Daar verblijven we in een jeugdherberg: Coimbra Portagem Hostel. 

 

Lissabon 

Coimbra 
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Donderdag 9 juli 

Het avontuur wacht op ons. Op de nabijgelegen 

rivier ‘Mondego’ maken we een kajaktocht. We 

vertoeven een hele dag op het water in 

(hopelijk) warme temeraturen.  

Vrijdag 10 juli 

Coimbra is een middeleeuwse universiteitstad. Met onze toekomstige uniefstudentjes 

moeten we deze stad natuurlijk bezoeken. We kuieren rond in de vele smalle steegjes en 

straatjes en bewonderen de eeuwenoude gebouwen. Ook Coimra by night moeten we 

precies eens ontdekken. 

  

Zaterdag 11 juli 

Vandaag moeten we vroeg uit de veren want we vertrekken naar onze tweede bestemming. 

Na een treinreis van 5u komen we aan in Lagos, een kuststad in de Algarve. We verblijven er 

op een camping: Orbitur Valverde, waar we een stacaravan huren.  
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Zondag 12 juli 

Ons verblijf in Lagos staat volledig in het teken van strand- en zeeplezier. We wagen ons aan 

een surftochtje op zee en rusten uit op het strand van de afgelopen dagen. We zijn niet vies 

van een strandspelletje en een plonske in het water ;) 

Maandag 13 juli 

We zitten helemaal in het zuiden van het land. Als we ons 60km westwaarts verplaatsen 

komen we op het meest zuidwestelijke punt van Europa, Kaap Sint-Vincent. Dat moeten we 

natuurlijk eens checken. Naar het schijnt staat er een mooie vuurtoren van 24 meter hoog 

een 150 jaar oud. De prachtige natuur is hier ook niet te vermijden. Grote rotsen en klippen 

vormen het mooie decors van vandaag.  

Coimbra 

Lissabon 

Lagos 

Albufeira 
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Dinsdag 14 juli  

We verlaten Lagos en ruilen het in voor een andere kuststad, Albufeira. Dit is de meest 

populaire jongerenvakantiebestemming. Ideaal dus voor onze hoop jonge veulens. Na een 

uurtje op de trein zoeken we ons hostel, Ale-Hop Albufeira Hostel, midden in de stad. We 

ondernemen meteen actie en maken een boottochtje op zee. We varen langs de rotsen en 

hopen een dolfijntje te spotten.  

 

Woensdag 15 juli 

Het is te hopen dat het vandaag warm wordt. We maken een uitstap naar een 

waterpretpark.  Verschillende glijbanen, zwemaden, buizen, banden,… wachten op onze 

komst.  

 

Donderdag 16 juli 

Onze laatste dag in Albufeira, maar het beloofd een 

topper te worden. We maken een safaritocht door 

de Algarve. Met jeeps rijden we rond en 

bewonderen de prachtige natuur. S’avonds maken 

we tijd voor onze thema-avond. We trekken onze 

galakledij aan (het thema is gala ;) en maken ons 

klaar voor de kleurentotemisatie. Iedereen krijgt 

een kleur die hun totem compleet maakt. Nadien 

gaan we het bruisende nachtleven van Albufeira eens ontdekken. 
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Vrijdag 17 juli 

Vandaag is een trieste dag. We vertrekken met de trein terug richting Lissabon. Daar zetten 

we Maarten af aan de luchthaven. Hij vertrekt morgen met zijn mamie, papie en broers op 

vakantie. We blijven met 7 over en trekken richting ons laatste verblijf, het PH hostel in 

Lissabon. We beginnen al met het ontdekken van de stad en maken een planning op voor de 

komende dagen. 

Zaterdag 18 juli 

Lissabon bestaat uit 2 delen, het oude en het nieuwe. We beginnen vandaag met het oude 

stadsgedeelte. We nemen het oude stadstreintje en kuieren door de straatjes.  

 

Zondag 19 juli 

Het nieuwe stadgedeelte bevat naar verluid leuke plekjes waar je helemaal tot rust kan 

komen in de stad. Er zijn verschillende uitkijkpunten te vinden die je een mooi uitzicht over 

de stad geven.  

