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Redactioneeltje 
 

Dames en heren,  

Aan alle mooie liedjes komt een eind. Zo dus ook aan dit 
scoutsjaar!  Wij  hebben ons beiden enorm hard geamuseerd! 
Zowel in onze eigen leidingsploegen maar des te meer als 
samenploeg! Knippen & plakken, drukken, stickers plakken en 
nog veel meer! Wij hebben met veel plezier u voorzien van het 
beste maandblad van België!  

Dit is de allerlaatste keer dat u de beste pagina van de Samen kan 
lezen. Want laat ons even eerlijk zijn, het redactioneeltje was 
steeds van een ongekend literair en academisch niveau!  

Wij gaan nu een mooie zomer tegemoed met als afsluiter een 
spetterend kamp!  

Geniet van jullie vakantie,  het weer en elkaar!  

Groetjes,  

Sander Scheers & Emma Rombauts 
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Dag leden en ouders,  
 
Het einde van het jaar is aangebroken en naar jaarlijkse gewoonte sluiten we dit 
af met een spetterend kamp. Dit jaar trekken we naar het zonnige Wanlin. Als 
jullie verder lezen, vinden jullie bij ons al de algemene informatie en bij elke tak 
de thema’s en de dagindeling.  
 
Veel leesplezier en tot op kamp!  
 

Voor het vertrek 
Bagage en patrouillekoffers 

Alle leden kunnen/mogen hun bagage binnenbrengen op zaterdag 28/07 om 
14u. Zeker voor Verkenners en Gidsen is dit belangrijk aangezien zij met de 
fiets naar het kamp zullen gaan en hun bagage dus niet zelf kunnen meenemen. 
 
De patrouillekoffers van elke patrouille van de jong-givers en givers kunnen ook 
dan worden binnengebracht. Meer info hieromtrent, zie bij de kampinfo van je 
eigen tak. 
Als het niet mogelijk is om dan de bagage binnen te brengen, mag u ons 
altijd contacteren. 
 

Materiaalkoffers 

De patrouilleleid(st)er en/of hulppatrouilleleid(st)ers van de jonggivers en 
givers moeten de inhoud van hun materiaalkoffer komen controleren voor ze 
op kamp kunnen vertrekken. Dit gebeurt tevens op zaterdag 28/07 om 14 
uur. 
 

Uniform 

Voor de oudere leden (kabouters, welpen, jong-givers en givers) is een 
perfect uniform hoogst noodzakelijk. Indien uw zoon of dochter nog geen 
volledig uniform heeft (scoutsrok/scoutsbroek + scoutshemd + das) kunt u 
dit kopen in De Hopper (Antwerpen, Leuven of online). Kapoenen moeten 
enkel een das hebben. Een das kan u op zaterdag 28/07 nog komen halen 
aan de scoutslokalen en kost 10 euro. Ook zullen wij enkele dassen 
meenemen op kamp. Zo hebben jullie ook de mogelijkheid er één te kopen 
als jullie je zoon/dochter afzetten op kamp (let op: dit zal een beperkte 
voorraad zijn). 
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Vertrek 
Data 
De gidsen en verkenners vertrekken naar jaarlijkse gewoonte met de fiets op 
kamp en dit op zaterdag 5 augustus.De uren voor hun vertrek kun je 
terugvinden bij de takinformatie. Uiteraard worden zowel de gidsen als de 
verkenners steeds vergezeld door een volgwagen met ervaren begeleiders. Zij 
zorgen voor eten en drinken en helpen bij materiaalpech. Meer info over hun 
vertrek vind je bij de desbetreffende takken zelf, verder in deze samen. 
Bij de overige takken is het de traditie dat de leden door de ouders zelf naar de 
kampplaats worden gebracht. Zo krijgen de ouders ook de kans om te zien waar 
hun zoon/dochter de komende dagen zal doorbrengen. Na aankomst op het 
terrein wordt er samen gepicknickt (eigen pick-nick mee brengen) en daarna 
mogen de ouders weer naar huis gaan. 
Er wordt telkens aan de kerk van Elewijt afgesproken om 10 uur. 

x Jonggidsen en Jongverkenners vertrekken op zaterdag 5 
augustus 

x Kabouters en Welpen vertrekken op dinsdag 8 augustus 
x 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! Liefst in een gesloten enveloppe met de naam van 
je zoon/dochter er op vermeld. 
Kampadres 

Ons terrein is dit jaar gelegen in Wanlin, zo’n anderhalf uur rijden vanuit Elewijt. 
Hieronder vind je al een plattegrond.  
In de gps geef je best volgend adres in: Rue Gilbock 45, 5564 Wanlin 
 

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



Woordje GRL 

 

Ondanks de digitalisering van de communicatie, is het nog steeds 
mogelijk en zeker aangeraden om brieven te sturen naar je zoon of 
dochter. Niets is zo leuk als een echte brief (of postpakket) te krijgen op 
kamp, dus haal dat briefpapier uit de kast en schrijf die pennen leeg! 
Opsturen van de post doe je naar het volgende adres: 

Scouts en Gidsen Elewijt 

t.a.v. Naam Lid + tak 

Alexandre C. 
Rue Gilbock 45 
5564 Wanlin 
 

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

Binnen de takken en onder de leiding zijn duidelijke afspraken gemaakt 
over wat kan en niet kan op ons scoutskamp. Hier een duidelijk overzicht: 
Elektronische apparaten zoals GSM, iPod… zijn niet verboden op kamp. 
Er zullen echter wel strikte afspraken gemaakt worden binnen iedere tak 
over het gebruik hiervan. 
 →  Een scoutskamp is immers “back to basics” en je hebt deze apparaten eigenlijk niet (24/24) nodig. Het meenemen van deze  apparaten is ook op eigen risico. 
Onze fourages 
 

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

 
Kapoenen:  Witte & Anneke 
Kabouters:  Mieke & Hugo 
Welpen:   Kim & Koen 
JV’s/VK’s:  Moeke & Vake (Inneke & Dimi) 
Gidsen/Jogi’s:  Tom, Heidi & Smurf 
Logistieke ploeg: Wietse & Gieljan 
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Afbraak – Terugkeer 
 

Afbraak op kamp 

Op dinsdag 15 augustus moet er heel wat afgebroken worden op ons 
kampterrein. Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken! Ouders die graag een 
handje komen toesteken kunnen voor meer informatie hierover terecht bij 
Wouter De Cuyper op het e-mailadres wouter.decuyper@telenet.be of via gsm 
0494/24.10.45 
 
Terugkeer 

Leden en leiding komen op maandag 15 augustus terug van het scoutskamp 
met de bus. De bussen zullen tussen 17u en 18u aankomen aan de lokalen. 
We vragen hiervoor om de ingang langs de Diependaalstraat vrij te 
houden voor de camion. De Kasteelstraat zal dit jaar afgezet worden 
door politie zodat er zeker geen auto’s in de weg staan voor de bussen. 
 

Varia 
 
Luizen 

Gelieve uw kinderen te checken op luizen voor ze vertrekken op scoutskamp en 
dit ook te melden aan de leiding. Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders en 
niet van de leiding op kamp. We hopen hiermee een groot luizenprobleem te 
voorkomen. 
 
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: 

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

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

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

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

x Laat de kinderen bij daguitstappen eigen drinkbussen gebruiken in plaats 
van brikjes. 
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x Afval van groenten en fruit, etensresten gescheiden houden en natuurlijk 
laten composteren. Ook ander afval wordt gesorteerd. 

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

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

x De vermelding van het ‘Fair Trade Kamp’ in het ledenboekje. 
x Indien de kampplaats dit toelaat, kan kraantjes water gedronken worden. 

 

Verloren voorwerpen 

Op zondag 9 september zullen de verloren voorwerpen uitgestald worden tijdens 
Den Elewijtse Pijl. 

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! 
  

Wannes: 0498 19 74 37 Zoë: 0476 08 85 41 
 

E-mail:groepsleiding@scoutselewijt.be 
 

 
Voor specifieke vragen over je takkamp kan je best je eigen leiding contacteren.  
Hun nummers/mailadressen kan je vinden op www.scoutselewijt.be onder het 
kopje ‘Leiding’. 

 
Het volgende scoutsjaar zal van start gaan op zondag 9 september 2018.  Meer 
info hierover vind je op www.denelewijtsepijl.be. De nieuwe leidingsploeg zal ook 
eind augustus en begin september langskomen om iedereen opnieuw in te 
schrijven en zij zullen dan hierover ook nog meer info bij hebben!
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Hallo lieve kapoenen, kunnen jullie raden wat het thema is na het zien van 
bovenstaande prentjes? Fien denkt dat het prinsessen zijn, Jolien denkt 
eerder aan dieren. Maar nee zegt Elke dit zijn duidelijk beroepen, haha daar 
moet Jos om lachen, volgens hem zijn het dieven. Wannes denkt dat het de 
Rode Duivels zijn. Femke trekt haar bottines al aan want zij denkt dat we 
op survivalkamp gaan. Maar jongens jullie zitten er volledig naast, zien jullie 

dit dan niet vraagt Emma? Het thema is: Emoji’s 

Wat zijn dat nu juist emoji’s? Wel, emoji’s zijn figuren die je terugvindt op 
de smartphone en tablet. Dit kunnen smileys, dieren, beroepen, … zijn. Je 
kan dus alle wegen uit! -  

In deze samen kom je alles te weten over ons fantastisch emoji-kamp zoals 
wat je moet meenemen, wat we elke dag gaan doen, praktische info, … . 
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Vrijdag 10 augustus  

Het is eindelijk zover, na nachten niet te kunnen slapen vertrekken we op 
scoutskamp. 5 dagen waar we al van in september naar uitkijken.  

