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Woordje GRL 	

 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 zaterdag 30/07 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	23/07	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	23/07	of	zaterdag	30/07	komen	halen	aan	de  	
scoutslokalen	en	kost	10	euro.
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Vertrek:	
 

1. Data	
	

De	verkenners	vertrekken	naar	jaarlijkse	gewoonte	met	de	fiets	op	kamp en	dit	op	
vrijdag	5	augustus.	De	gidsen	vertrekken	al	op	donderdag	4	augustus	en	rijden	in	
twee	dagen.	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	hun	vertrek	vind	je	bij	de	desbetreffende	takken	zelf,	
verder	in	deze	samen.	

	

Bij	de	overige	takken	is	het	de	traditie	dat	de	leden	door	de	ouders	zelf	naar	de	
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	vrijdag	5	augustus	
� Kabouters	en	Welpen	vertrekken	op	maandag	8	augustus	
� Kapoenen	vertrekken	op	woensdag	10	augustus	

	
VERGEET	JE	(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	Chiny,		in	de	provincie	
Luxemburg.	Hiernaast	een	plattegrond:	

In	de	gps	geef	je	best	het	adres	Rue	des	Croisettes		
6810		Chiny		in	.	Een	andere	mogelijkheid	is	het	
postadres	(zie	volgende	pagina),	het	terrein	ligt	hier	
maar	enkele	honderden	meters	vandaan	en	er	zullen	
pijltjes	hangen.
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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	J)	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 	

Route	du	Bertrix	1	

6810	Chiny	
	
	
	
	

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.	
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� 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!	

	
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	&	Smurf	
	
Logistieke	ploeg:		 Wietse	&	Gieljan	

	
	

Afbraak	–	Terugkeer:	
	

1. Afbraak	op	kamp	
	

Op	maandag	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	maandag	15	augustus	terug	van	het	scoutskamp	met	
de bus.	De	bussen	zullen	tussen	17u	en	18u	aankomen	aan	de	lokalen.	We	vragen 
hiervoor	om	de	ingang	langs	de	Diependaalstraat	vrij	te	houden	voor	de	camion	
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	Chiny’! 
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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: 

 
ü Jeugdbewegingen gaan met de fiets op kamp. 
ü In de kampkeuken en voor het onderhoud worden 

milieuvriendelijke onderhoudsproducten gebruikt. 
ü De kinderen helpen mee aan de bereiding van verse producten: vb 

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

ü De jeugdbewegingen vermijden afval: dit kan bijvoorbeeld zijn: kiezen voor 
een minder verpakt product of verpakking die afbreekbaar is, geen 
individueel verpakte vieruurtjes. 

ü Laat de kinderen bij daguitstappen eigen drinkbussen gebruiken in plaats 
van brikjes. 

ü Afval van groenten en fruit, etensresten gescheiden houden en natuurlijk 
laten composteren. Ook ander afval wordt gesorteerd. 

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

ü Speel 1 ecologisch spel, spel rond duurzaamheid, fairtrade met 
een leeftijdsgroep, quiz met leden. 

ü De vermelding van het ‘Fair Trade Kamp’ in het ledenboekje. 
ü Indien de kampplaats dit toelaat, kan kraantjes water gedronken worden. 
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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:groepsleiding@scoutselewijt.be	

	

Toon:	0486/51.32.39	
Maarten:	0471/96.18.81	
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	

	
	
	

	
	
	
Het	volgende	scoutsjaar	zal	van	start	gaan	op	zondag	11	september 2016.		Ook	de	
opening	van	onze	nieuwe	chalet	vindt	dan	plaats!	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	
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Lang geleden leefden vier koninkrijken samen in vrede. Maar de koningen 
en koninginnen werden jaloers op elkaar waardoor ze zich afzonderden. 
Zoveel jaren later werden de nieuwe garde ridders en prinsessen ruzies 
beu en besloten ze dat het tijd werd om terug vrede te sluiten. Enkelen 
onder hen besloten dat de ridders en prinsessen vijf dagen de tijd kregen 
om de chaos te herstellen. Deze missie vindt plaats in Chiny, waar ze tal 
van moeilijke opdrachten zullen moeten doorstaan. De opdrachten worden 
hier al even kort voorgesteld. 
 
Woensdag 10 augustus 
De missie begint! We spreken met z’n allen af aan 
de kerk van Elewijt om klokslag 9:30u. We 
verwachten jullie in je coolste harnas en mooiste 
jurk. Jullie lakeien (mammie en pappie) zullen 
jullie afzetten aan het grote kasteel in Chiny. Daar 
aangekomen zullen zij jullie ridderlijke 
hemelbedden klaarmaken voor de komende 
nachten. Daarna wordt er nog rijkelijk geluncht 
met de lakeien. Dan is het tijd om afscheid te 
nemen en beginnen we aan het avontuur. We 
verkennen het land buiten de kasteelmuren en 
kijken of er nog andere koninkrijken te vinden 
zijn.  
 
 
Donderdag 11 augustus 

 We trekken onze mooie feestkleren nog eens 
aan om aan de rest te laten zien wat voor 
prachtige ridders en prinsessen wij zijn. We 
voorzien ons van al het materiaal dat een ridder 
en een prinses nodig heeft.  
In de namiddag zullen we deze wapens zeker 
nodig hebben voor de strijd tussen de 
verschillende rijken. We moeten verschillende 
proeven doorstaan om te bewijzen dat we in 
vrede kunnen leven. Wie weet komen we ’s 
avonds wel een echte draak tegen!  
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Vrijdag 12 augustus 
Jullie hebben de voorbije dagen al bewezen 
dat jullie goed kunnen samen werken binnen 
ons domein. Maar kunnen jullie dit ook buiten 
de kasteelmuren? Jullie uithouding wordt op 
de proef gesteld, wees voorbereid! Als we 
terugkomen zal er een heerlijk bad op ons 
wachten met aansluitend een verrukkelijk 
diner. Wat is er mooier dan de dag te 
eindigen met een knetterend vuurtje.  
 
 
Zaterdag 13 augustus 
We zitten al over de helft van ons avontuur. Naarmate de dagen vorderen 

merken we dat jullie steeds beter en 
beter bevriend geraken met de andere 
koninkrijken. Daarom staat er een 
ontspannende sportmiddag op het 
programma. In de namiddag maken we 
kennis met enkele prinsen uit een rijk 
wat verderop. De prinsen vertellen ons 
een verhaal over een draak die we ’s 
avonds kunnen verjagen.  
 

 
Zondag 14 augustus 
 
Het einde nadert. Jullie hebben al goed meegewerkt en het slotfeest met 
de andere rijken komt in zicht. 
Maar eerst moeten we al een 
beetje opruimen en spelen we met  
onze vrienden en vriendinnen 
enkele leuke spelletjes. Daarna 
oefenen we voor onze act op het 
slotfeest. De laatste avond gaat 
gepaard met een spetterend 
kampvuur waar ook de anderen 
het beste van zichzelf zullen 
geven.  
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Maandag 15 augustus 
Alle opdrachten zijn vervuld, dus het is tijd 
om naar huis te gaan. Enkele gekke narren 
komen ons helpen met het opruimen van 
ons kasteel. Ons paard staat al ongeduldig 
te wachten om ons naar huis te huppelen. 
We verwachten dat we rond 18u terug thuis 
zullen zijn maar als onze paarden moe 
worden, zou het wel eens wat later kunnen 
worden.  
 
Wat neem je mee naar het kasteel?  
 
Slaapgerief 

 Veldbed 
 Slaapzak 
 Knuffel 
 Kopkussen 
 Dekentje 
 Warme pyjama 

Toiletgerief 
 Tandenborstel 
 beker 
 Borstel en kam 
 Zonnecrème 
 Aftersun 
 Muggenmelk 
 Handdoeken 
 Washandje 
 Medicatie met naam (af te 

geven aan leiding bij vertrek) 
 Keukenhanddoek 

Schoenen 
 Regenlaarzen 
 Stapschoenen 
 Waterschoenen!! 
 Gemakkelijke schoenen 

Knutselgerief  
 Eierdoosjes, wc-rolletjs 
 Versleten schoen(en) (die 

kapot mogen) 

Kledij 
 DAS met naam 
 Verkleedkledij à aan te 

doen bij vertrek 
 Warme truien 
 Lange broeken 
 T-shirts 
 Korte broeken of rokjes 
 Sokken 
 Voldoende ondergoed 
 Regenjas 
 Zwemkledij 
 Zonnehoedje of pet, zonnebril 
 Linnenzak voor vuile kledij  

Rest 
 Kids ID af te geven aan de 

leiding voor vertrek. 
 Zaklamp 
 Rugzak voor op dagtocht 
 Drinkbus 
 Eventueel: zakgeld voor 

kaartjes 
 Enveloppen met adressen en 

postzegels.  
 Eventueel kaartjes of 

briefpapier 
 Strips, leesboekjes 

 
 
 
Wat neem je niet mee naar het kasteel? 

- speelgoed 
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- elektronica (i-pad, gsm,…) 
- snoep  
- shampoo, tandpasta en zeep. Wij zullen dit voorzien wegens een 

milieuvriendelijk kamp. Meer uitleg zie woordje GRL.  

		 	
 
 
Wie voorziet onze maaltijden? 
Natuurlijk moeten we zelf ons eten niet klaarmaken. Hiervoor hebben wij 
de twee beste koks uitgezocht. Ridder Witte en prinses Anneke zullen ons 
heerlijke eten klaarmaken.  
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Als er nog vragen zijn aarzel niet om ons te contacteren. 
Vele groetjes van jullie liefste leiding: 
 
Ridder Mathias - 0495/381059 
Prinses Katoke - 0497/106768 
Prinses Enya - 0499/517400 
Prinses Fien - 0478/687860 
Prinses Emilie - 0479/607471 
Prinses Merel - 0486/672416 
Prinses Rani - 0499/213976 
kapoenen@scoutselewijt.be 
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Yo gangstas, 
 
Jullie hebben iets te veel de gangsta uitgehangen het voorbije jaar, en dat is niet 
onopgemerkt gebleven. Iemand heeft jullie namelijk gesnitched (= verklikt) aan de 
pow-pow (= de politie). Na een lang aanslepend proces zijn jullie veroordeeld tot 
7 dagen kamp in Chiny. Maar geen nood, die 7 dagen op kamp zullen de beste 7 
dagen van jullie leven zijn. 
De snuggeren onder jullie hebben ondertussen al door dat het kampthema 
GEVANGENIS is. Haal jullie streepjespyjama al maar boven want jullie gaan het 
kamp doorbrengen als delinquenten. 