Maandag 20 juli 

Dit is de laatste dag van ons jinkamp. We bezoeken de dingen die we niet gezien hebben en 

gaan misschien nog eens naar het strand.  

s’Avonds vetrekken we terug naar België. Met pijn in het hart gaan we terug naar de 

luchthaven.  

Details vlucht: 

Brussels Airlines (SN) – 3820 

LIS 19:45u – BRU 23:20u 

We rekenen alweer op onze lieve oudertjes die ons willen komen halen. Je kan onze vlucht 

volgen op de website van Brussels Airport. Van zodra we geland zijn kunnen jullie vertrekken 

naar de luchthaven want wij moeten eerst nog onze bagage op pikken  
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Wat neem je allemaal mee 

 IDENTITEITSKAART 

 ZIEKTEVERZEKERINGSKAART 

 1 trekrugzak (10 tot 15kg) en 1 kleine handbagage (max. 3kg) 

 KLEDIJ 

o scoutsuniform: das, hemd, rok/broek, jinpul, jinmarcel/t-shirt 

o verkleedkledij  Gala 

o t-shirts/topjes 

o shorts/korte broeken 

o rokjes/kleedjes 

o trui 

o lange broek 

o ondergoed 

o sokken 

o regenjas 

o pet/hoed 

o bikini/zwembroek 

o schoenen  waterschoenen, gesloten schoenen waar je mee kan wandelen, open 

schoenen, slippers 

 TOILETGERIEF  niet in handbagage! 

o tandenborstel 

o tandpasta 

o shampoo, douchezeep  afspreken mag  

o haarborstel 

o deodorant 

o zonnecrème 

o aftersun 

o washandje 

o handdoek 

o medicijnen 

o muggenmelk 

o scheermes 

 

 SCOUTSGERIEF/ANDERE 

o Slaapzak 

o GEEN MATJE 

o Drinkbus 

o Bord en bestek hoeft NIET 

o Zonnebril 

o Fototoestel 

o Gsm 

o Muziek 

o Kleine spelletjes 
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o Strandbal,… 

Voor de thuisblijvers 

Om jullie op de hoogte te houden van onze avonturen willen wij een sms-ketting maken. Wij 

sturen een bericht naar de eerste persoon on de lijst en jullie sturen hem door. Je krijgt de 

sms van 2 personen en stuurt hem ook telkens naar 2 personen door. Je krijgt het smsje 2 

keer maar je hoeft het maar 1 keer door te sturen  

Merel  Ben en Maarten 

Ben  Maarten en Indi 

Maarten  Sam en Indi 

Indi Emilie en Sam 

Sam  Merel en Emilie 

Emilie  Ben en Merel 

 

Zijn er nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren! 

 

Kamp in Ansart 

Omdat we in juli op buitenlands kamp zijn geweest kunnen we in augustus ook mee op 

kamp. Het binnenlands kamp begint met een voorkamp op 31 juli. Jullie mogen voor de 

eerste keer mee op voorkamp. Hier worden de koelputten gegraven, de hudo’s gemaakt en 

de wasplaats opgesteld. Dit is echt superleuk en je kan al beter kennis maken met de 

leidingsploeg waar jullie volgend jaar deel van zullen uitmaken. Jullie mogen zelf kiezen 

wanneer jullie naar het kamp komen, je hoeft niet van het begin mee te gaan. Maar als je 

meegaat op voorkamp verwachten we ook dat je mee leiding geeft aan de jongste takken op 

hun kamp. 

 

Tussen 5 en 7 augustus gaan wij met de jin mee de tenten van de jongste takken helpen 

opzetten maar er zal ook nog tijd zijn voor enkele activiteiten onder ons. Afhankelijk van het 

aantal jinners dat er dan is kunnen we misschien gaan paintballen, zwemmen,… 

 

Tussen 8 en 15 augustus mogen jullie mee leiding geven aan de jongste takken. We maken 

hier op jinkamp een planning van. Jullie zullen verdeeld worden over de 3 takken en 

proberen zoveel mogelijk mee voor te bereiden aan het kamp van jouw tak.  

 

Zo dat was het. Wij hopen op 2 geweldige kampen maar dat zal zeker wel lukken  

 

Jullie jincredible leiding, 

Bram – Emilie – Nick 

 



   Jin 
 

 

 