 

Natuurlijk moeten we eerst op onze kampplaats 
geraken want dit is namelijk niet aan onze vertrouwde 
lokalen. Ons kamp zal doorgaan in Wallonië, dit 
is nog steeds België  maar dan het deel waar ze 
Frans praten.  

We spreken af om 10u aan de kerk van Elewijt om samen naar Wallin (dit 
is het dorpje waarin we verblijven) te rijden.  

Mama en/of papa installeren ons. Nadien kunnen jullie lekker picknincken 
met hen. Vergeet niet om zelf je picknick mee te nemen! - Na het 
uitzwaaien (en dikke kussen geven) gaan we direct van start met de 
verkenning van het terrein.  

In de avond wacht ons het eerste gezellige kampvuur . Hiervoor hebben 
we hout nodig, dat moeten jullie overdag al gaan zoeken, cool he?! Elke 
avond voor het slapengaan zingen wij een liedje, dit noemt men de tabtoe, 
hieronder staat de tekst zodat je al eens kan oefenen.  

D’avond valt, alles slaapt 

Zachtjes ruist over veld, bos en hei 

Vrienden groet  

Alles stil, God nabij  

Slaapwel!  

Zaterdag 11 augustus  

Na onze eerste nacht in de tent staan we op om ons te verkleden in onze 
favoriete emoji. Elke ochtend start de dag met een ‘opening’, dit is met de 
hele scouts. Het lijkt een beetje op de sluiting van een vergadering. Op onze 
themadag doen we dus alles in thema, zo gaan we iets knutselen en spelen 
we hier een spel rond.  

We sluiten de avond af met een rustige wandeling.  
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Zondag 12 augustus 

Smeer je benen al maar in en trek je stapschoenen aan want vandaag gaan 
we de buurt wat verkennen. We maken een wandeling van een aantal 
kilometers. Geen schrik, onderweg stoppen we genoeg om eens te rusten 
of om een spelletje te spelen.  

Na al dat stappen zijn jullie waarschijnlijk super moe, 
even tijd om te rusten dan. Om onze dag gezellig af te 
sluiten maakt de leiding in de avond voor jullie nog een 
kampvuur.  

Maandag 13 augustus  

Drukke dag vandaag! In de ochtend maken we ons lichaam wakker door 
ochtendgymnastiek en spelen we nog een aantal spelletjes die iets met 

sport te maken hebben. In de namiddag komen de 
stoere jongens van de scouts (de verkenners) jullie 
halen om een leuke namiddag mee te beleven. Zij 
zijn dan even jullie leiding en maken er een 
onvergetelijke namiddag van.  

Rond 17u zitten we nog even met iedereen samen 
om te bezinnen, dit is een moment waar andere iets 
van hen kunnen tonen of willen zeggen. We zingen 

samen liedjes en genieten met volle teugen. Voor het slapengaan spelen 
we nog een sluipspel. 

Dinsdag 14 augustus  

Oh nee! Onze laatste volledige dag op kamp.   

Geen nood: je zal je vandaag niet vervelen. Deze avond gaan we naar het 
beroemde ‘grote kampvuur’. Zo een groot kampvuur heb je zeker nog nooit 
gezien, het komt soms wel hoger dan een huis. Bij dit kampvuur zingen we 
liedjes en voeren we per tak een actje op. Dit bereiden we in de voormiddag 
al voor. In de namiddag spelen we spelletjes zoals op elke zondag maar dan 
nu met 10 keer zoveel, heel de scouts doet mee.  
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Woensdag 15 augustus  

Goed nieuws, vandaag zie je je mama en papa terug. Hopelijk gaan jullie 
met veel coole verhalen die je nog jaren later kan vertellen naar huis.  

Vandaag moeten we alles opruimen, dit is zwaar werk! Wij kunnen een 
aantal dingen doen zoals onze valies inpakken, balken dragen, tafels 
afkuisen, … Als het dan tijd is om de tenten af te breken moeten de 
grotere jongens dit komen doen en spelen wij ondertussen nog wat 
spelletjes. Als we moe zijn van al dat spelen mogen jullie een dutje doen, 
op de bus wel eens waar.   

 

Wat neem ik mee?  

x Slaapgerief  
o Veldbed 
o Slaapzak  
o Kopkussen  
o Warme pyjama  
o Dekentje  
o Knuffel  

 

x Toiletgerief  
o Tandenborstel  
o Beker  
o Borstel en kam  
o Handdoeken  
o Washandjes  
o Zonnecrème (en eventueel aftersun) 
o Muggenmelk  
o Keukenhanddoek  
o Medicatie (af te geven aan de leiding of Anneke!)  

 

x Schoenen  
o Stapschoenen  
o Gemakkelijke speelschoenen  
o Regenlaarzen  
o Waterschoenen 
o Eventueel sandalen of slippers 
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x Kledij  
o Das met naam!! (aan te doen bij vertrek) 
o Verkleedkleren  
o Warme truien  
o Lange broeken  
o Korte broeken of rokjes  
o T-shirts (lange en korte mouwen) 
o Onderbroeken  
o Kousen (dikke en dunne) 
o Regenjas  
o Zwemgerief  
o Zonnehoedje of pet en zonnebril  
o Linnenzak voor vuile kledij 

 
x Andere  

o Kids ID!!! (af te geven bij vertrek) 
o Zaklamp  
o Rugzakje voor op dagtocht  
o Drinkbus  
o Strips, boekjes  

 
x Eventueel  

o Zakgeld voor postkaarten  
o Enveloppen voor postkaarten of brieven en postzegels  
o Schrijfgerief   
o Snoepgoed (Dit wordt aan de leiding gegeven en verdeeld over 

iedereen) 
o Matje voor op het veldbed (tegen de kou) 

 
Wat neem ik niet mee?  

x Speelgoed  
x Elektronica (gsm, iPad, …)  
x Shampoo  
x Tandpasta  
x Zeep  

 
Wist je dat …  

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

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

x Er alleen contact kan gemaakt worden via de post?  
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Tips 

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

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

x Een kapstok is handig om (natte) kleren op te hangen.  
x Als valies kan een bak handig zijn. Als het zou binnenregenen dan is 

de kans groter op droge kleren. 
 
 
Wet en gebed  

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

WET  

Een kapoen sluit niemand uit,  

draagt zorg voor de natuur,  

en helpt de anderen.   

GEBED  

Goede Heer,  

help ons flinke kapoen te zijn,  

leer ons luisteren, helpen en blij zijn.   

Ook al is het soms moeilijk toch doen we ons best.   

Contact 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn dan kan je ons bereiken op 
onderstaande nummers. 

Emma: 0491/18.64.24  

Fien: 0495/43.04.13  

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

Vele knuffels van jullie leiding!  

Jos – Wannes – Elke – Emma – Jolien – Femke – Fien  
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Voor als je je verveelt in de vakantie is hier nog een tekening die je kan 
inkleuren.  

 

 



Kabouters 

 

 

 



8   Augustus         
Het kamp kan beginnen, de eerste stap van dit avontuur is om veilig in ons Fantasieland te geraken. We spreken ’s ochtends om 10uur af aan de kerk in Elewijt in uniform. Aangezien er niet genoeg vliegende eenhoorns zijn zullen er ouders moeten rijden om ons naar Wanlin te brengen. Hier zullen we samen met onze ouders genieten van een heerlijke picknick. Tot slot gaan we ons Fantasierijk wereldje verkennen en duiken we in ons bedje in onze magische paddenstoel.



9   Augustus         

Na onze eerste heerlijke nacht in onze magische 

paddenstoel ontwaken we en maken we van deze 

groep een echte magische tovergroep. Jullie zullen 

samen moeten werken om alle opdrachten tot een 

goed einde te brengen. Eens jullie een volwaardige 

tovergroep zijn spelen we nog een magisch spel en 

sluiten we de dag af met een avondspel.

Wat voor een spel?

Hier is een kleine tip:

-- --- ... . -.-. --- -..
 . .- ...- --- -. -.. ... 

.--. . .-.. 



10   Augustus

Vandaag verlaten we ons vertrouwde 

fantasie dorpje en gaan we op zoek naar de 

schatkist aan het einde van de regenboog.

We trekken onze stapschoenen aan en zingen ons

een weg naar de schat. Als we de schat aan het 

eind van de regenboog gevonden hebben 

verdienen we ‘s avonds uiteraard een beloning!



11   Augustus         
Vandaag is het themadag! We verwachten dus dat iedereen als eenhoorn, trol, fee of ander fantasierijk wezen ’s ochtends uit de tent komt gewandeld. In de voormiddag willen we wel eens zien hoe creatief jullie zijn en knutselen we onszelf een weg door de fantasierijke wereld. De rest van de dag is gevuld met een geweldig fantasiespel en de dag sluiten we af met een gezellige tocht.