 
De planning van dit super leuke kamp zal er als volgt uitzien: 
 
DAG 1 - 08/08 
 
Vandaag worden getransporteerd naar de gevangenis. De 
transportkaravaan vertrekt om 9:30 h stipt aan de kerk in 
Elewijt City. Hiervoor moet je tip top in uniform zijn. Vanaf 
daar rijden we met z’n allen naar Chiny (het adres vind je bij 
woordje GRL), waar we zullen picknicken (bericht aan de 
ouders: deze picknick moet zelf meegebracht worden), en 
de celblokken zullen verkennen. ’s Avonds zullen de regels 
van de gevangenis uitgelegd worden aan een kampvuur en daarna gaan we de 
eerste gevangenisnacht in. 
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DAG 2 – 09/08 
 
Gevangenen moeten ook werken! In de voormiddag zullen we kijken wie de beste 
boot kan bouwen, en in de middag laten we deze te water. Dit gaat gepaard met 
buikschuiven en spelen in de beek. Vergeet dus zeker geen zwemgerief op kamp! 
’s Avonds kijken we wie de slimste en snelste gevangenen zijn en dit beslissen we 
met behulp van een quizzzzzz. 

 
DAG 3 – 10/08 
 
De gevangenen gaan vandaag op 
probatie. Dit in de vorm van een 
dagtocht. Als we terug in de 
gevangenis aankomen zullen we 
terug op krachten komen met een 
relaxatiesessie. 
 
 

 
DAG 4 – 11/08 
 
Vandaag breekt de oorlog uit in de gevangenis. Het is namelijk GANG-WAR tussen 
de gevangenisbendes. Dit gevecht mondt uit in een heus vuurgevecht ’s 
namiddags. Als de oorlog uitgevochten is krijgen jullie bezoek van een groep 
vissers, die samen met jullie zullen BBQ’en. 
 
DAG 5 – 12/08 
 
Om een volwaardige gevangene te worden moeten de eerstejaars (of 
nieuwelingen) een reeks proeven ondergaan. De tweede- en derdejaars bereiden 
deze proeven in de voormiddag voor, en in de namiddag worden de eerstejaars 
gedoopt. 
’s Avonds worden de gedoopten beloond voor hun moed aan het kampvuur. 
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DAG 6 – 13/08 THEMADAG 
 
Vandaag doen we onze gevangeniskleren aan en in de 
voormiddag hebben we maar 1 doel: ontsnappen uit de 
gevangenis! In de namiddag proberen we zoveel mogelijk 
dingen de gevangenis in en uit te smokkelen. Jullie geven 
niet makkelijk op, want ’s avond proberen jullie weer de 
gevangenis uit te sluipen. 
 
DAG 7 – 14/08 
 
Het is zondag en dat vieren we met een groot kampvuur. We steken een 
nummertje in elkaar voor de middag, en daarna spelen we een groot spel met de 
vissers, prinsessen en ridders, indianen, sjeiks,… In de avond genieten we van het 
kampvuur en brengen we ons nummertje voor aan de rest. 
 
DAG 8 – 15/08 
 
Jullie hebben jullie straf uitgezeten en mogen terug naar huis. In de voormiddag 
ruimen we de celblokken op en de gevangenentransportbus brengt jullie ’s 
namiddags naar de scoutslokalen van Elewijt. Het aankomstuur vind je bij woordje 
GRL, vooraan in de samen. 
 
Een dag in de gevangenis ziet er als volgt uit: 
 

8u:  Opstaan en ontbijten 
9u:  opening, daarna afwassen en tanden poetsen en omkleden voor het spel 
10u:  Start ochtendactiviteit 
12u30: einde ochtendactiviteit, middageten 
13u30: platte rust en afwas 
14u30: start namiddagactiviteit 
18u:  avondeten 
20u:  avondactiviteit 
21u:  tanden poetsen en gaan slapen 
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OPGEPAST: op het kamp hanteren wij de kamptijd. Dit betekent dat op kamp alle 
klokken één uur achteruit worden gezet. 8u echte tijd wordt dus 7u kamptijd. Deze 
gaat in van zodra jullie aankomen op het terrein en stopt wanneer we de bus 
opstappen. 
 
Wet en gebed 
Deze moeten jullie allemaal vanbuiten kennen voor tijdens de opening! 

WET: 
Een kabouter kan luisteren. 

Een kabouter is blij. 
Een kabouter speelt mee. 

Een kabouter doet graag pleziertjes. 
 

GEBED: 
Wij zijn blij, Wij zijn weer allemaal bij elkaar. 

Wij danken u, Vandaag konden we weer goed spelen. 
Vader, toon ons hoe we iemand kunnen blij maken, Help ons anderen pleziertjes 

doen. 
 
Wat neem je mee naar de gevangenis? 
• 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  
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• Om te eten:  
o 2 keukenhanddoeken  

 
• kleding (die wat vuil mag worden):  

o uniform (!!) hemd + das + rok à dit heb je aan bij vertrek! 
o warme truien  
o t-shirts, topjes,…  
o broeken (korte en lange)  
o ondergoed  
o sokken  
o regenjas  
o zwemkledij  
o pet/hoedje  
o verkleedkledij 

 
• Om aan onze voeten te doen:  

o Regenlaarzen  
o Stevige schoenen (om op dagtocht te 
gaan) 
o Gemakkelijke schoenen  
o Waterschoenen  

 
• Voor de doop: (enkel voor diegene die moeten gedoopt worden)  

o Kleren die echt 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  
o Zoveel mogelijk kurken (deze hebben we nodig om te knutselen) 
o Donkere T-shirt die vuil mag worden 
o een sjaal 
o Strips of boek 
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Wat nemen we niet mee  
• Shampoo, zeep en tandpasta. Hier zorgt de scouts voor.  
• Elektrische toestellen (gsm, mp-3 speler,…)  
• Waardevolle spullen 
• Kleding die niet vuil mag worden  
• Frisdrank 
• Snoep en koekjes. Deze worden aan het begin van het kamp in beslag 
genomen en op het einde terug afgegeven. De fourage zorgt voor genoeg 
lekker eten en vieruurtjes. 

 
OPMERKING: schrijf overal de naam van je kabouter in, zo kunnen we 
verloren spullen makkelijk aan de eigenaar terugbezorgen. Zeker in je uniform is 
dit handig! 
 
De verdeling van de celblokken 

Blok A Blok B Blok C 

Trui Canela Anneleen 

Marie Malu Lies Yente 

Freya Aurélie Yitse 

Kyara Merel Janne 

Julia Lotte Axelle 

Olivia Sorenza Amber 

Liese Gisele Clara 

Liesl Nora Kayla 

+ leiding Noor Jitte 

 Floor Nia 

   
Extra  
• Indien er medicatie moet worden genomen geef je deze af aan de leiding (bij 
vertrek of aankomst op het terrein) met de gebruiksaanwijzingen bij.  
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• Geld hebben we in principe niet nodig, er kunnen wel postzegels en/of kaartjes 
gekocht worden op kamp voor diegene die dit willen (kleingeld meegegven 
hiervoor!) 
• De kids-ID en twee zegeltjes van de mutualiteit worden bij vertrek in een 
gesloten enveloppe met naam afgegeven aan de leiding  
• Het snoep dat toch wordt meegegeven, wordt samengelegd en op gepaste 
momenten uitgedeeld. Wat over blijft wordt op het einde teruggegeven. 
• 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: 
 
Ben (Boswachter): 0488 14 75 00 
Zoë (Niezel): 0476 08 85 41 
Sam (Prins): 0499 71 63 73  
Hannelore (Bloosje): 0499 73 55 22 
Luna (Dope): 0485 23 35 05 
Egon (Doc): 0487 67 23 94 
 

Veel kusjes van jullie leiding en tot op kamp! 
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Welpenkamp augustus 2016 
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Beste welpen en ouders van welpen, hier is het dan, ons lang verwacht moment waar we al 
een heel jaar naar uitkijken: het mega super welpenkamp!! Uiteraard is dit volledig in thema. 
Dit jaar toveren wij ons samen met de welpen om tot volwaardige vissers. Van 8 tot 15 
augustus gaan wij op visstage in Chiny.  

Dagplanning van een echte visser 
• 8u:	opstaan	en	aankleden	
• 8u30:	ontbijt	en	afwas	
• 9u:	opening	aan	de	mast	
• Ochtendactiviteit	
• Tussen	12u	en	13u	middageten	
• Afwas	
• Platte	rust	om	er	tegen	de	middag	weer	tegen	aan	te	kunnen	(±	1u)	
• Namiddagactiviteit	
• 16u:	vieruurtje	
• Vervolg	namiddag	activiteit	
• 18u:	avondmaal		
• Afwas	
• Avondspel/kampvuur	
• Rond	21u30	kruipt	een	visser	in	zijn	bed		

 

Maandag 8 augustus  

Vandaag vaart de boot vanuit onze thuishaven naar een voorspoedige visgrond in Chiny. 
Onze vissersboot vertrekt om 9:30 u aan de kerk in Elewijt richting open zee. Hiervoor 
zoeken wij nog enkele ervaren schippers om ons te brengen. Iedere visser voorziet ook een 
lunchpakket voor bij aankomst. Iedereen vertrekt ook in scouts uniform. Na het middageten 
installeren we onze kajuit en gooien we de netten uit. ‘s Avonds sluiten we af met een 
kampvuur. 

 

Dinsdag 9 augustus 

Vandaag is het onze themadag. 
De vissers worden al vroeg in 
gepaste kledij op post verwacht, 
want ze geven storm vandaag. 
We hopen een grote vangst 
binnen te halen. Geen vangst 
betekent dan ook geen eten... 
Hopelijk staan de echte vissers 

onder ons op en begeleiden ze de groentjes op de eerste echte visdag. De avond brengen 
we terug door aan land om de vangst te verdelen en verkopen. 
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Woensdag 10 augustus 

Het moment om ons richting een andere vishaven te begeven is aangebroken. Vroeg in de 
ochtend halen we de hengels en de visnetten binnen en maken we ons klaar voor vertrek. 
#tweedaagse xoxo. We gaan aan wal in een nieuwe vishaven, maar de tocht is niet zonder 
gevaar want er zullen enkele obstakels zijn.  

 

Donderdag 11 augustus 

We begeven ons terug naar de vertrouwde visput. Door het laag water kunnen we vandaag 
op karpers vissen in de rivier aan onze thuishaven. 
De karpers leggen we deze avond op de barbecue.	 
Op deze manier proberen we wat vrouwelijk schoon 
te verleiden en gaan we een lange nacht tegemoet. 
#bbqmetdekabouters   

 

 

Vri jdag 12 augustus 

Na al het vrouwelijk schoon van gisteren hebben we besloten dat de kabouters toch niets zijn 
voor een echte visser. Er hebben wel andere dames zich al gemeld om onze vissersharten 
te veroveren. De gidsen hebben namelijk interesse in de 
visvangst, of ze zijn gewoon uit op ons geld. We ontdekken 
het tijdens het spel met gidsen. 
Na de middag worden de groentjes opgeleid om een goede 
visser te worden #belofte. De ervaren vissers van dienst 
begeleiden dit gebeuren. De avond sluiten we af met het vast 
ritueel aan een vuurtje.  
Zaterdag 13 augustus 

Omdat het soms lang duurt voor je iets vangt, testen we vandaag ons geduld en 
doorzettingsvermogen. We staan iets vroeger op om 6 uur lang te bewijzen hoe goed we wel 
niet kunnen vissen. Na de middag houden we een ware ‘battle of the ocean’ met de 
zwaksten van scouts Elewijt  #jong-verkenners. ’s Avonds vist de leiding op de zogenaamde 
‘welpvis’. Dit is een bedreigde diersoort die zich voedt met snoep en cola, wonende is in het 
bos en verslaafd is aan de Ipad. 