12   Augustus         

De eerste jaars zijn vandaag de trolletjes van de 

groep. Vandaag is het jullie kans om jullie te 

bewijzen en te laten zien dat jullie klaar zijn om 

échte kabouters te worden! Moest je het nog niet 

door hebben, vandaag is het doop. Na al het zwoegen 

en zweten is het tijd om beloond te worden en spelen 

we een groot buikschuifspel!



13   Augustus         
Deze dag starten we als echte zeemeerminnen op een rots. Alles op het gemakje en chill! Het zijn al vermoeiende dagen geweest dus geven we onszelf een moment om tot rust te komen. Maar echte zeemeerminnen hebben van al dat rusten al snel genoeg en daarom gaan we in de namiddag eens lekker sporten! In de avond zoeken we de vikings op voor een lekkere bbq.



14   Augustus         
Het kamp zit er bijna op! :( En vanavond is het tijd voor een groot kampvuur! Wij als fantasiewezens moeten uitblinken dus in de voormiddag steken we een ongelooflijk geweldig kampvuurnummertje in elkaar. De rest van de dag laten we aan de rest van de scouts zien wie we zijn en wat we kunnen in het spel met alle takken. 



15   Augustus         

Wat vliegt de tijd voorbij… het kamp zit er 

al weer op! We willen uiteraard dat niemand 

ons Fantasieland kan vinden in de toekomst 

want het is ons geheim. Daarom breken we 

alles af en vliegen we terug naar Elewijt op 

onze vliegende Eenhoorn.

Neem een kijkje bij woordje grl

voor de practische info.



Wat neem je mee naar 
Fantasieland?

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 de leiding)
- Keukenhanddoek

Schoenen
- Regenlaarzen
- Stapschoenen
- Waterschoenen!!
- Gemakkelijke schoenen

Kledij
- DAS met naam
- Verkleedkledij 
- 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)
- Zaklamp
- Rugzak voor op dagtocht
- Drinkbus
- Strips, leesboekjes

Snoep neem je niet mee op kamp, 
onze fourage zorgt elke 
dag voor heerlijk eten!



Hoe ziet een dag eruit in Fantasieland?

- 8.00u Opstaan, aankleden & eten
- 9.00u Opening
- Voormiddagactiviteit
- Tussen 12u en 13u middageten
- Namiddagactiviteit
- Tussen 18u en 19u avondeten en platte rust
- Avondactiviteit
- Rond 21.30u Taptoe en dodo doen

Wet en gebed zijn te kennen voor op de opening!

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 anderen pleziertjes doen



Kabouters 

 



Welpen 

 

 

Welpenkamp 2018 

 

Vikingen!!! 
 

 

 

 

 



Welpen 

 

Wohoo, de leukste week van het jaar komt in 
zicht. Nadat we een heel jaar lang de 
vergaderingen aan onze lokalen in Elewijt 
hebben gehouden, gaan we nu met een 
knaller van een week ons scoutsjaar afronden 
op verplaatsing. 

Deze zomer halen we allemaal de stoerste 
welp in ons naar boven en gaan we samen 
een week overleven als echte Vikingen. Onze 
thuisbasis zal een gezellige weide zijn in de 
Ardennen. (meer info over de locatie kan 
je vinden bij woordje GRL)   

 

Hier is een overzicht van wat wij Vikingen zoal doen gedurende een dag op kamp: 

¾ 8u: de Vikingen staan op. 

¾ 8u30: tijd voor een stevig ontbijt en daarna de afwas. 

¾ 9u: rituele opening aan de mast. 

¾ Voormiddag activiteit. 

¾ 12u: tijd om onze magen aan te vullen. 

¾ Afwassen en een uurtje rusten. 

¾ Namiddag activiteit. 

¾ 18u30: avond eten en afwassen. 

¾ Avondspel of kampvuur. 

¾ 21u30: na een lange dag zijn de Vikingen uitgeput en gaan ze slapen. 

 
 

 

 



Welpen 

 

8 Augustus: Vertrek 
Eindelijk is het zo ver, de stoerste Vikingen van 
Elewijt trekken op plundertocht! We zakken af 
naar het zuiden om de bevolking daar te gaan 
beroven van hun waardevolle bezittingen. We 
verzamelen om 10u aan de kerk in Elewijt in 
uniform, om 10u30 varen onze Vikingschepen 
uit voor onze plundertocht. Aangekomen in onze 
thuisbasis eten we nog samen met onze ouders 
ons lunchpakket van thuis op. Hierna nemen we 
afscheid van onze oudertjes en beginnen we aan 
de plezantste week van het jaar. We gebruiken de 
rest van de dag om onze vestiging verder op te bouwen en halen ook al een voorraad hout 
binnen voor ons eerste kampvuur.  

9 Augustus: Themadag 
Na onze aankomst gisteren is het nu tijd voor onze eerste 
dag in onze nieuwe vestiging. We maken onmiddellijk aan de 
plaatselijke bevolking duidelijk dat WIJ het vanaf nu voor het 
zeggen hebben! Om verwarring te vermijden kleden we ons 
heel de dag in onze traditionele klederdracht. De rest van de 
dag besteden we aan het uitbouwen van onze vestiging en 
uitoefenen van onze rituelen.  

10 Augustus: Vertrek tweedaagse  
Nu we volledig geïnstalleerd zijn op onze 
nieuwe locatie kunnen we beginnen aan de 
volgende fase van ons plan: plunderen. We 
trekken er op uit en proberen in de omliggende 
nederzettingen zo veel mogelijk goud en zilver 
te verzamelen. Deze tocht doen we zoals echte 
Vikingen: te voet! Breng dus zeker goede 
stapschoenen mee. Aangezien we bij de 
terugtocht onze buit moeten dragen zal dit heel 
wat moeilijker gaan. Daarom blijven we 
onderweg ergens slapen.  

 

 



Welpen 

 

11 Augustus: Terugtocht 
Met onze buit in onze rugzakken 
zetten we onze tocht verder, we 
keren terug naar onze thuisbasis. 
Eens we aangekomen zijn nemen we 
eerst een welverdiende pauze en 
tellen we onze buit. Na deze lange en 
vermoeiende tocht wordt het hoog 
tijd om ons eens te wassen, tijd dus 
om in de beek te springen!  

12 Augustus: Doop 
Het is tijd voor de jongste onder ons om hun te bewijzen 
en de rest er van te overtuigen dat ze waardig zijn om 
Viking genoemd te worden. De eerstejaars worden 
vandaag op de proef gesteld. Wij verwachten dan ook dat 
zij alles geven om uiteindelijk opgenomen te kunnen 
worden in onze Viking gemeenschap. In de avond houden 
we een rituele ceremonie waarin we de waardige 
eerstejaars de overstap laten maken om een echte welp te 
worden.  

 

 

 

 

13 Augustus: Viking training  
Vikingen zijn gevreesde krijgers, maar om uit te groeien tot Viking krijger 
is er veel training nodig. De voormiddag besteden we door aan onze 
fysiek en onze vecht kunsten te werken. In de namiddag komen de 
gidsen ons leren wat vrouwen zoal doen, en dus ook Viking vrouwen. 
Na enkele uren zullen we wel door hebben dat wij veel cooler zijn en 
laten we de gidsen achter. We nemen nog snel een frisse duik  en doen 
onze mooiste kleren aan. In de avond hebben we namelijk een BBQ met 
onze vrouwelijke wederhelft, de kabouters.   

 



Welpen 

 

14 Augustus Feest! 
Tijd voor feest!! Na een gezellige avond met de kabouters hebben we beslist om een groot 

feest te geven. We proberen in de voormiddag 
een zo goed mogelijk toneeltje in elkaar te 
steken waarmee we aan de buren onze tradities 
kunnen uitleggen. In de namiddag gaan we eerst 
nog onze buren verslaan in een epische strijd. 
We sluiten de dag af met ons toneeltje met in de 
achtergrond een gigantisch vuur!  

15 Augustus: Terug naar huis ☹  
Aan alle plundertochten komt een einde, en vandaag is 
dit jammer genoeg voor ons ook het geval. We pakken 
onze bedden in en breken ons kamp op. We genieten 
nog een laatste keer van onze geweldige locatie en 
nemen dan samen met onze buren de grote stalen 
landboten naar huis. Tijd om uit te rusten, want in 
september begint er een volledig nieuw scouts jaar!   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Welpen 

 

Opgelet!! 
We verwachten dat IEDEREEN de wet en het gebed kent, we hebben dit tijdens het jaar vaak 
genoeg gevraagd en het wordt hoog tijd dat iedereen bewijst het te kennen. Om jullie 
geheugen op te frissen zijn ze hier onder nog eens geschreven, leer ze zeker van buiten! 

� Wet: 
De welp volgt de oude wolf  

De welp is moedig en houdt vol. 

� Gebed: 
Heer, help 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.  

Wat nemen Vikingen NIET mee op plundertocht? 
• Elektronische apparaten  

• Snoep, chips, koeken, frisdrank 

Wat nemen Vikingen WEL mee op plundertocht? 
• Veldbed  

• Slaapzak  

• Matje (voor tweedaagse)  

• Eventueel extra deken  

• Truien, T-shirts, broeken (speelkleren!) 