 

Zondag 14 augustus 

De boot zit stampvol met vis, we stinken voor zot naar dooie vis en we missen het thuisfront. 
We verkopen het vel van de vis voor het gevangen is en blijven niet bij de pakken vissticks 
zitten. Want zoals we allemaal weten, ‘als de visser van huis is, dan dansen de vissen op 
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tafel’. Ook zegt men wel is: ‘eens gevist, altijd gevist’ #kampvuurnummerkeineensteken 
#spelmetalletakken #grootkampvuur     

 

Maandag 15 augustus 

‘Hoe de visser thuis vist, vist hij nergens’. We stappen op ons rijdend schip en keren terug 
naar huis.	 

 

Wat neemt een visser mee op kamp? 

Zet OVERAL zeker je naam op! 

• Uniform: aandoen bij vertrek  
• Verkleedkledij 
• Slaapzak 
• Veldbed 
• Schoenen: sportschoenen/speelschoenen, botten, stapschoenen, waterschoenen 
• Sokken: alle vormen en maten  
• Broeken: kort en lang, dik en dun 
• Onderbroeken: zeker voldoende  
• T-shirts 
• Pull: dik en dun, kort en lang  
• Kleren die vuil mogen worden 
• Tandenborstel 
• Handdoeken: keukenhanddoek + handdoek voor uw lichaam  
• Washandjes 
• Zwemgerief  
• Zaklamp 
• Regenjas  
• Linnezak: voor de vuile kleertjes en liefst achteraf ook met 6 onderbroeken  
• Pyjama  
• Knuffel 
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• Drinkbus  
• Strips 
• Kussen  
• Matje 
• Rugzakje: voor tweedaagse, enkel voor eten en drinken. Slaapzak en matje worden 

gebracht met de auto. 
• Zonnebril, zonnecrème, pet: alles tegen de zon  
• Pas/sis-kaart/ kids-ID/rijbewijs 
• Zakdoeken 
• Medicatie indien nodig: afgeven en zeggen aan de leiding 
• Enveloppe met adres voor briefjes te schrijven naar het thuisfront. Postzegels kunnen 

aangekocht worden of meepakken. (Meepakken is altijd handiger) 
 Wat pakt een visser niet mee: 

• Elektronica: dit wordt nat tijdens het vissen en gaat kapot 
• Zeep, shampoo en tandpasta  
• Zakmes 
• Snoep en koeken: wij voorzien voldoende eten en tussendoortjes  
• Vuurwerk 
• Deo  
• Huisdieren  

 
Wet en gebed  
 
Wet: 
De welp volgt de oude wolf.  
De welp is moedig en houdt vol. 
 
Gebed: 
Heer Jezus, help ons flinke welpen worden. 
Leer ons luisteren, helpen en blij zijn. 
Dit vragen wij aan onze heer Jezus. 
Samen zullen wij ons best doen. 
Sint-Franciscus scoutspatroon van de welpen. 
vis voor ons   
 
Beste vissers, hopelijk zijn jullie er klaar voor. Wij alvast wel J We zien jullie de 8ste 
aan de kerk, tot dan... Vergeet niet: er zijn nog genoeg vissen in de zee  
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- Akela – Sona – Baloe - Koning Kigo - Jacala - Bagheera 
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Liefste	jonggidsen,	

Dit	 jaar	 trekken	we	met	 zijn	 allen	 naar	 Amerika!	 Niet	 letterlijk	 natuurlijk	 want	 we	 gaan	 nog	

steeds	op	kamp	in	onze	eigen	Belgische	Ardennen.	Maar	we	halen	Amerika	wel	voor	tien	dagen	

lang	naar	België.	Het	gaat	hier	niet	over	het	Amerika	dat	 jullie	allemaal	wel	kennen	van	zaken	

zoals	Hollywood,	McDonalds	of	American	Football.	Het	Amerika	dat	wij	naar	België	zullen	halen	

is	het	echte	Amerika,	dat	van	de	native	Americans.	Dit	zijn	de	oorspronkelijke	bewoners	van	het	

Amerikaanse	continent.		

Onze	 vijanden	 zijn	 de	 Europese	

kolonisators	 die	 ons	 mooie	

continent	dankzij	 ene	Christoffel	

Columbus	 ontdekten	 en	 nu	

proberen	 ons	 gebied	 in	 te	

palmen.	 Er	 gaan	 verhalen	 de	

ronde	 dat	 een	 land	 genaamd	 de	

Verenigde	Staten	werd	opgericht	

aan	 de	 oostkust	 van	 ons	

wondermooie	 gebied.	 Dit	 land	

probeert	zich	nu	steeds	meer	en	

meer	uit	te	breiden	door	zijn	grens	in	westelijke	richting	op	te	schuiven.	Dat	zal	hen	echter	niet	

lukken.	 Wij,	 de	 oorspronkelijke	 en	 échte	 Amerikanen,	 zullen	 onze	 grond	 met	 hand	 en	 tand	

verdedigen,	al	bekopen	wij	deze	strijd	met	ons	leven!	Vergeet	dus	alle	mooie	verhalen	die	jullie	

kennen	 over	 cowboys	 en	 indianen,	 na	 dit	 kamp	 zullen	 jullie	 alles	 weten	 over	 de	 échte	

oorspronkelijke	bewoners	van	Amerika.		

Waar	en	wanneer	gaat	dit	alles	door?	

Op	5	augustus	worden	jullie	om	9:30u	piekfijn	in	UNIFORM	verwacht	aan	de	kerk	van	Elewijt.	

Vergeet	zeker	je	das	niet!	Van	hieruit	vertrekt	onze	karavaan	richting	het	verre	Chiny.	Jammer	

genoeg	komt	het	kamp	tien	dagen	later,	op	15	augustus,	reeds	ten	einde	en	keren	we	met	de	bus	

terug	naar	huis	waar	 jullie	mama’s	en	papa’s	 jullie	komen	ophalen	aan	de	scoutslokalen.	Meer	

info	vind	je	vooraan	in	deze	Samen	terug	in	het	woordje	GRL.	
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Wat	gaan	we	allemaal	doen	tijdens	deze	tien	onvergetelijke	dagen?	

5	augustus	

Nadat	onze	karavaan	is	aangekomen	in	het	te	

koloniseren	 gebied,	 picknicken	 we	 nog	 een	

laatste	keer	samen	met	de	ouders.	Zo	kunnen	

ook	zij	zien	waar	hun	dochter	de	tijd	van	haar	

leven	 zal	 hebben.	 Nadat	we	 afscheid	 hebben	

genomen,	begint	het	kamp	echt!	We	beginnen	

met	de	bouw	van	onze	tipi’s	en	zorgen	ervoor	

dat	 we	 ergens	 kunnen	 koken	 en	 eten.	 We	

bouwen	 een	 indianendorp	 waar	 iedereen	

jaloers	 op	 zal	 zijn!	 ’s	 Avonds	 kunnen	 jullie	

laten	zien	dat	jullie	kunnen	sluipen	als	een	echte	strijder.		

6	augustus	

Aangezien	ons	indianendorp	nog	niet	klaar	zal	zijn,	gaan	we	tijdens	het	eerste	deel	van	deze	dag	

verder	 met	 de	 bouw	 ervan.	 Wanneer	 we	 ons	 voldoende	 hebben	 gewapend	 tegen	 eventuele	

indringers	 en	veroveraars	 is	het	 tijd	om	de	 rest	 van	de	dag	de	batterijen	wat	op	 te	 laden.	We	

genieten	 van	 het	 goede	weer	 en	 trainen	 onze	 aanvals-	 en	 verdedigingstechnieken	met	 enkele	

traditionele	scoutsspelletjes.		

7	augustus	

Vandaag	worden	jullie	gedurende	twaalf	uur	getraind	om	echte	indianen	te	worden.	We	starten	

de	 dag	 met	 het	 perfectioneren	 van	 onze	 uitrusting	 waarna	 jullie	 in	 de	 namiddag	 ten	 strijde	

trekken	in	het	bos	en	de	vijand	met	verfkogels	proberen	uit	te	schakelen.	We	sluiten	de	dag	af	

met	een	gezellig	samenzijn	en	samen	zingen	rond	een	kampvuur.	

8	augustus	

Vandaag	 trekken	 jullie	 voor	 een	 eerste	 maal	 de	

wijde	wereld	in.	Dit	doen	jullie	zelfstandig,	zonder	

jullie	 opperhoofden.	 Maar	 jullie	 doen	 dit	 niet	

alleen.	 Verder	 op	 is	 een	 onbekende	 stam	

gesignaleerd	 die	 enkel	 bestaat	 uit	 mannelijke	

leden.	 Zij	 zijn	 ons	 echter	 goed	 gezind	 en	 willen	

met	 jullie	 de	 krachten	 bundelen	 om	 zo	 te	
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ontdekken	wat	 verdere	 gebieden	 ons	 te	 bieden	 hebben.	Nadat	 jullie	 zijn	 teruggekeerd	 en	 ons	

verslag	hebben	uitgebracht	over	het	verkende	gebied,	gaan	we	samen	met	deze	mannelijke	stam	

een	kampvuur	houden	en	genieten	we	allemaal	samen	van	zelf	geschoten	wild	op	de	barbecue.		

9	augustus	

Vandaag	is	het	themadag!	Dé	dag	van	het	kamp	is	aangebroken.	Vandaag	lopen	we	de	hele	dag	

rond	als	echte	indianen	waarbij	de	nodige	veren	en	wapens	zeker	niet	mogen	ontbreken.	In	de	

voormiddag	zullen	we	zelf	gaan	jagen	op	de	bizon	die	’s	avonds	op	het	menu	staat.	Doe	dus	jullie	

uiterste	best	of	jullie	kruipen	met	lege	magen	terug	in	jullie	tipi.	Verder	gaan	jullie	op	zoek	naar	

onze	 totempaal.	Deze	 is	namelijk	gestolen	en	 jullie	zullen	al	 jullie	vaardigheden	moeten	boven	

halen	om	het	terug	te	verdienen.		