• Voor de eerstejaars: kleren die heel vuil mogen worden (doop)  

• Ondergoed 

• Lange broek voor ’s avonds 

• Handdoek  

• Washandje  



Welpen 

 

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

• Stevige wandelschoenen, speelschoenen, waterschoenen, laarzen, ...  

• Verkleedkledij!  

• Zwembroek  

• Uniform (hemd, broek en das!)  

• Regenjas!  

• Zaklamp  

• Rugzakje (voor 2daagse, moet enkel regenjas en drinkbus in kunnen)  

• Bord/gamel, beker, bestek  

• Keukenhanddoek!  

• Aardappelschiller  

• Zonnecrème  

• Kleerhanger (om uniform aan te hangen)  

• Zakgeld (kaartjes, postzegels,…)  

• Enveloppen als jullie een kaartje willen schrijven naar de mammie en de pappie  

Ö  Schrijf zeker OVERAL naam + achternaam op 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



Welpen 

 

Dit was het dan, de laatste samen van dit jaar. Wij kijken al enorm uit naar he kamp en hopen 
jullie met even veel enthousiasme te zien op 8 Augustus!  

Tot slot willen wij jullie nu al eens bedanken voor het leuke jaar! Wij vonden het ontzettend 
leuk om jullie keer op keer massaal te zien afzakken naar de scouts! Welpen 2018 aka beste 
Welpen!  

Prettige vakantie allemaal en tot op kamp!  

Marala – Chill – Baloe – Tabaqui – Jacala  

Manon – Sander – Maarten – Tim - Eline 

 



Jong-gidsen 

 

Jaja, ons thema dit jaar is niets minder dan Shopping Queens! Tim duikt in het leven van Jani 
Kazaltzis voor de komende 10 dagen en jullie vrouwelijke leiding wordt de enige echt ervaren 
jury. We leven ons helemaal in in het tv-programma Shopping Queens op VIJF: een wedstrijd 
waarbij telkens 4 hippe girls een thema en shopbudget krijgen van Jani en ze hiermee de best 
mogelijke outfit moeten kopen en een modeshow moeten lopen. (Voor wie het nog niet kent: 
van dinsdag tot vrijdag om 20.35u op VIJF 😉.)  

Ons kamp staat in teken van mode, shoppen, stijl, diva’s en ga zo maar door. Zet je beste 
beentje voor want we vliegen er helemaal in!!  
 

 

  



Jong-gidsen 

 

Kampplanning  
 

Zondag 5 augustus 

Tegen 10u ‘s ochtends worden jullie uit jullie lijden verlost en vertrekken we EINDELIJK op kamp! Aan 
de kerk verzamelen we met alle ouders om samen richting ons paradijs te vertrekken. Na samen te 
picknicken beginnen we onze shoppingmall op te bouwen en ‘s avonds rusten we uit aan ons eerste… 
VUURKAAAAMP! 

    
 

Maandag 6 augustus 

We ontwaken in onze shoppingmall en beseffen dat het nog niet op punt staat. In de voormiddag 
zetten we de puntjes op de i en bouwen we verder op. We belonen onszelf  hierna op een zalige 
namiddag met the boyzzz…….. Als dat maar goed komt! Na al dat werken en flirten genieten we 
wederom van een zalig VUUUURKAAAMP! 

 

Dinsdag 7 augustus 

Nu onze mall helemaal klaar is, is het tijd voor een spel! Vandaag 
testen we jullie kennis en gaan we zien welke queens het meest 
ervaren zijn in de blitse shoppingwereld. Bij afloop zullen we zien wie 
er onder ons nog wat shoppinglessen nodig heeft. MAAR niet 
getreurd Æ we zijn slechts aan het begin van ons stijlvol kamp. Kennis 
groeit met de dagen en we hebben er gelukkig nog een heleboel te 
gaan jeeej! Na gegeten te hebben, maken we ons stilaan klaar voor 
een avondspel.  

 

 

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Woensdag 8 augustus 

Vandaag verkennen we de shoppingmalls iets verder, want we gaan namelijk op tweedaagse! We 
zullen de omgeving verkennen en eens checken of die malls daar stijlvoller zijn dan bij ons. Stiekem 
weten we het antwoord wel al 😉 Bereid je al maar voor op een grote rugzak, een iets minder stijlvolle 
outfit en een aantal lastige kilometers. Volgens ons is een shoppingqueen een doorzetter, want bij het 
kiezen van een outfit gaat het soms ook niet vanzelf. We zullen op tweedaagse dus ontdekken wie er 
een echte queen is. In de avond zullen we zelf een mall moeten zoeken, om ons beautyslaapje te 
kunnen doen.  

Donderdag 9 augustus 

Joepieee! We kunnen terug naar onze eigen shoppingmall 😊 Na de zotte fysieke inspanning 
ontspannen we, na een zalige verfrissende douche, met allemaal beautyproductjes voor een heerlijk 
relax-avondje. Jani zal onze voetjes verzorgen, want als fashionista moeten we nog comfortabel door 
onze mall kunnen lopen.  

 

                                                         

 

Vrijdag 10 augustus  

We verlaten onze shoppingmall om den bos in te trekken, onze fashionista-ziel achterwege te laten en 
ons helemaal om te vormen tot een bosbewoner (just kidding 😉). Na een lekker middagmaal halen 
we de durvers in ons naar boven voor de grote-paintball-battle waarin we voor 1 keer vijanden zijn…. 
Om te bekomen van de hevige strijd gaan we ‘s avonds helemaal los in een muzikale quiz. 

 

 

 

 

 

   



Jong-gidsen 

 

Zaterdag 11 augustus 

Vandaag is het de dag waarop onze minst ervaren shoppingqueens onder ons zich mogen bewijzen. 
Ze zullen alles uit de kast, 😉, mogen halen om een volwaardige shoppingqueen te worden. Het zal 
niet gemakkelijk zijn, maar je moet er iets voor overhebben om de titel te verdienen. ’s Avonds worden 
ze dan plechtig bekroond aan een stijlvol vuurkamp. 

 

Zondag 12 augustus 

Vandaag is het de dag om de meisjes van in jullie tent nog beter te leren kennen. Samen vertrekken 
jullie per patrouille, met een patrouille van de boys , op stap door het mooie Ardennen. Leer de jong-
verkenners maar enkele shoppingtips, zodat ze klaar zijn voor de avond. Nadat we onze mall weer 
betreden, is het eindelijk tijd voor de legendarische bebequ!!! Haal jullie mooiste kleren en glimlach 
boven en laat die jv’s maar zien wie de baas is van de catwalk. Ze zullen overdonderd zijn! 

 

 

Maandag 13 augustus 

We naderen het einde van ons kamp, maar we zijn dé 
belangrijkste dag nog vergeten… De dag waar elke 
shoppingqueen naartoe leeft, waar ze volledig zichzelf kan zijn 
en haar moment van fame kan grijpen: DE MODESHOW! 
Vandaag zijn we 100% shoppingqueens en dat bewijzen we in 
het grote themaspel! Na ons blits avondmaal, zullen we nog 
een avondspel spelen.  

 

 

 

 

 

    



Jong-gidsen 

 

Dinsdag 14 augustus 

We starten de dag met het afbreken van onze geliefde shoppingmall. Daarna gaan we een groots spel 
spelen met the little diva’s en de allergrootste fastionista’s. In de namiddag steken we een big 
performance in elkaar om de anderen te laten zien wat voor een talenten wij fashionista’s hebben! ‘s 
Avonds laten we de rest een poepie ruiken aan ons allerlaatste en allergrootste VUURKAAAAMP! 

 

 

 

Woensdag 15 augustus  

Helaas lieve shoppingqueens zit het er weer op ☹ Vandaag ruimen we de laatste overblijfselen van 
onze shoppingmall nog op en keren we weer huiswaarts. We hebben er zonder twijfel een fantastisch 
kamp opzitten en onze shoppinghartjes zijn weer helemaal gevuld ♥ We sluiten sowieso af in stijl!!!  

 

 

 

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Patrouilles 
 

 Fashionista’s  Diva’s Modegoeroe’s 
Patrouilleleidster: Anne-Lore Lotte B Marie 
Hulppatrouilleleidster: Irene Emma B Elena 
 Clara Yitse Nikki 
 Kayla Janne Noor 
 Jitte Lotte D Floor 
 Nia Olivia Axelle 
 Emma VDV Julia Sorenza 
  Nora Larte  

 

Taak patrouilleleidster? 
De patrouilleleidster en hulppatrouilleleidster zijn samen verantwoordelijk voor: de materiaalkoffer, 
de patrouillekoffer en de takenlijst.  

De materiaalkoffer wordt samengesteld op de scouts op 28 juli om 14u (kom ZEKER op tijd, best iets 
vroeger dat we goed gerief hebben!). De patrouilleleidster en/of de hulpatrouilleleidster wordt hier 
verwacht om kookgerief te kiezen. Hierin zit het kookgerief zelf, de potten, pannen, spatels etc. Op dit 
moment moeten jullie ook de patrouillekoffer binnenbrengen (die moet dus tegen dan klaar zijn) 

In de patrouillekoffer zit volgend lijstje. De patrouilleleidster en hulppatrouilleleidster gaan samen 
naar de winkel (rest mag ook mee natuurlijk maar zij 2 hebben de verantwoordelijkheid) om alles te 
kopen en steken dit in een stevige, waterdichte koffer. Let goed op dat je de hoeveelheden inschat en 
hou het best zo goedkoop mogelijk, de prijs van de patrouillekoffer wordt verdeeld onder de leden van 
de patrouille.  