10	&	11	augustus	

Zoals	 echte	 native	 Americans	 dat	 doen,	

trekken	 wij	 vandaag	 verder	 over	 ons	

continent.	 Op	 een	 twee	 dagen	 durende	

trektocht	 waarbij	 we	 de	 nodige	 obstakels	

moeten	overwinnen,	zullen	we	onderzoeken	

of	het	op	een	andere	plek	misschien	beter	en	

veiliger	 wonen	 is.	 We	 laten	 onze	 paarden	

echter	achter	in	het	dorp	en	trekken	te	voet	

door	 de	 bossen	 en	 woestenij.	 Wees	 echter	

steeds	op	jullie	hoede,	het	gevaar	loert	namelijk	om	elke	hoek	en	we	moeten	steeds	klaar	zijn	om	

de	strijd	aan	te	gaan.	Wanneer	we	de	volgende	dag	veilig	zijn	teruggekeerd,	genieten	we	van	de	

rust	en	verwennen	we	ons	zelf	eens.		

12	augustus	

Deze	 dag	 staat	 volledig	 in	 het	 thema	 van	

‘water’.	 Aangezien	 wij,	 native	 Americans,	

veel	met	water	in	contact	komen	en	er	zich	

enkele	grote	rivieren	zoals	de	Mississippi	in	

ons	 gebied	 bevinden,	 kunnen	 we	 maar	

beter	 genoeg	 voorbereid	 zijn.	 We	 spelen	

dan	 ook	 verschillende	 waterspelletjes	 en	

gaan	 op	 de	 beek	 op	 tocht	 met	 ons	

zelfgemaakte	 vlot.	 ’s	 Avonds	 blijkt	 de	
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prinses	 van	 onze	 stam	 echter	 ontvoerd	 en	moeten	 jullie	 haar	 in	 het	 donkere	 bos	 terug	 gaan	

zoeken.	Let	wel	op,	dit	bos	zit	vol	met	verschrikkingen	en	niemand	die	in	het	bos	ging,	heeft	dit	

ooit	levend	kunnen	navertellen.		

13	augustus	

Vandaag	 is	een	belangrijke	dag	 in	het	 leven	van	de	 jongsten	onder	ons.	Zij	krijgen	namelijk	de	

kans	om	te	bewijzen	dat	zij	waardige	leden	zijn	van	onze	stam	en	dat	zij	het	misschien	op	een	

dag	kunnen	 schoppen	 tot	 leider	 van	de	 stam.	De	oudere	 leden	van	de	 stam	zullen	hen	hierbij	

begeleiden	en	hen	bijstaan	met	raad	en	daad.	’s	Avonds	volgt	een	plechtige	totemisatie	van	onze	

jonkies	bij	een	gezellig	kampvuur.	

14	augustus	

Ons	 kamp	 loopt	 jammer	 genoeg	 stilaan	 ten	

einde.	Op	deze	laatste	volledige	dag	is	de	tijd	

aangebroken	 om	 reeds	 een	 deel	 van	 ons	

dorp	af	 te	breken	en	ons	klaar	te	maken	op	

de	 tocht	 huiswaarts.	Maar	niet	 getreurd.	 Er	

volgt	 nog	 een	 groot	 spel	 met	 alle	 andere	

stammen	 op	 ons	 terrein.	 Tijdens	 dit	 spel	

kunnen	 jullie	 bewijzen	 wat	 jullie	 allemaal	

hebben	 geleerd	 en	 tonen	 dat	 jullie	 tot	 de	

sterkste	stammen	behoren.	Later	op	de	dag	

volgt	een	groot	kampvuur	met	deze	andere	stammen.	De	traditie	wil	dat	elke	stam	hierbij	een	

nummertje	voorbrengt.	We	zullen	dit	dan	ook	 in	de	dag	voorbereiden	om	aan	te	tonen	dat	we	

ook	op	creatief	vlak	superieur	zijn.		

15	augustus	

Helaas	 is	het	vandaag	echt	gedaan.	We	staan	vandaag	heel	vroeg	op	om	ons	dorp	verder	af	 te	

breken	en	al	onze	spullen	in	een	grote	rijdende	doos	te	laden.	Wanneer	dit	volbracht	is,	stappen	

we	op	een	bus	die	ons	terug	zal	brengen	naar	het	vertrouwde	Elewijt.	Ons	leven	is	echter	voor	

altijd	veranderd	en	de	herinneringen	aan	het	verre	Amerika	zullen	we	voor	altijd	koesteren	in	

ons	hart.	

Wat	neemt	een	echte	native	American	mee	op	kamp?	

Slaapgerief:	

• Veldbed	
• Matje	(voor	tijdens	onze	tweedaagse	trektocht	over	de	Amerikaanse	vlaktes)	
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• Extra	dekentje	(het	is	soms	erg	koud	’s	nachts)		
• Slaapzak	
• Kussen	
• Pyjama	

Eetgerief:		

• Bord	(of	gamel)		
• Beker		
• Bestek	(lepel,	vork	en	mes)		
• 2	à	3	keukenhanddoeken		
• Aardappelmesje	
• Drinkbus	

Toiletgerief:	

• Tandenborstel	
• Borstel	of	kam	
• ZONNECREME	en	AFTERSUN!	
• Washandjes	
• Handdoeken	
• GEEN	 TANDPASTA,	 SHAMPOO	 EN	 CONDITIONER!	 (deze	 zijn	 allemaal	 aanwezig,	 wij	

denken	aan	het	milieu)	
Kledij:	

• T-shirts	
• Topjes	
• Ondergoed	
• Warme	truien	
• Lichte	truien	
• Lange	broeken	
• Korte	broeken	
• Kousen	
• Bikini/badpak	
• Regenjas	
• Sjaal,	muts	en	handschoenen	
• Witte	T-shirt	om	te	paintballen	
• VOOR	DE	EERSTEJAARS:	kledij	die	vuil	mag	worden	tijdens	de	doop	
• VERKLEEDKLEDIJ	

Schoeisel:	

• Regenlaarzen	
• Watersandalen	
• Sportschoenen	
• Stapschoenen	

Allerlei:		

• Zonnebril		
• Zaklamp		
• Zakgeld	(voor	postkaartjes)	
• Schrijfgerief		
• Muggenstick		
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• Drinkbus		
• Linnenzak		
• Kapstok		
• Zakdoeken		
• Roddelblaadjes		
• Strips		
• Identiteitskaart	+	klevertje	van	de	mutualiteit	
• Grote	rugzak	voor	op	tweedaagse	(waar	een	matje,	slaapzak	en	kledij	in	kan).	

Welke	stammen	zijn	er	allemaal	terug	te	vinden	in	ons	indianendorp?	

Navajo	 Cherokee	 Sioux	

Yasmine	(PL)	 Evita	(PL)	 Bente	(PL)	

Yelena	(HPL)	 Martje	(HPL)	 Fiebe	(HPL)	

Tine	 Merel	 Lobke	

Birte	 Amber	 Sarah	

Yana	 Yenna	 Nikki	

Lotte	 Irene	 Anne-Lore	

Emma	 Elena	 Marie	

	

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	verschillende	leden	van	de	patrouille.	Zorg	er	voor	dat	je	een	stevige	

koffer	hebt	die	tegen	een	stootje	kan	en	ook	zeker	waterdicht	is.	Op	23	juli,	 tussen	11	en	12u	

moeten	 de	 patrouilleleidster	 en/of	 hulppatrouilleleidster	 de	patrouillekoffer	 met	 potten	 en	

pannen	komen	nakijken	op	de	 scoutslokalen.	(Kom	zeker	op	tijd,	dan	kunnen	we	het	beste	

materiaal	claimen).	Het	is	ook	de	taak	van	de	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	en	dat	

iedereen	evenveel	werkt!	

	

	

Wat	neemt	een	native	American	allemaal	mee	in	haar	patrouillekoffer?		

• VEEEEEEL	 krantenpapier!	 (Begin	 al	 maar	 te	 sparen	 en	 zet	 heel	 je	 familie	 aan	 tot	 het	

sparen	van	krantenpapier!	Alle	 leden	van	de	patrouille	mogen	trouwens	krantenpapier	

sparen	zodat	we	zeker	genoeg	hebben).	
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• Bruine	zeep	

• VIM		

• Schuursponsjes	(staalwol)	

• Gewone	sponsjes	

• Een	plastic	tafellaken	(zorg	dat	dit	groot	genoeg	en	waterbestendig	is)	

• Duimspijkers	

• Wasspelden	

• Oude	keukenhanddoeken	

• Lucifers	(let	op	dat	er	zeker	genoeg	zijn)	

• Zipblokjes	

• Slechte	pannenlappen,	ovenwanten	

Wat	moet	een	native	American	allemaal	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’	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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TOT	OP	KAMP!	
Bij	eventuele	vragen	kunnen	jullie	altijd	mailen	of	bellen.	Wij	kijken	alvast	heel	hard	uit	naar	wat	

ongetwijfeld	een	superkamp	wordt!	

Fien	Buelens	 	 0495/430413	 	 jonggidsenleidingelewijt@gmail.com	

Jozefien	Verbist	 0478/833010	

Eleni	Schoelynck	 0487/479711	

Bob	Maes		 	 0472/942500	

Bram	Scheers	 	 0478/806486	
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16	augustus	2016	
We	zijn	allemaal	terug	thuis,	het	scoutskamp	was	een	groot	succes!	Net	op	het	moment	dat	
we	weer	 één	 van	onze	 superneige	 verhalen	uit	 de	doeken	doen	bij	ma	en	pa	 klinkt	 in	 de	
verte:	

ALAAAAAARM!	Een	dame	in	nood!!!!!!	 	
Die	moet	dringend	gered	worden!	Dat	is	een	opgave	voor	de	
reddertjes.	 Of	 kunnen	 de	 Rescue	 Rangers	 ons	 misschien	
helpen?		

Maar	neen!	Wij	 hebben	geen	hulp	nodig!	Wij	 zijn	 effectief	
de	mannen	die	de	gas	doen	brannen!	De	klinken	repareren	
en	de	dames	in	nood	sauveren	(=redden	nvdr.)	

We	 hebben	 namelijk	 allemaal	 de	 kunst	 van	 het	 redden	
gemeesterd.	 Rode	 vlag	 is	 voor	 ons	 geen	 onbekend	 terrein	
meer.	 Mond-op-mondbeademing	 is	 voor	 ons	 routine	
geworden.	 Een	 haai	 overmeesteren	 voelt	 voor	 ons	 net	 als	 een	 mug	 doodmeppen.	 En	
zwemmen	kunnen	we	ondertussen	misschien	wel	beter	dan	fietsen.		

Eénentwintig,	tweeëntwintig,	drieëntwintig…	eens	diep	in	en	uit	ademen	en	hopsakee,	voor	
iemand	het	doorheeft	is	die	dame	in	nood	veilig	en	wel.			

“Wauw”,	 “Wat	 een	 held”	 en	 	 “OMG,	 he’s	 handsome”	 zijn	 slechts	 enkele	 van	 de	 vele	
lofbetuigingen	die	de	mensen	ons	toe	scanderen.	WIJ	ZIJN	AWESOME,	WIJ	ZIJN	BAYWATCH!		
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0508	

Om	9:30u	spreken	we	af	aan	de	kerk,	om	kort	daarna	te	vertrekken	
richting	onze	badplaats	in	Chiny.		(De	exacte	locatie	staat	vooraan	in	
de	 samen).	 Iedereen	 moet	 in	 VOLLEDIG	 UNIFORM	 aanwezig	 zijn.	
Nadat	 we	 hebben	 geopend	 met	 de	 jogi’s	 vertrekken	 we	 op	 ons	
tiendaags	trainingskamp.	

Eenmaal	aangekomen	op	de	drop-zone	nuttigen	we	nog	een	laatste	
maal	met	de	drenkelingen.	Vergeet	dus	zeker	geen	picknick	mee	te	nemen	voor	de	ganse	crew.		

Daarna	beginnen	we	met	de	opbouw	onze	 tijdelijke	badplaats.	Veiligheid	en	vakmanschap	zijn	van	
levensbelang	als	we	hier	10	dagen	levens	moeten	redden.	

We	 sluiten	 af	 met	 een	 uitgebreide	 briefing	 over	 de	 opdrachten	 die	 het	 komende	 kamp	 vervuld	
moeten	worden.	En	hoe	ons	trainingskamp	zal	verlopen.		

	

0608	
Onze	2e	dag	bouwen	we	verder	aan	onze	badplaats.	We	zorgen	ervoor	dat	alles	 tip-top	 in	orde	 is.	
Onze	 sjorringen	 zullen	 alle	 schouwingen	 doorstaan.	 Een	 vlaggenmast	 en	 reddersstoel	 kunnen	
uiteraard	 niet	 ontbreken.	 In	 de	 namiddag	 spelen	 we	 een	 spel	 dat	 begin	 met	 P	 en	 eindigt	 op	
“aintball”.	 Zorg	 ervoor	 dat	 je	 zeker	 de	 juiste	 benodigdheden	 mee	 hebt	 (veiligheidsbril,	 pvc-buis,	
papier	à	zie	verder).	

	

0708	
We	houden	ons	vandaag	bezig	met	onze	eerste	 trainingslessen	als	echte	 redders.	Dit	doen	we	op	
een	 andere	 locatie	 als	 onze	 eigen	 badplaats	 om	 nieuw	 terrein	 te	 ontdekken.	 Ook	 gaan	we	 bij	 de	
andere	drenkelingen	op	het	terrein	eens	langs	om	hen	iets	nieuws	bij	te	leren.	Veiligheid	in	het	water	
staat	vandaag	centraal.	Deze	training	dag	zal	dan	ook	iets	langer	duren	als	gewoonlijk	dus	bereid	je	
voor	op	een	loodzware	maar	leerrijke	dag.		

In	 de	 avond	 doen	we	 niets	met	water,	 niets	met	 land	 en	 niets	met	 lucht.	We	 zoeken	 een	 nieuw,	
onbekend	en	gevaarlijk	element	op.	Als	echte	redders	moeten	we	namelijk	alles	aankunnen.		

	

0808	
Een	atypische	maar	amusante	opdracht	vandaag.	20	jonge	deernen	gaan	
op	 tocht,	 maar	 zij	 hebben	 geen	 watergewenning	 gekregen.	 Onze	 taak	
bestaat	 erin	 hen	 te	 begeleiden	 en	 beschermen.	 1	 grote	 groep	
beschermen	is	echter	te	riskant.	Daarom	worden	de	deernen	ingedeeld	
in	 3	 groepen	die	 apart	 begeleid	 zullen	worden.	Op	deze	wereld	 schuilt	
het	 gevaar	 namelijk	 achter	 elke	 hoek.	 Als	 jullie	 deze	 opdracht	 tot	 een	
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goed	einde	brengen	bedanken	deze	dames	misschien	met	een	gezellige	barbecue.	

0908	
Vandaag	is	de	grote	dag.	We	leren	de	praktische	en	theoretische	kant	van	het	redderschap	kennen.	
We	lossen	moeilijke	vragen	op	en	doorstaan	zware	proeven,	maar	op	het	einde	van	de	dag	zullen	we	
beloond	worden	met	trotsheid.	Alle	drenkelingen	op	het	terrein	kunnen	op	hun	2	oren	slapen	want	
er	kan	hen	niets	overkomen	na	vandaag.	Wij	staan	dag	en	nacht	paraat.		

In	de	avond	doorstaan	we	dan	ook	onze	eerste	proef…		

	

1008	
We	verlaten	vandaag	onze	badplaats	en	trekken	naar	de	
nabije	 andere	 badplaatsen	 om	 eens	 te	 kijken	 hoe	 zij	 te	
werk	gaan.	Natuurlijk	kunnen	deze	mannen	nog	 iets	van	
ons	 leren	na	gisteren.	We	wisselen	kennis	uit	en	maken	
het	gezellig	met	deze	andere	bevolking.		

Omdat	 onze	 tocht	 toch	 even	 heeft	 geduurd,	 is	 er	 geen	
tijd	meer	om	terug	te	keren	naar	onze	eigen	badplaats.	We	vragen	dus	vriendelijk	of	we	niet	kunnen	
overnachten	 bij	 onze	 nieuwe	 vrienden.	 Voor	 we	 gaan	 slapen,	 hopen	 we	 nog	 dat	 op	 onze	 eigene	
badplaats	 in	Chiny	 iedereen	braaf	uit	het	water	blijft.	Zonder	 redders	 is	het	namelijk	verboden	om	
het	water	in	te	gaan.	We	staan	alleszins	niet	in	voor	de	gevolgen…		

	

1108	
We	 vertrekken	 in	 de	 vroege	 ochtend	 terug	 op	 pad	 naar	 onze	 badplaats.	 We	 kunnen	 onze	
drenkelingen	natuurlijk	niet	 te	 lang	alleen	 laten.	De	 tocht	 is	 zwaar	maar	wij	 kunnen	dit	 zeker	aan!	
Omdat	we	lang	op	onze	redderspost	hebben	gezeten	bij	de	andere	mannen,	moeten	we	als	we	terug	
zijn	 toch	 even	 tijd	 nemen	om	ons	 uitgebreid	 terug	 op	 te	maken.	Onze	 sixpacks	 kunnen	 terug	wat	
training	gebruiken	en	onze	glanzende	huid	kan	nog	een	kleurtje	gebruiken.	We	nemen	dus	een	dagje	
vrij.		

In	de	avond	leren	we	elkaar	beter	kennen.	

	

1208	
Binken	 als	wij	 hebben	 allemaal	 een	 bijnaam.	We	 associëren	 elkaar	met	 dieren	
die	 onze	 eigenschappen	 benaderen.	 Het	 is	 de	 gewoonte	 dat	 op	 iedere	
reddersstage	de	jongsten	hun	bijnaam	krijgen.	Vandaag	bewijzen	deze	jongsten	
hun	reddersskills.	Aan	de	hand	van	deze	dag	en	de	rest	van	de	stage	bepalen	de	
hoofdredders	wat	hun	totem	wordt.	’s	Avonds	krijgen	de	jongsten	hun	alter	ego	
op	een	spectaculaire	totemisatie	ceremonie.	
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1308	
In	de	voormiddag	komt	het	grote	spel	dat	we	tijdens	het	kamp	hebben	gespeeld	tot	haar	apotheose.	
De	beste	redders	worden	beloond	voor	hun	moed	en	inzet.	Let	op,	het	is	iedereen	voor	zich	vandaag.	
Hierna	bewijzen	we	dat	we	als	redders	zelfs	de	gladste	zwembaden	kunnen	bewaken.	

In	de	namiddag	bezoeken	we	de	vissers	van	onze	badplaats.	Zij	zijn	de	jongere	generatie	en	moeten	
dus	de	gevaren	van	het	water	nog	leren	kennen.	Aan	ons	de	taak	om	deze	nieuwelingen	in	te	wijden.	
De	visserswereld	is	namelijk	ook	niet	zonder	gevaren.	Hebben	zij	even	geluk	dat	wij	aanwezig	zijn!		

We	spelen	’s	avonds	een	gevaarlijk	spel.	We	laten	onze	vertrouwde	wateren	achter	ons	en	gaan	zoals	
ze	wel	eens	zeggen	met	vuur	spelen.		

	

1408	
We	 houden	 ons	 in	 de	 voormiddag	 bezig	 met	 onze	 show	 die	 we	 gaan	 opvoeren	 voor	 onze	
drenkelingen.	We	showen	onze	spierbundels	en	bruin	getinte	huid	waar	we	
een	 hele	 week	 aan	 gewerkt	 hebben.	 De	 drenkelingen	 mogen	 van	 geluk	
spreken	dat	ze	deze	show	mogen	aanschouwen.	

In	 de	 namiddag	 houden	 we	 dan	 ook	 nog	 even	 een	 fandag.	 Alle	 groepen	
komen	naar	ons	toe	om	samen	met	ons	te	zijn.	Ze	doen	hun	uiterste	best	
om	ons	te	imponeren.	Aan	ons	om	de	besten	eruit	te	kiezen	(maar	wie	is	er	
nu	beter	dan	ons?).	

In	de	avond	is	het	dan	het	moment	waar	alle	drenkelingen	naar	hebben	uitgekeken.	We	tonen	het	
beste	van	onszelf	(kan	ook	niet	anders).	De	dames	zullen	in	zwijm	vallen	voor	ons	en	de	heren	zullen	
groen	zien	van	jaloezie,	maar	ja…	Wij	kunnen	er	ook	niet	aan	doen	dat	we	er	zo	goed	uitzien.		