9 Bruine zeep 
9 VIM 
9 Schuursponsjes (staalwol) 
9 Gewone sponsjes voor de afwas 
9 Plastic (!!) tafellaken: zie dat het groot genoeg en waterbestendig is 
9 Duimspijkers 
9 Wasdraad 
9 Wasspelden 
9 Lucifers (zeker genoeg) 
9 Zipblokjes  
9 VEEEEl krantenpapier: begin allemaal (niet alleen de patrouilleleidster en 

hulppatrouilleleidster) te sparen, dat we dit in overvloed hebben!  
9 Pannenlappen of ovenwanten 
9 Snijplank  
9 Eventueel iets van grenadine, choco ofzo voor de hele patrouille: hou dit beperkt. 
9 1 zak marshmallows voor een extra touch aan het vuurkamp  

 



Jong-gidsen 

 

De takenlijst moet ook gemaakt worden. Hier zitten de patrouilleleidster en hulppatrouilleleidster met 
2 voor samen. Denk hier goed over na zodat iedereen in je patrouille ongeveer evenveel elke taak 
heeft, en iedereen eens met iedereen samenwerkt. De volgende taken moeten in de takenlijst staan: 
hout halen/koken/vuur maken/ afwas/ potten insmeren + afschuren/ tent en terrein/ fourage. Koken 
is het eten effectief maken: zowel de groentjes snijden als aan het vuur in de potten roeren. Vuur 
maken houdt in dat je het vuur aansteekt en ook aanhoudt terwijl die van koken zich met het eten 
bezighouden. Print de lijst een paar keer af en steek het in een plastic hoesje.  

Wat moet je meenemen? 
� Slaapgerief 

9 Veldbed 
9 Matje (voor tweedaagse) 
9 Slaapzak  
9 Kussen  
9 Pyjama  
9 Eventueel extra dekentje of onesie als je het snel koud hebt 
9 Ooglapje voor de beautysleep  

� Eetgerief 
9 Bord of gamel 
9 Beker 
9 Bestek (lepel vork en mes) 
9 Aardappelmesje 
9 Aardappelschiller is ook handig! 
9 Minstens 2 keukenhanddoeken, 3 is nog handiger 
9 Drinkbus  
9 Tip: schrijf overal je naam op, eetgerief geraakt het meeste kwijt! 

 

� Toiletgerief 
9 Tandenborstel 
9 Tandpasta, shampoo, conditioner !NIET! Wij voorzien meer dan genoeg ecologische 

zeep voor jullie 😊  

9 Borstel 
9 Zonnecrème en aftersun 
9 Washandje 
9 Handdoek 
9 Tampons en/of maandverband 
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� Kledij 
9 UNIFORM 
9 Verkleedkledij: kom maar zo diva als je kan: hoe meer roos, glitters, accessoires hoe 

beter!  
9 T-shirts 
9 Topjes 
9 Ondergoed 
9 Kousen 
9 Warme truien 
9 Lichte truien/vestjes 

9 Lange broeken 
9 Shorten 
9 Bikini/badpak 
9 Regenjas 
9 Witte T-shirt waar verf op mag 
9 Sjaal, handschoenen  
9 Eerstejaars: kledij dat echt vuil mag worden tijdens de doop 

� Schoenen 
9 Regenlaarzen 

9 Sportschoenen 
9 Stapschoenen (ook al passen ze niet in ons thema, ze zijn wel super handig! Zeker 

schoenen meenemen waarmee je tweedaagse en patrouilletocht mee overleeft 
zonder blaren te kweken)  

9 Watersandalen/slippers 
� Accessoires 

9 Zaklamp  
9 Zonnebril ! 
9 Zakgeld (voor postkaartjes, eventueel een beetje voor op patrouilletocht) 
9 Schrijfgerief 
9 Muggenspray 
9 Plakkers (paar voor op tweedaagse)  
9 Kapstok 
9 Zakdoeken 
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9 Tijdschriften voor tijdens platte rust 
9 Tijdschriften die gebruikt mogen worden tijdens paintball (en je dus niet meer heel 

terug hebt)  
9 Identiteitskaart 
9 Grote rugzak voor tweedaagse: moet zeker een matje, slaapzak, kledij en iets van 

eten in kunnen!  
9 Beautyproductjes voor relaxavond  
9 PVC buis voor paintball: (dus smal en niet te lang) 

  

 

Wet en Gebed 
Je bent een volwaardige jong-gids als je de wet en het gebed kent! Vergeet ze niet te leren. Jullie 
moeten ze allemaal kunnen, eens je ze kent vergeet je ze nooooit meer 😉  

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. 
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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. 

 

Dit was normaal alles wat jullie moeten weten voor een geslaagd kamp! Check zeker ook nog eens het 
woordje GRL voor alle praktische informatie. Als er iets onduidelijk zou zijn of jullie nog met iets zitten, 
aarzel dan niet om een mailtje te sturen of ons te bellen! Wij hebben er ontzettend veel zin in en 
hopelijk jullie ook!  

Dit was het dan voor de laatste samen van het jaar, tot 5 augustus allerliefste shoppertjes!! Dikke 
smakkerds van jullie favo leiding xoxo 

 

 
 



Jeevee’s 

 

  



Jeevee’s 

 

Inleiding 
Ewa drerries!!! Door mijn zotte fotoskills weten jullie natuurlijk al wat het thema is. Ik ben blij dat ik 
het niet langer moet verzwijgen. Wij gaan gewoon kei hard op PATSERKAMP! Ma echt he, gelijk echte 
patsers. Ik ben al 2 maanden aant workouten, gewoon om zo’n slagaderke te hebben op mijn biceps. 
Hoe patser is da eigenlijk? Woulah, da is toch ziek schtyléé. Ewa, we zulle hier is beginnen met den 
uitleg. Pak uw marquer erbij want het eerste is de meeneemlijst en dan kunt ge kei overzichtelijk zien 
wat ge al mee hebt en wat niet #Lifehacks. Om deze inleiding te eindigen zouden we graag nog 
verwijzen naar WOORDJE GRL aangezien daar echt super handige info staat omtrent het kamp zoals 
het adres, uur van aankomst op 15 augustus, dat ge uw naam moet schrijven in uw kleren en allemaal 
weetjes. Soms hebt ge zelfs GRL die het interessant vinden om te vermelden hoe lang het zou duren 
om naar het kamp te stappen. Awel he, om dat hier wat te boycotten, 23u en 29 minuten. Zo dan 
kunnen we nu over naar de echt relevante info xoxo 

Wat neem ik mee? 
x Uniform 
x T-shirts, Truien, Shorts, Lange broeken 
x Ondergoed 
x Kousen 
x Regenkledij 
x Sportschoenen, waterschoeisel, stevige stapschoenen, laarzen, … 
x Toiletgerief (geen tandpasta/zeep, er wordt voor milieuvriendelijke tandpasta en zeep 

gezorgd door de scouts) VERGEET AUB GEEN TANDENBORSTEL! 
x Zwemshort (eventueel spannertje voor de waalse zwembaden) 
x Handdoeken 
x Zaklamp (best een koplamp, kunde eens goed rommelen in uw valies) 
x Zakmes als ge dat hebt 
x Slaapzak 
x Veldbed 
x Matje 
x Trekkersrugzak 
x Eetgerei: mes, vork, lepel, bord/gamel(len), beker, patattemeske 
x 2 keukenhanddoeken 
x Drinkbus 
x Zonnecrème 
x Kleerhanger (om uw patserkleren en gucci petje aan te hangen) 
x (postzegels, briefpapier, enveloppe, balpen) 
x Verkleedkleren, enkele suggesties: trainingspak, air maxen, petje dat niet over uw hoofd 

past, gucci tasje, gouden horloge, ketting, bontjas maar dat is mss wat warm in de maand 
augustus, ringen, patserauto 

x PVC buis, veiligheidsbril en witte t-shirt (paintball gij weet) 
x Beetje geld voor patrouilletocht 
x GEEN elektronica (Geen powerbank die het 10 dagen overleeft op dit terrein) 
x GEEN snoep (#respect voor fourage) 
x GEEN rookwaren (kampvuur zorgt al voor genoeg) 
x GEEN schoonmoeders (tis hier vuil) 
x GEEN frisdrank (Tis hier fris genoeg) 



Jeevee’s 

 

Waar slaapt ne patser? 
Radioactieve 
tsjernobilliaanse fukushima 
shit aka hollandse patsers 

Dreiri’s van het pleintje in 
de wijk 

De bende van ellende BXL 
represent 

Briek PL Seppe PL Felix PL 
Victor HPL Louis HPL Brent HPL 
Robin Stan Wouter 
Senne F. Arne Mathias U. 
Nand Robbe Mathiz 
Luiz Timo Max 
Remco Wout B. Wout L. 
 Warre Senne D. 