	

1508	
De	badplaats	loopt	langzaam	leeg	en	we	helpen	de	drenkelingen	en	strandgangers	hun	rommel	op	te	
ruimen	 (wat	 zouden	 ze	 toch	 zonder	 ons	 zijn).	 We	 genieten	 nog	 een	 laatste	 keer	 van	 ons	
trainingskamp	en	zijn	gelukkig	dat	we	weer	zoveel	 levens	hebben	kunnen	redden.	Misschien	zijn	er	
nog	enkele	bikinibabes	die	ons	telefoonnummer	willen	scoren,	maar	hier	doen	wij	niet	aan	mee	(wij	
zijn	namelijk	te	cool).	Als	we	terug	aankomen	in	Elewijt	staan	onze	fans	al	te	wachten.	Tijd	voor	een	
nieuw	 avontuur	 en	 nieuwe	 levens	 te	 redden.	 De	 wateren	 van	 Elewijt	 zullen	 nog	 nooit	 zo	 goed	
beveiligd	zijn.		 	
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PATROUILLES	

BONDI	BEACH	RESCUE	 PATROUILLE		
DE	PLAGE	

BLANKENBERGE	
BESCHERMCREW	

PL	Cyriaque	 PL	Sam	 PL	Dries	

HPL	Bert	 HPL	Simon	 HPL	Nathan	

Robbe	 Nils	 Kasper	

Noah		 Louis	P.	 Keanu	

Lins	 Louis	C.	 Seppe	

Felix	 Victor	 Mathieu	

Brent	 Mathias	 Briek	
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Nog	enkele	praktische	zaken:	

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	maar	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	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	
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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/zeep,	 er	 wordt	 voor	 milieuvriendelijke	 tandpasta	 en	

zeep	gezorgd	door	de	scouts)	
• Zwemshort	(eventueel	spannertje	voor	de	waalse	zwembaden)	
• Handdoeken	
• Zaklamp	
• Slaapzak	
• Veldbed	
• Matje	
• Trekkersrugzak	
• Eetgerei:	mes,	vork,	lepel,	bord/gamel(len),	beker,	patattemeske	
• 2	keukenhanddoeken	
• Zonnecrème	
• Kleerhanger	(om	uniform	aan	te	hangen)	
• (postzegels,	briefpapier,	enveloppe,	balpen)	
• Verkleedkleren,	wees	creatief	(rode	zwemshort,		...)	;-)	
• PVC	buis,	veiligheidsbril	en	witte	t-shirt	(die	vuil	wordt)		
• …	

Wat	neem	ik	NIET	mee?	
• Elektronische	apparaten	
• Rookwaren	
• Snoepgoed	
• Frisdrank	
• Schoonmoeder	
• …	

Deze	worden	aan	het	begin	van	het	kamp	in	beslag	genomen	en	op	het	einde	teruggegeven.	
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Materiaalkoffer	en	patrouillekoffer:	
De	patrouille-	en	hulppatrouilleleiders	worden	op	23/07	tussen	11u	en	12u	verwacht	om	de	
materiaalkoffers	van	de	jv’s	na	te	kijken/aan	te	vullen	met	de	beste	potten	en	pannen!	Kom	
best	zo	vroeg	mogelijk,	zodat	we	het	beste	materiaal	voor	ons	kunnen	opeisen.	

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

• Bruine	zeep	(max	2)	
• Kranten	(veel)	
• Lucifers	
• Aanmaakblokjes	
• Vim	(om	de	potten	te	schuren)	
• Schuursponsjes	(staalwol)	
• Afwasmiddel	
• Sponsjes/vodden	(voor	de	afwas)	
• Tafelkleed	(plastic,	groot)	+	duimspijkers	
• Wasknijpers	
• Grenadine	

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

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

• hout	halen	&	vuur	maken	
• potten	&	pannen	insmeren	en	afschuren	
• tent	&	terrein	
• Koken	
• Afwas	
• Fourage	halen	(tafel	dekken	en	groenten	snijden)	

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

jvelewijt@gmail.com	

De	hoofdredders	wensen	jullie	een	aangename	stage	toe!		

Kusjes	en	knuffels	en	nog	kusjes	en	nog	knuffels	xxxxxxxxxxx	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3		



Jeevee’s 

 

																											 																										 	

Joren	aka	Mitch	Bucannon								Sam	aka	Craig	Pomeroy,															Marit	aka	Shauni	McCLain,		

	

	

																																																											 	

Mathilde	aka	Jill	Riley																																																		Leander	aka	Eddie	Kramer		
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Liefste en ook wel beste gidsen, 
 
Dit jaar zullen jullie niet weten hoe jullie verkleed zullen gaan op themadag, dit jaar zullen jullie 
niet weten wie of wat jullie zijn. Dit jaar zullen jullie onvoorbereid naar kamp komen. Enkel door 
slim, aandachtig, moedig en doorzettend te zijn zullen jullie jullie ware identiteit te weten kunnen 
komen. 

Vanaf nu, het moment dat jullie deze brief lezen, maken jullie deel uit van het grote WIE 
BEN IK? SPEL.  
Ieder van jullie kan in de brief nog een andere brief vinden. Hierin zullen jullie de naam van een 
andere gids kunnen lezen en wat zij zijn. Jullie zullen voor deze persoon verkleedkleren moeten 
zoeken en meebrengen naar kamp. Wij hopen dat jullie hiervoor jullie best zullen doen want het 
is niet leuk om niet goed verkleed te zijn op themadag. Jullie kennen dus de identiteit van 1 gids.  
 
Tijdens het kamp zullen jullie door spelletjes te spelen en opdrachten te vervullen tips kunnen 
verdienen. Het is niet enkel de bedoeling om je eigen identiteit te zoeken maar ook de identiteit 
van alle andere gidsen. Er zullen spellen gespeeld worden zodat jullie individueel tips kunnen 
krijgen en er zullen spellen zijn waarbij jullie als patrouille moeten samenwerken en dan tips 
krijgen. MAAR er kan slechts 1 iemand winnen en dat is degene die de meeste identiteiten heeft 
kunnen vinden.  
Daarom is het belangrijk dat jullie met niemand praten over wat jullie weten, wie jullie 
moeten verkleden en wat deze persoon is.  
Om dit spel zo leuk mogelijk te maken houden jullie dus best alles geheim wat jullie weten.  
 
Meer informatie volgt op kamp.  
 
Xoxo jullie lieftallige leiding 
 
Deze brief kregen jullie midden juli, samen met de verdere instructies in jullie brievenbus. 
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Dagplanning 
 
4 Augustus 
 
Vroeg uit de veren, wij vertrekken op kamp! Kruip vroeg in je bed de dag ervoor want 
we spreken af om 6u aan de kerk. Onze bestemming: Bièvre. Oftewel 160 km, eens 
angekomen hebben we het zwaarste stuk achter de rug ;-)  
 
5 Augustus 
 
Doel van de dag: We fietsen gelijk zot om die verkenners voor te zijn en zetten onze 
tenten op. Onze tafel moet er ook al staan. Wanneer we dit alles hebben bereikt houden 
we nog een klein kampvuurtje.  
 
6 Augustus 
Omdat we nog niet sportief genoeg zijn geweest de voorbije twee dagen houden we 
een sportdag vandaag. Begin maar al te trainen zodat jullie uitblinken in alle sporten. In 
de nammidag halen we onze bikini/badpak boven en verkennen we de plaatselijke 
waterwegen. 's Avonds komt onze innerlijke beauty queen naar boven! (maskertjes en 
nagellak niet vergeten ;-) ) 
 
7 augustus 
 
Wie o wie is de beste actrice? Na de intensieve eerste dagen volgt er nu een 
improvisatietheater  waar jullie al jullie frustraties kwijt kunnen van de voorbije 
maanden.   
Voor een paar onder jullie (lees: de eerstejaars) is dit de meest gevreesde 
(halve)dag, de dag des oordeels, kunnen jullie het wel aan om gids te zijn? Heel de 
nammidag hebben julie tijd om je te bewijzen! 
 
8 augustus 
 
Vandaag gaan jullie met de sjeihks op stap om de omgeving te verkennen, 's avonds 
verwennen zij ons met een heerlijk maal. We doen voor de verandering dus iets 
sportief. Maar het is wel stappen, beetje afwisseling kan natuurlijk geen kwaad.   
 
9 augustus 
 
Jullie zullen bijzonder lang bezig zijn met dit spel! Verwacht jullie maar aan het 
onverwachte! 
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10 augustus 
 
Vergeet afwisseling, we trekken onze stapschoenen aan en maken een tochtje. Eentje 
van twee  leuke dagen. We slapen dus ook op een nog onbekende plaats.  
 
11 augustus 
 
We komen terug van tweedaagse en doen big wash, daarmee bedoelt poedel ons gaan 
wassen in de beek want met dat stappen stinken we een beetje)  
 
12 augustus 
 
Vandaag spelen we met de grave gasten aka de welpen. Hopelijk is het goed weer 
vandaag want dan staat er nog een grote verrassing op het plan! 's avonds is het finale 
van het themaspel, dan weten we eindelijk wie er wint! De verliezers zullen jammer 
genoeg in het bos moeten slapen vanacht.  
 
   
 
13 augustus 
 
De leukste dag van het kamp!!!! THEMADAG!  
 
14 augustus 
 
Zoals elk jaar spelen we een tof spel met alle takken. Super gezellig!  
 
15 augustus 
Wie denkt dat ze nog niet sportief genoeg is geweest mag altijd met de fiets naar huis. 
De bus is alleen een beetje sneller.  
 
Patrouille indeling 
 
PL: Kato VB  PL: Kaat 
HPL: Freya  HPL: Jolien 
Kato P   Femke 
Eline   Lana 
Kato B   Manon 
Ruby   Elke 
Jana   Paulien 
Emilie   Kris 
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Wat neem je mee 
 
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/gidsen die nog een totem/adjectief moeten krijgen: doopkledij 
• Schoenen 
• Regenlaarzen 
• Stapschoenen 
• Waterschoenen 
• Gemakkelijke schoenen 
• Verkleedkleren  
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Rest: 
• Zaklamp 
• Rugzak voor op tweedaagse 
• Drinkbus 
• Zakgeld  

 
Verkleedkleren 
Jullie hebben ondertussen allemaal jullie brief gekregen met daarop de nodige 
informatie. Indien jullie er toch nog vragen over hebben mag je ons zeker nog 
contacteren! 
 
Voor 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. 
Identiteitskaart, af te geven aan de leiding bij vertrek  
 
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.  
 
Patrouillekoffers en bagage 
 
De patrouilleleidsters maken samen met de hulppatrouilleleidsters de 
patrouillekoffer.Wanneer jullie deze mogen binnenbrengen en de scoutspatrouillekoffer 
nakijken vinden jullie bij het Woorde Grl. Zorg er wel voor dat je slaapzak, matje, 
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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.  
 
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.  
 
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 
 
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 
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Liefste gidsen dit was het dan voor dit jaar. Wij hebber er alleszins enorm van genoten 
en we hopen jullie ook. We zien jullie graag en tot op de fiets! 

Xoxoxoxoxo De gidsenleiding  

En hier nog even ons moto voor op kamp.  
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Sjeikkamp	Chiny	2016	
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Jawel	les	gars,	hier	zijn	we	dan	voor	de	laatste	keer	dit	jaar.	We	zouden	het	jullie	niet	
meer	moeten	vertellen	maar	we	doen	het	toch:	VAN	5	TOT	15	AUGUSTUS	GAAN	WIJ	OP	
KAMP.	Dit	jaar	doen	we	dat	in	Chiny	maar	niet	voor	lang.	Van	zodra	wij	onze	paleizen	
hebben	gebouwd	toveren	we	het	om	tot	EL	WAHIT	en	leiden	we	een	rijk	leven	naast	
onze	oliepompen.		
Wat	staat	er	te	gebeuren	in	die	10	dagen:		
	

Vrijdag	05/08:	
Hier	begint	het	allemaal!	Zoals	elk	jaar	vlammen	wij	tegen	20	km/u	tot	in	EL	WAHIT.		
Het	kampterrein	bevind	zich	niet	zo	ver	als	dat	van	vorig	jaar	en	daarom	hebben	we	
beslist	om	de	fietstocht	in	1	dag	te	doen,	aangezien	we	dit	vorig	jaar	ook	als	bazen	
hebben	kunnen	doen.	Afspraak	om	04h45	STIPT	aan	de	scoutslokalen	om	het	kamp	van	
ons	leven	tegemoet	te	fietsen	!	Nog	een	kleine	tip:	laat	jullie	sjieksjeikekleed	nog	maar	
even	in	ulle	valies	steken.	Stel	u	voor	dat	het	in	u	ketting	draait,	GEEN	LOL.		
	