Waar zorgen de hoofd- en hulppatser voor? 
De patrouille- en hulppatrouilleleiders worden op 28/07  voor 14u verwacht om de materiaalkoffers 
van de jv’s na te kijken/aan te vullen met de beste potten en pannen! Kom best zo vroeg mogelijk, 
zodat we het beste materiaal voor ons kunnen opeisen. Naast de materiaalkoffer moet er ook een 
patrouillekoffer voorzien worden (per patrouille). Er zullen dus 3 patrouillekoffers gemaakt worden. 
Deze moet de volgende zaken bevatten:  

x Bruine zeep (2 potten ofzo van D’or) 
x Kranten (veel) 
x Lucifers 
x Aanmaakblokjes 
x Vim (om de potten te schuren) 
x Schuursponsjes (staalwol voor de potten) 
x Sponsjes/vodden (voor de afwas) 
x Tafelkleed (plastic, groot) + duimspijkers 
x Wasknijpers 
x (Grenadine) 
x Een bak waar ge de vorige dingen allemaal insteekt 

 

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

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

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



Jeevee’s 

 

Wat doet ne patser zoal? 

Zondag 5 augustus 

Om 10u in uniform aan de kerk. Vandaag is de dag aangebroken. Als we onze business willen 
uitbreiden, participeren met de echte grote jongens, met de echte patsers moeten we het grootser 
aanpakken. Voor echte dukus te verdienen moet ge nu eenmaal offers brengen weet ge. We verlaten 
thuis en gaan op zoek naar betere fronten. We laten ons brengen door onze geliefde ouders maar 
ditsen deze kort na aankomst. Wel eerst samen eten met een lunchpakket van thuis. Skere tijden gij 
weet. Hierna beginnen we al meteen met ons imperium op te bouwen. 

Maandag 6 augustus 

We ronden het opbouwen af. Al eens kijken welk hallal vlees we hier in de schaal hebben. Welke 
habiba’s er beschikbaar zijn (en welke niet). Want wat is een patser nu eigenlijk zonder een steunende 
patserin? Inderdaad, Walou, niks! In de avond spelen we nog een gebroken spel. 

Dinsdag 7 augustus 

Nu is het tijd om business te doen, asahbi. We sluiten deals. We zorgen ervoor dat we dikke zakken vol 
met floes verdienen, eerlijk of oneerlijk. Een zakske dat verloren gaat in transport dat we op de zwarte 
markt goedkoper verkopen helpt ons naar de echte klasse van opperpatsers. Echter, de popows zitten 
ook in deze zaakjes en ons succes zal ook niet ongemerkt voorbij gaan aangezien… Rwina!  

Woensdag 8 augustus 

We hebben te veel met onze floes staan smijten. Het vuur ligt ons aan de schenen en we moeten even 
van de scene verdwijnen. Mensen beginnen onze plotse welvaart verdacht te vinden. We moeten 
ervoor zorgen dat de anderen en de popows ons even vergeten. We gaan naar een ander decor om 
daar ons verdiende geld te consumeren waar niemand vragen stelt bij jonge patsers met zakken vol 
dukus. 

 

 

 



Jeevee’s 

 

Donderdag 9 augustus 

Na de rust te laten wederkeren proberen we ons terug op bekende grond te begeven. Of onze 
vertrouwde omgeving niet meer met bedenkende arendsogen naar ons kijkt is iets waar we op moeten 
vertrouwen. We houden ons voorlopig nog gedeisd en nemen eventueel al contact op met onze lokale 
connecties om de stand van zaken op te nemen en of er dingen veranderd zijn tegenover het moment 
we zijn ondergedoken. 

Vrijdag 10 augustus 

Vandaag frissen we onze patserkunsten wat op. Na even weggeweest te zijn moet ge er terug wat 
inkomen, snap ge G? We oefenen onze schietkunsten, fysiek en sluipkunsten. 

Zaterdag 11 augustus 

We beseffen dat dit groter wordt dan onszelf. We kunnen dit niet meer alleen. We moeten onze groep 
uitbreiden. We nemen natuurlijk niet zomaar iemand nodig. De groentjes moeten we testen, op hun 
vertrouwen, kunsten, kledingstijl en schpraak. In de avond maken we er één fancy pancy celebration 
van met de echte drerries die dag overleefd hebben. Aangezien in een zware wereld als de onze uw 
echte naam gebruiken zéér gevaarlijk is geven we de nieuwelingen een echt alias zodat ze niet 
getraceerd kunnen worden. 

Zondag 12 augustus 

Voordat we onze grootste slag ooit slaan moeten we efkes taperen. Na al deze heisa even alles op een 
rijtje zetten. Terug op krachten komen. Vandaag gaan we op stap met onze habiba’s. Deze steunen 
ons, een uitje maken met hun kan al eens deugd doen. In de avond zullen we ook gezellig dineren met 
hun. Want ja, zelfs als een patser is dat belangrijk. Zorgen voor de baby en haar shopverslaving (niet 
goed voor de floes die we verdiend hebben). 

Maandag 13 augustus 

Hier treffen we alle voorbereidingen voor morgen. Wie is onze tegenstader en wie spant er zich achter 
ons? Wat als de colombianen zich ermee moeien? Of de sossen? Wat is ons vluchtplan als alles south 
gaat? Met wat voor wapens zullen de tegenstanders strijden? Waar en wanneer slaan we het beste 
toe? 1 ding is zeker, die shmettas die gaan eraan! 
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Dinsdag 14 augustus 

TODAY WANLIN IS GOING DOWN!!! RWINA!!! Overdag doen we alsof er niks aan de hand is maar ’s 
avonds, dan gaat het dak eraf. Alle andere bendes moeten eraan. We moeten naar een monopoly 
streven sowieso een bugatti veyron en een rolex met diamanten woulah! Tony Montana gij weet, 
HATATATATATA!!!. Wij zijn de enige echte patsers en niemand die ons kan tegenhouden. Na vandaag 
koop ik  

Woensdag 15 augustus 

Waar, wanneer, hoe en of we wakker worden is een vraag die voor ieder van ons een ander antwoord 
zal hebben. Vorige nacht kan al dan niet een zekere plot twist gehad hebben. Na een nacht als de 
vorige vraagt een patser zich misschien af: ”Wat betekent het om een patser te zijn?” Wat doet er 
eigenlijk echt toe in het leven? Waarom leven wij eigenlijk? Als ge buiten komt uit uw huis en ge ziet 
langs de ene kant uw patsergroepke met zieke auto’s en nice outfits gekocht met drugsgeld en aan de 
andere kant de habiba van uw leven waar een stabiel leven achter schuilt, wat kiest ge dan? Rechts of 
links? Op die moment moet ge uw eigen toekomst kiezen drerries. Stapt ge terug op de bus naar uw 
Umm en hermanos of Zet ge het patserleven verder in Wanlin en leeft ge constant in stress met allerlei 
vijanden op uw hielen. En dan nog, wat zijt ge met al die floes als ge ze niet kunt uitgeven uit risico om 
ontdekt te worden. Ewa ja, we hebben het geprobeerd he. Maar nu is het tijd om uw 
verantwoordelijkheid op te nemen en uw mama te helpen bij het huishouden. 
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Wat kent een Patser vanbuiten? 
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  

Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde 

 

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:  

 



Jeevee’s 

 

 

Feelings farm 
En dan willen we hier nog eindigen met jullie te bedanken, want ja, zonder jullie zouden er geen 
vergaderingen zijn natuurlijk (logisch). Merci om er elke week te staan! En we hopen uit de grond van 
ons hart dat we er samen een topkamp van maken vol met ervaringen en herinneringen aan stoere en 
minder stoere momenten. Jullie weten even goed als ons dat jullie iets gaan uitsteken en dat wij jullie 
gaan straffen. Maar ja, ge kunt niet leren als ge geen fouten maakt he. Degene die valt en op staat is 
sterker dan diegene die nooit gevallen is. 

Challa, 

 

 

 

 

Saar 

Sam 
Mathias 

Tibo 



Gidsen 

 

 

  

Gaat op scoutskamp 



Gidsen 

 

Zondag 5 augustus Tiny krijgt een fiets 

-Mag ik niet eens op jouw fiets? Vraagt Tiny aan haar 
broertje Jan. Ik zal hem niet kapot maken. 

- Waarom? Je kan toch niet fietsen? 

-Ik kan het toch léren! Zegt Tiny een beetje kwaad. 

Nou, opstappen en afstappen valt heus niet mee, hoor! 
En je moet het toch eerst aan mama vragen. Waarom ga 
je het gelijk niet vragen?  

Mama vindt het goed. Grootvader, die alles gehoord 
heeft, is stilletjes een fiets voor Tiny gaan kopen om haar 
te verrassen. Kijk toch eens wat een prachtfiets! Wat zal 
Tiny daar blij mee zijn! 

Na veel oefenen besluit Tiny om samen met haar vriendinnen een wedstrijdje te doen tegen 
haar broer Jan en zijn vrienden. Ze besluiten dat de geschikte plek een dorpje in Wallonië is: 
Wanlin. Deze tocht van ongeveer 140 kilometer zal wel zwaar zijn, maar Tiny en haar 
vriendinnen willen écht winnen tegen de jongens. Daarom zullen ze stiekem vroeger 
vertrekken dan hen. Hoe laat dat precies is weet ze nog niet zeker, maar als ze het weet zal ze 
het via facebook en mail aan haar vriendinnen laten weten. Ze maakt een lijstje van wat ze 
zeker niet mag vergeten: 

o Een fiets die tip top in orde is 
o Fietshelm 
o Fietsbroek (best zonder onderbroek) 
o Scoutsdas 
o Reserve binnenband 
o Plakgerief 
o Fietslichtjes 
o Fietsslot 
o Rugzak met lunchpakket en voldoende eten voor tussendoor 
o Drinkbus  
o Druivensuiker 
o Zonnecrème 
o Kw 

Tiny haalt ook haar grote fietszakken van haar fiets. 

Gelukkig rijden haar twee grootvaders ook mee met de auto, om hen te helpen als ze een 
platte band hebben. Na een rit zonder pech, komen ze véél vroeger dan de jongens aan in 
Wanlin. Ze besluiten er een tijdje te blijven en bellen hun ouders om eten voor hen te komen 
maken. Nadat ze hun tent hebben opgezet vallen ze in een diepe roes. 



Gidsen 

 

Maandag 6 augustus Tiny aan de 
waterkant 

Na het opbouwen van hun kamp met vuren en tafels,  
hebben ze nood aan verfrissing. Ze besluiten om op 
ontdekking te gaan naar het dichtstbijzijnde water. 
Één van Tiny’s vriendinnen heeft een idee: ‘Laat ons 
bootjes maken om te laten varen op de rivier!’  

Ze maken allemaal een bootje en doen een 
botervlootjes race en verkennen de beek. ’s Avonds 
doen ze nog iets met vuur om terug op te warmen.  

 

 

Dinsdag 7 augustus Tiny leert koken 

De volgende dag besluiten de kookouders om het koken 
aan de kinderen over te laten. Ze maken er een wedstrijd 
van. Een kookwedstrijd! Joepie! Maar eerst geven de 
ouders een beetje kookles. 

‘Goed en lekker koken begint bij de kwaliteit van de 
producten. Gebruik altijd verse producten van het seizoen,’ 
zegt chef-kok Peper. 

‘Alles wat er verlept en smakeloos uitziet, niet goed ruikt of 
slap aanvoelt, laat je liggen. Kies groente en fruit die zo van 
het land komen, vol kraak en smaak. Neem deze appel 
bijvoorbeeld. Hij is misschien niet perfect, maar hij vertelt 
duidelijk: ik straal zon en buitenlucht uit, mijn vruchtvlees 

is stevig en knapperig. Mmm! Kwaliteit herken je zelfs met je ogen dicht.’ 

Na het koken is het weer tijd voor een beetje avontuur. Één van Tiny’s vriendinnen, Treesje, 
heeft gezien dat er een vlot lag aan de rivier.  Ze klimmen met z’n allen op het vlot en varen 
snel door. Poefie springt opeens van het vlot af. ‘Zou hij denken dat we al aan land zijn?’ vraagt 
Tiny zich af. ‘Wat een duik!’ Opeens is de wind opgestoken. He vlot is afgedreven. Het is 
onmogelijk nog te sturen. Ook dat nog: het vlot zit vast. ‘Dat krijgen we nooit meer los. We 
zitten vast op dit eiland,’ merkt Treesje op. ‘Hoe komen we weer thuis vanavond? 

 



Gidsen 

 

Woensdag 8 augustus Tiny gaat op reis 

Ze zijn uiteindelijk toch thuis geraakt met het vlot gisteren, 
oef! Ondertussen kennen ze de hele rivier dus vanbuiten, 
maar ze hebben de omgeving nog niet verkend! Daarom 
besluiten ze om een klein reisje te maken naar een ander 
dorp.  

De weg kronkelt erg, er komt een zijweg aan de ene kant, 
dan weer twee achter elkaar aan de andere kant. Er zijn 
zoveel weggetjes. Ze weten het niet meer. Ze zijn in een 
bos gekomen en de weg kwijt. Ze verdwalen. Waar is ons 
huis nou? zeurt Cacao. De dieren in het bos beginnen te 
lachen. Het konijn heeft medelijden met Tiny en haar 
vrienden.  

-Ik zal jullie wel terug naar jullie kamp brengen.  

Donderdag 9 augustus Tiny gaat hard  

Tiny en Cacao lopen achter het konijn. Het is al gauw donker. 
Het konijn steekt de lantaarn aan. Het lichtje zwaait heen en 
weer. De maan kijkt toe, hoe ze over een boomstam lopen.  

Doodmoe komen ze op het kamp aan. Wat zijn ze allemaal blij! 
Ze bedanken het konijn, die daarna gauw weer naar het bos 
terug gaat.  

‘Wij hebben wel een rustige namiddag verdiend’ zegt Cacao. 
Ze maken een lekkere mix van drankjes en doen nog een chille 
namiddag.  

Vrijdag 10 augustus Tiny wordt groot 

Vandaag wordt Tiny getest door de oudere vriendinnen. Ze 
moeten allemaal opdrachtjes doen om op het einde van de 
dag het leukste adjectief te krijgen. ‘Wat is een adjectief? 
vraagt Treesje. 

Dat is een woord dat voor je naam komt, zoals toffe Tiny, of 
ambetante Treesje! zegt Tiny. 

Nadat de jongsten een zware dag hebben gehad worden ze 
wel beloond met het mooiste adjectief en de mooiste 
ceremonie die ze ooit hebben gezien. En daarna wacht er hun nog een spannende nacht. 



Gidsen 

 

Zaterdag 11 augustus Tiny blijft wakker 

Tiny heeft deze nacht weinig geslapen want de oudsten 
organiseerden een spel op leven en dood! Het spel gaat nog 
wel eventjes door, maar toch trekken ze vandaag hun 
mooiste outfit aan. Iedereen ziet er anders uit en bewondert 
elkaars kledij, maar toch mag niemand elkaar vandaag 
vertrouwen!  

 

 

Zondag 12 augustus Tiny gaat titsen 

Tiny besluit dat het toch eens tijd is om terug contact te 
zoeken met de jongens. Tot nu toe waren de jongens nog 
steeds aan het mokken om hun nederlaag, maar het wordt 
eens tijd dat Treesje en Jan aan elkaar gekoppeld worden. 
Ook Tiny ziet eigenlijk Gert-Jan wel een beetje zitten. Dus 
organiseren ze een blind date op verplaatsing met de 
jongens.  

 

 

Maandag 13 augustus Tiny gaat 
babysitten 

Vandaag worden Tiny en haar vriendinnen gevraagd 
voor een taakje… Ze moeten enkele uren babysitten op 
een paar jongens die ook in Wanlin zijn en de bijnaam 
‘de welpen’ hebben. Tiny houdt van babysitten, dus dat 
vindt ze helemaal niet erg. Nadat ze in de voormiddag 
zelf een tof spel heeft gespeeld maakt ze een spel voor 
de jongens. 



Gidsen 

 

Dinsdag 14 augustus Tiny maakt zich niet 
belachelijk 

De andere mensen op het kamp hadden het idee dat 
iedereen een actje moet doen rond een heel groot 
kampvuur. ‘Moeten we dit nu écht doen?’ vraagt Treesje. 

‘ Ja Treesje, ik heb daar ook niet veel zin in, pff…’ zegt 
Cacao. 

‘Ik heb een idee! Poefie zal wel een actje  doen!’ zegt Tiny.  

En zo zorgde Poefie ervoor dat Tiny zich niet belachelijk 
maakte voor iedereen en dat iedereen een gezellige avond 
had rond een heel groot kampvuur.  

Woensdag 15 augustus Tiny gaat wenen 

Na 10 dagen op dit spontane avontuur te zijn beginnen 
sommigen heimwee te krijgen. Het eten is ook bijna op en 
Treesje en Cacao zijn het beu om op een matje te slapen. 
Daarom denken ze dat het beter is om toch terug naar huis te 
gaan. Ze bellen een bus want met de fiets rijden vinden ze 
eigenlijk toch allemaal niet zo heel leuk. 

Alleen voor Tiny had het toch allemaal wat langer mogen duren, 
ze kan haar tranen moeilijk bedwingen als ze op de bus stapt en 
nog een laatste blik werpt op dit prachtige Wanlin waar ze zo 
veel leuke avonturen beleefden.  

 

Terug thuisgekomen denkt Tiny aan al de dingen die ze beleefd heeft en ze besluit om 
opnieuw een vakantie te plannen met haar vriendinnen. Ze denkt ook aan al de dingen die 
ze vergeten was om in haar valies te stoppen op dit avontuur. Daarom maakt ze al een lijstje 
van wat ze moet meenemen voor de volgende keer. 