Voor	de	rest	is	dit	wat	je	die	dag	nodig	hebt:	

- Fietsbroek	
- Fietshelm	
- Fluovestje	
- Fietslichtjes	
- Fietsslot	
- Goeie	fiets	
- Reserveband	voor	deze	fiets	
- Plakgerief	voor	deze	band	
- Lunchpakket	
- Voldoende	snacks	(energy	snacks)		
- Voldoende	drinken	(best	in	drinkbus)		
- Goeie	benen		

	
Uiteraard	zullen	er	ook	extra	kleinigheden	door	de	volgwagen	worden	aangeboden	!	

	
(Een	fietsbroek	als	deze	is	ook	niet	
aangeraden)		
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Zaterdag	06/08:	
Vandaag	zijn	we	off	course	terug	100%	fit	van	dat	mietetoereke	van	gisteren	dus	
beginnen	we	te	bouwen	like	crazy.	Wat	is	zoal	standaard	voor	deze	menne?		Sjeiks	
kunnen	niet	zonder	olie	en	tenten,	vuren,	tafels,	paleizen,	oliepompen,	sjieke	auto’s,	
palmbomen,	tapijten,	baarden	en	handdoeken	op	het	hoofd!	In	de	avond	jagen	we	al	een	
groot	deel	van	onze	olievoorraad	er	door!		
	

	
	

Zondag	07/08:	
Vandaag	halen	we	onze	sjiekesjeikekleren	van	onder	het	stof!	We	smeren	wat	
duivenstront	aan	ons	gezicht	want	daarvan	groeit	onzen	baard	een	pallet	sneller	(van	
horen	zeggen	he).	We	breiden	onze		rijkdommen	uit	en	pompen	zowat	al	de	olie	op	van	
wat	er	nog	in	onder	onze	grond	ligt.	Als	we	dit	met	succes	verkopen	genieten	we	in	de	
avond	een	rijkelijk	sjeik	luxe	diner!	Achter	dit	alles	sluiten	we	de	avond	af	in	#shtijl.	
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Maandag	08/08:	
Vandaag	gaan	we	met	onze	harem	op	stap!	We	laten	onze	sjiekesjeikwagens	thuis	en	
trekken	onze	sjiekesjeikschoenen	aan	zodat	we	samen	met	onze	sjiekesjeikharemdames	
de	sjiekesjeikwereld	in	kunnen	trekken!	De	echte	patsers	kunnen	de	kameel	in	
schakelen	want	ja,	wij	zijn	ook	kamelenboeren.		Als	de	zon	zich	settelt,	gaan	we	met	onze,	
nog	steeds,	sjiekesjeikharemdames	gezellig	aan	onze	oliepomp	zitten	voor	een	gezellige	
afsluiter!	
	

	
	

Dinsdag	09/08:	
Sjeiks	hebben	sjeikslaven	en	sjeikslaven	moeten	werken!	Dus	de	oudste	sjeiks	gaan	de	
sjeikslaven	leren	werken!	Geld	verplaatsen	van	de	ene	hoop	naar	de	hoop	en	zorgen	dat	
de	sjiekesjeikeopliepompen	blijven	draaien	natuurlijk,	want	anders	gaat	er	niet	genoeg	
geld	zijn	om	onze	roze	Lamborghini’s	te	kunnen	kopen!	De	jongsten	onder	ons	gaan	
vandaag	dus	hun	uiterste	best	moeten	doen	om	te	bewijzen	dat	ze	sjeikwaardig	zijn	!	
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Woensdag	10/08:	
Sjeiks	zijn	niet	bang	van	een	weekendje	weg	en	aangezien	wij	sjeiks	zijn,	met	hopen	geld,	
doen	wij	ons	weekendje	int	midden	van	de	week,	want	wat	moeten	wij	anders	doen	heel	
de	week	lang?	Natuurlijk	gaan	wij	niet	op	weekend	zonder	onze	traplambo!	Eens	op	de	
bestemming	aangekomen	gaan	we	opzoek	naar	het	beste	paleis	om	te	overnachten	met	
de	hoop	er	een	nieuwe	bron	te	vinden	en	ook	daar	heel	de	bodem	leeg	te	pompen.	Omda	
we’t	kunnen	natuurlijk.		
	

	

	

	

Donderdag	11/08:	
Deze	tweede	dag	van	ons	mid-week-week-end	gaan	we	terug	naar	onze	paleizen	met	
een	verse	voorraad	olie!	Want	hoe	meer	olie,	hoe	meer	geld,	hoe	meer	
sjiekesjeikeharemdames,	hoe	meer	roze	Lamborghini's!	JWZ.	Op	deze	terugrit	gaan	we	
ook	eens	testen	welke	lambo	er	nu	juist	het	snelst	gaat,	zodat	we	deze	met	bolletjes	
kunnen	belonen	!	Terug	aangekomen	op	ons	terrein	gaan	we	#casual	in	ons	tropisch	
zwembad	springen	om	te	ontspannen	(en	ons	te	laten	wassen).		
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Vrijdag	12/08:	
Vandaag	gaan	we,	zoals	alle	sjeiks,	geld	opdoen!	Veel	geld!	Hopen	geld!	We	gaan	
kamelen	kopen	en	Lamborghini’s	want	wij	zijn	sjeiken	en	dat	is	wat	wij	doen!	We	zullen	
de	omliggende	dorpen	langs	de	Nijl	van	het	Sjeikenland	tonen	wij	de	bazen	en	we	met	
man	en	macht	ons	team	versterken	om	heel	den	boel	daar	vlekkenloos	over	te	nemen.	
	

	

Zaterdag	13/08:	
Het	is	weer	van	dat!	We	gaan	onze	jongste	volgelingen	leren	omgaan	met	geld	en	gaan	
we	ze	leren	olie	pompen!	Omdat	wij	op	tijd	op	“pensioen”	willen	gaan	moeten	we	er	
zeker	van	dat	er	opvolging	is	als	wij	aan	het	rentenieren	zijn.	Met	andere	woorden,	we	
gaan	onze	streken	doorgeven	aan	de	kleine	sjeiks	en	hopen	dat	ze	waardige	opvolgers	
zijn.	Anders	pech	voor	ons.		
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Zondag	14/08:	
Deze	dag	gaan	we	olie	vergaren	en	we	gaan	dit	met	de	hulp	van	onze	medesjeiks	doen!	
Als	we	dan	tegen	de	avond	hopen	olie	hebben	verzameld,	kunnen	we	onze	
sjiekesjeikeharemdames	imponeren	door	heel	onze	kostbare	olievoorraden	in	brand	te	
steken!	De	fik	er	in!	Vollenbak	heel	den	boel	daar	platbranden.	
#casualbelachelijkveelfikke		
We	huren	ook	een	team	zodat	we	voor	ons	vuur	kunnen	schitteren	met	onzen	bangelijke	
act.		
	

	

Maandag	15/08:	
Laatste	dag	van	ons	sjiekesjeikeavontuur	is	aangekomen!	We	gaan	onze	opplooipaleizen	
terug	inpakken	en	onze	lambo’s	op	de	sjiekesjeiketransportwagens	zetten	zodat	we	
terug	naar	Dubai	kunnen	keren	samen	met	onze	sjiekesjeikeharemdames	in	onze	
ultradeluxe-extraverhoogde-sjiekesjeikelimousines!	
	

	
Hier	onder	is	nog	wat	nodige	info	terug	te	vinden.		
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Patrouilleverdeling:	

De	oliepomppatsters	:	
PL:	Jos	
HPL:	Jannes	
Jan		
vince	
brikke	
Yannick	
Peter-Jan	
 

De	kamelenboeren:	
PL:	Wenden	
HPL:	Tim	
Ceulers	Wannes	
Maxim	
The	Tokos	Boys	
	

Wat	neemt	een	sjeik	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!)	
	

Materiaal-	&	patrouillekoffer:	
De	patrouille	en	hulp-patrouilleleiders	worden	op	zaterdag	23	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.	Lees	ook	zeker	eens	woordje	GRL.	Naast	de	
materiaalkoffer	moet	er	ook	een	patrouillekoffer	voorzien	worden.		
Die	komen	jullie	ook	brengen	op	hetzelfde	ogenblik.	En	hier	moeten	volgende	dingen	in	
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aanwezig	zijn.		

●	Bruine	zeep		
●	Kranten		
●	Lucifers		
●	Zipblokjes		
●	Grenadine		
●	Vim		
●	Schuursponsjes	
●	Afwasmiddel		
●	Sponsjes		
●	Keukenhanddoeken	(genoeg)		
●	Duimspijkers		
●	Tafelkleed	
	

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	de	Oliewoestijn		
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	oliepompers		
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.	
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JINKAMP 2016 
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Jeuuuj!!! Het is zover, ons jinkamp komt eraan. We zullen niet teveel rond de pot draaien en 
er meteen invliegen wat we allemaal gaan doen op onze droomreis in het verre Kroatië! 

 
 
 
 
 
 
 
1 DE PLANNING 
 
Woensdag 3 augustus (Srijeda, 3. kolovoz) 
 
Jeuj, 7 maanden geleden waren we nu nog in de vrieskou de Heras-hekken van de jinfuif 
aan het plaatsen. Maar vanaf vandaag gaan we genieten van onze super-geslaagde fuif! 
Na we onze tranen hebben afgeveegd en ons mama en lief beloofd hebben om elke dag een 
proper onderbroek aan te doen, nemen we het vliegtuig naar het mooie Kroatië. 
 
 
 
 
 
 
 
Info vlucht: 
We spreken af om 10h aan de lokalen, hier verdelen we iedereen in auto’s en gaan van 
daaruit samen naar de luchthaven. 
Vertrek Zaventem 14h05  
Aankomst Zagreb 15h55  
 
Aangekomen in dit met zon-overgoten-land, zoeken we onze jeugdherberg dat we 
geinstalleerd zijn voor de komende nacht en gaan we ons voorbereiden op Saar haar 
verjaardag die er om 12h s’nachts aankomt! 
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Donderdag 4 augustus (Četvrtak, 4. kolovoz) 
 
Na onze zotte Jet-lag,... jokes die hebben we ni! Gaan we ons vandaag klaarmaken om onze 
2de vlucht te pakken → Bestemming Dubrovnik!!! 
 
Info vlucht: 
Vertrek Zagreb 12h10  
Aankomst Dubrovnic 13h05  
 
Dubrovnik ligt helemaal ino het zuiden van Kroatië en is een prachtige kuststad aan de 
Adriatische Zee met een rijke geschiedenis en veel eeuwen-oude bezienswaardigheden. 
Voor de Game of Thrones-fans onder ons, blijkbaar alleen Opti :’( , (cultuur barbaren!) 
Dubrovnik heeft dienst gestaan voor vele locatie-opnames van “Kings-landing”. 
Maar goed… we gaan ook dingen doen die jullie wel interesseren! We gaan namelijk 
vandaag tijdens dat we de stad verkennen ook een serieuze wandeling maken richting de 
top van de ‘Srdj’-berg. Waar we een adembenemend uitzicht zullen hebben van Dubrovnik. 
‘S Avonds gaan we een gezellig restaurantje zoeken (met zeezicht :) als de zon ondergaat) 
om daarna een stapje in de wereld te zetten! 
 
Vrijdag 5 augustus (Petak, 5. kolovoz) 
 
Dubrovnik verder ontdekken is het doel van vandaag. Op ons programma staan onder 
andere een wandeling op de eeuwenoude stadsmuren. 
In de namiddag gaan we fietsenhuren en doen we een mooie tocht langs de kust, terwijl we 
ook af en toe is rondkijken voor een gezellig restaurantje met zeezicht (zie foto à doel) te 
vinden. 
Onze reis zou niet compleet zijn in dit zee-rijk land zonder een goede zeevruchten schotel te 
verorberen aan de kust! 
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Zaterdag 6 augustus (Subota, 6. kolovoz) 
 
Nadat we Dubrovnik helemaal onveilig gemaakt hebben, starten we onze lange reis langs de 
Kroatische kust! 
Eerste stop → Omis 
Hier gaan we de Adriatische Zee verkennen. Op ons programma staan onder andere 
snorkelen, een piraten boot bezoeken en nog veel andere leuke activiteiten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 7 augustus (Nedjelja, 7. kolovoz) 
 
Vandaag is het adventure-day! In de voormiddag trekken we landinwaarts om in onze raft-
boot te kruipen. Als we hellemaal doorweekt en moe zijn, gaan we ’s middags lunchen in de 
bossen om daarna voor de competitieve geesten onder een potje paintball te spelen! 
 
Maandag 8 augustus (Ponedjeljak 8. kolovoz) 
 
Reizen staat op de planning vandaag, we verlaten Omis met als eindbestemming van 
vandaag het eiland “Brac”! 
Dit doen we door eerst met de bus naar de havenstad Split te rijden, waar we vervolgens de 
ferry zullen nemen naar Brac. 
Aangekomen op Brac gaan we ons installeren in de camping en ’s avonds nog wat het eiland 
verkennen en wie weet wel een gezellig kampvuurtje te maken! 
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Dinsdag 9 augustus (Utorak 9. kolovoz) 
 
Zon, zee, strand!  Cliché misschien, maar voor één dag of twee mag dit wel ;). Brac heeft 
een groot schiereiland dat bestaat uit strand. Hier gaan we testen hoe hard de Kroatisch zon 
kan schijnen en hoe hard wij kunnen niksen met factor 50 op onze smoel. 
Onze camping is trouwens voorzien van allerlei materiaal voor watersporten die we mogen 
gebruiken. 
 
Woensdag 10 augustus (Srijeda 10. kolovoz) 
 
Na onze zware werkdag van gisteren gaan we even bekomen. We gaan een mooie 
wandeling maken naar Vidova Gora, het hoogste punt van Brac. 
Hier gaan we ook de mystieke ruïne bezoeken van het klooster van Blaca. Naar het schijnt 
heel spectaculair! 
 
Donderdag 11 augustus (Četvrtak 11 kolovoz) 
 
Met goeie herinneringen verlaten we de Kroatische kust om het binnenland te gaan 
verkennen (of vergidsen, want sommige onder jullie zijn gids geweest natuurlijk en geen 
verkenner ;) hahahahilarisch…) Maar genoeg gelachen, vandaag is het een serieuze dag. 
We hebben namelijk een grote reis voor de boeg staan. We nemen de ferry terug van Brac 
naar Split om van daaruit door te reizen richting de Plitvice meren! 
 
Vrijdag 12 augustus (Petak 12 kolovoz) 
 
De Plitvice meren zijn het visitekaartje van Kroatië; watervalletjes, lagune-blauwe meren, 
padjes die kris-kras tussen de bomen en het water lopen,... Daarom ook dat de Plitvice 
meren vaak omschreven worden als ‘sprookjesbos’. Hier zullen we de hele dag nog verder 
rond lopen met open mond :o ... 
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Zaterdag 13 augustus (Subota 13 kolovoz) 
 
Onze tocht gaat verder richting de hoofstad van Kroatië, Zagreb is minder toeristisch omdat 
de meeste toeristen vaak Zagreb als tussenstop gebruiken om naar de Kroatische kust te 
trekken, welke wij ondertussen al kapot-bezocht hebben ;). 
Dus vandaag en morgen gaan we alle pitoreske ongeschonden hoekjes verkennen van deze 
hoofdstad die velen over het ‘’’’’Hoofd’’’’’ zien, HAHAHahahahahhahaha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 14 augustus (Nedjelja 14 kolovoz) 
 
Zagreb gaan we ontdekken door de jinners die een stadsspel in elkaar steken, meer info 
hierover wie wat doet, volgt nog op Facebook! 
Later die dag gaan we verder de stad verkennen, wie weet doen we dat wel op een Segway 
© 
Om onze laatste avond in stijl af te sluiten, zoeken we nog een gezellig restaurantje ’s 
avonds en klinken we op onze geslaagde reis! 
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Maandag 15 augustus (Ponedjeljak 15 kolovoz) 
 
Onze laatste dag in Kroatië is er aangekomen. Ookal gaan er vandaag veel tranen vloeien, 
gaan we er toch nog het beste van maken. 
We gaan souveniertjes kopen en ‘s middags de Zoo van Zagreb een bezoekje brengen. 
Hierna vertrekken we, met prachtige herinneringen en verhalen die je nog 100 keer opnieuw 
gaat vertellen, naar de luchthaven van Zagreb. 
Daar staat ons vliegtuig klaar om ons terug naar het ook-wel-oké-België te brengen. 
Vertrek Zagreb 16:30  
Aankomst Zaventem 18:15  
We zeggen tegen mama en ons lief dat we elke dag een proper onderbroek hebben 
aangedaan en nemen afscheid van elkaar na deze onvergetelijke reis! 
 
P.S.: Als onze plebs-vrienden die naar camping-Wallonië op kamp zijn geweest nog niet 
gedaan hebben met hun caravan uit te laden, gaan we die nog even helpen. Dit is natuurlijk 
niet verplicht, maar wie weet kom je wel je nieuwe mede-leiding voor het komende 
scoutsjaar tegen. 
Want na vandaag zijn jullie bijna officiëel al leiding! Wow?! 
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2 Ik ga op reis en neem mee. . .  
(Let op! Je rugzak mag maximum 23kg wegen! En je handbagage maximum 8kg) 
 

- IDENTITEITSKAART (+ papieren kopie en digitale kopie (in mail)) 
- ZIEKTEVERZEKERINGSKAART 
- Ouderlijke toestemming 

Elke lid dat voor 15 Augustus nog  geen 18 jaar is moet een ouderlijke toestemming 
mee hebben voor vertrek. Dit moet aangevraagd worden in de gemeente waar het 
kind gedomicilieerd is. Voor de gemeente Zemst kost dit 2,5 euro. 
 

- KLEDIJ 
- scoutsuniform: das, hemd, rok/broek, jinpul, jinmarcel/t-shirt → heb je 

aan bij vertrek! 
-  t-shirts/topjes (6) 
-  shorts/korte broeken (4) 
- rokjes/kleedjes (4) 
- Trui (1) 
- lange broek (1) 
- Onderbroek (12+1) 
- Sokken (6) 
- Regenjas of poncho (1) 
- pet/hoed (1) 
- bikini/zwembroek (3) 
- schoenen:  waterschoenen, gesloten schoenen waar je mee kan 

wandelen, open schoenen, slippers 
- Pyama (1) 

- TOILETGERIEF  niet in handbagage! 
- Tandenborstel (1) 
- Tandpasta (1) 
- shampoo, douchezeep (tip: kleine verpakking of delen met medejin) 
- Haarborstel (1) 
- Deodorant (1) 
- Zonnecrème (6) 
- Aftersun (2) 
- Washandje (2) 
- Handdoek(2) 
- Medicijnen (?) 
- Muggenmelk (1) 
- Scheermes (1) 
- Persoonlijke  Hygiëne (50) 

- ANDERE 
- Slaapzak 
- Matje 
- Trekrugzak 
- handbagage/rugzakje  
- Zonnebril 
- gsm 
- Fototoestel, muziek, kaartenspel of andere spelletjes 
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3 DE WET EN HET GEBED  
 
WET: 
 
Wij zijn jinners, wij lopen niet alleen rond op ons internationaal kamp 
Anders geeft de leiding jullie achterwerk een stamp. 
 
Plezier halen we niet uit illegale dingen. (drugs) 
Maar we gaan naar huis met oh zo mooie herinneringen. 
 
Onze GSM plakt niet vast aan ons hand. 
Al reizend door dit oh zo mooie land. 
 
Een glaasje alcohol hier en daar kan zeker geen kwaad. 
Maar ook niet té veel, anders hebben we te veel vaat(was). 
 
GEBED: 
 
(De wet is genoeg, leer die al maar vanbuiten!) 
 
 
 

TOT DAN VRIENDEN 
HET WAS EEN EER JULLIE BEGELEIDING TE ZIJN!!!! 

LINA, OPTI & DEVELTER 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



Achterflap 

 

	

	

Den	Elewijtse	Pijl,	dit	jaar	op	zondag	11	september	2016:	

	

ü Fiets-	en	wandelparcours	–	Vanaf	8u00	
o Er	zijn	4	fietsparcours	die	je	kan	afleggen	

§ Parcours	1	=	100	km	
§ Parcours	2	=	60	km	
§ Parcours	3	=	40	km	
§ Parcours	4	=	20	km	

o Er	is	1	wandelparcours	dat	5	km	bedraagt.	
	

ü Levende	brug	–	Om	15u	
	

ü Woudloperskeuken	–	Doorlopend	kleine	snacks	
§ Inschrijven	niet	nodig!	

	

ü Doorlopend	randanimatie	(o.a.	Death	Ride!)	
	

Meer	info:	www.denelewijtsepijl.be		
	