 

Kledij Slaapgerief 
Topjes en T-shirts Veldbed 
Ondergoed Matje 
Kousen Slaapzak 
Warme en lichte truien Binnenslaapzak of extra deken 
Lange broeken Kussen 
Bikini/badpak Pyjama 
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Regenjas (!) Eetgerief 
Sjaal/muts/handschoenen Bord of gamel 
Verkleedkledij => meer info volgt na de 
samen 

Beker 

1e jaars: kledij die heel vuil mag worden Bestek (lepel, vork, mes) 
Schoeisel 2 keukenhanddoeken 
Regenlaarzen Aardappelmesje 
Stapschoenen  
Sportschoenen  
Watersandalen  
Allerlei Toiletgerief 
Zonnebril Haarborstel 
Zaklamp Tandenborstel 
Zakgeld  Deo 
Schrijfgerief Grote handdoek 
Kapstok Kleine handdoek 
Identiteitskaart (!) Washandje 
Tijdschriften, strips,… Scheermesje 
Postzegels Maandverband/tampons 
Botervlootje Pil 
Muggenstick  
Linnenzak voor vuile was  
zakdoeken  
Rugzak voor op 2 daagse  
Woordenboek (3e en 2e jaars)  

 

Omdat er nu wat ruzie was over wie bij wie sliep, besluit Tiny om een verdeling te maken 
volgens haar verschillende vriendengroepen. Want iedereen kan natuurlijk niet in 1 tent. In 
elke groep krijgen er 2 meisjes de leiding, om te zorgen dat de taken gedaan worden. 

Tiny’s schoolvriendinnen: Tiny’s scoutsvriendinnen:  Tiny’s nichtjes: 

Paulien (PL)   Ruby (PL)    Jana (PL) 

Kris (HPL)   Martje (HPL)    Evita (HPL) 

Bente    Jelena     Yenthe 

Merel    Amber     Yana 

Tine    Lobke     Yenna 

    Fiebe     Birte 

 

De patrouille- en hulppatrouilleleidster steken de patrouillekoffer in elkaar. De kosten van de 
patrouillekoffer worden gedeeld onder de verschillende leden van de patrouille.  Op zaterdag 28 juli  
mogen de patrouilleleidster en/of hulppatrouilleleidster de patrouillekoffer met potten en pannen 



Gidsen 

 

komen nakijken op de scoutslokalen. Ook bagage mag dan binnengebracht worden. De PL’s en HPL’s 
maken 1 takenlijst voor al de gidsen. Volgende taken moeten er elke dag in staan: afwas, koken, hout 
halen, potten insmeren en afschuren, tent en terrein, fourage en tafels kuisen. Hou er rekening mee 
dat iedereen voldoende van taak wisselt en dat er steeds voldoende mensen bij koken staan. Splits 
koken eventueel op in groenten snijden en vuur aan houden. 

Wat moet er zeker in de patrouillekoffer? 

□ Veel krantenpapier (iedereen mag mee helpen sparen) 

□ Bruine zeep 

□ VIM  

□ Schuursponsjes (staalwol) 

□ Gewone sponsjes 

□  Een plastic tafellaken (genoeg en waterbestendig) 

□ Duimspijkers 

□ Wasspelden 

□ Oude keukenhanddoeken 

□ Lucifers (genoeg!) 

□ Zipblokjes 

□ Slechte pannenlappen of ovenwanten 

Om mee te mogen op de volgende vakantie moeten al Tiny’s vriendinnen ook Tiny’s wet en 
gebed vanbuiten kennen: 

DE 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 en kan verliezen. 
Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal. 
Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen. 



Gidsen 

 

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. 

 

Ziezo, dit mijn vorige avontuur. Jullie zijn allemaal uitgenodigd op de volgende ‘Tiny gaat’!  

 

Ik hoop jullie daar te zien!  

 

 

 

Ps: kijk zeker bij het woordje grl voor meer informatie.



Verkenners 

 

 

Dag Liefste bijtjes 
Zoem zoem wij gaan zoem zoem dit jaar op zoem zoem bijenkamp 
zoem zoem. Oké genoeg gezoem! Waarom bijtjes zullen jullie jezelf 
afvragen. Awel hierom: 

“Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. 
Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 % van de 
voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen 
ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen en 
mango's. Ook groenten zoals courgettes, paprika's, avocado's zouden verdwijnen zonder de bij. 
Minder voor de hand liggend: ook koffie, zonnebloemolie en mosterd zijn vanaf dan verleden tijd. 
Kortom zonder bijen gaan we allemaal dood.1” 

Nu dat jullie iets bijgeleerd hebben volgt onze bijzondere planning: 

Zondag 5 augustus 

Ondanks dat wij bijtjes uitstekende vliegmachines zijn gaan we de reis toch met onze fietsmachines 
maken. We vertrekken ’s ochtends vroeg om 6u stipt aan de kerk van Elewijt. WEES OP TIJD!  

Dit moet je meebrengen: 

• Fiets (die in orde is) 

• Helm (!) 

• Fietslichtjes (!) 

• Fietsslot (!) 

• Scoutsdas 

• Gevulde drinkbus 

• Winnie the Pooh 

• Eten (zeker genoeg!): niet alleen boterhammen voor middageten maar ook kleine voedzame 
snacks voor onderweg: suikerwafels, energierepen, bananen, … 

• Minstens 1 en liefst 2 of meer extra binnenbanden  

• Materiaal om banden te plakken 

• Potjes honing 

                                                           
1 http://www.weekvandebij.be/waarom-zijn-bijen-belangrijk 



Verkenners 

 

• Fietskledij (koersbroek is ten zeerste aangeraden) 

Verder hebben we een volgwagen die ons zal bijstaan deze tocht. Eens aangekomen op kamp houden 
we een wasmoment en zetten we onze bijenkorfjes op! 

Maandag 6 augustus 

Wij bijtjes zijn echte werkers! En op deze dag zullen we ons dan ook bezighouden met 
het pimpen van onze bijenkorf, zodat alle bijtjes uit de buurt jaloers zullen zijn op onze 
strakke hexagons. In de avond is het bijtjesteambuilding en komen we 24 uur onze korf 
niet uit. 

 

Dinsdag 7 augustus 

 

Als alles goed gaat zitten jullie vandaag nog altijd in jullie korf. 
Na deze zware bijeenkomst zoemen we samen nog even rond 
de vuurkorf. Daarna zetten de imkers jullie terug in jullie korf 
voor een welverdiende nachtrust. 

 

 

Woensdag 8 augustus 

Vandaag hebben de bijtjes een missie. De bloemen van Boer Jean 
moeten bestoven worden. De Jean woont  wel een eindje van het 
terrein. Normaal is dit geen probleem, maar door de hevige wind 
kunnen we onze vleugels niet uitslaan. Gelukkig hebben we onze 
fietsmachines nog. De missie zal 2 dagen duren.  

Donderdag 9 augustus 

De Jean content, wij content. Na een geslaagde missie trekken we terug naar korf. Als verdienste krijgt 
heel de korf verlof. 

Vrijdag 10 augustus 
 
Haal vandaag jullie mooiste streepjes boven want vandaag gaan wij de andere takken tonen dat wij de 
hipste bijtjes van de buurt zijn. Hierbij hoort natuurlijk een spel waarbij we o.a. onze bijhendigheid 
kunnen tonen. Alles hiervoor was een lel. Ons echte thema is Amish People en dus niet bijtjes ☹.  
Zo weten wij ook wie de samen echt leest 😊.  



Verkenners 

 

 

 
Zaterdag 11 augustus 
Vandaag worden de babybijtjes echt mannenbijtjes! Bewijs dat jullie de korf waard zijn. De 
mannenbijtjes van het tweede en derde jaars zullen jullie hierbij bijstaan. 
. 

 

 

Zondag 12 augustus  

Patrouilletocht jeeej! Vandaag gaan jullie bijtjes op tocht om te verbroederen met de wespen (gidsen 
dus).  Toen jullie imkers zelf nog een bij waren deden zij dit ook. Ook zij waren hier niet altijd 
voorstander van. Toch probeerden zij hier het beste van te maken. Hieronder enkele bewijzen! Jammer 
genoeg geen beeldmateriaal van imker Arno en Ben ☹   

En voor je het jezelf afvraagt, als bijen oud genoeg zijn worden zij imker. Larve Æ Cocon Æ Bij Æ 
Imker.  Echt waar, zoek maar op  op wikipedia! 

 



Verkenners 

 

 

Maandag 13 Augustus 

Vandaag vliegen we den berg oep omtert snelst! In de namiddag houden we de kapoenen bezig. Dat 
kan natuurlijk geen probleem zijn voor jullie bezige bijtjes! 

Dinsdag 14 Augustus  

Vandaag breken we alles af! Of toch bijna alles.. Deze avond komen we nog voor één keer allemaal 
bijeen, maar we kruipen voor de verandering eens rond een megakorf! 

Woensdag 15 Augustus 

De laatste stukjes honing van het terrein halen en we vliegen weer naar huis! Met de bus wel te 
verstaan.  

Patrouilles  

PL= patrouilleleider; HPL = hulppatrouilleleider  

Familie Amos Familie Yoder Familie Schwartzentruber 
Korneel (PL) Brikke (PL) Yentl (PL) 
Peter-Jan (HPL) Robbe M (HPL) Toon (HPL) 
Joren Yannick Elias 
Cyriaque Simon Dries 
Nathan Keanu Sam 
Kobe Nils Bert 
Mathieu  Robbe 

 

Benodigdheden voor een bezig bijtje  
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Kleren 

� Themakleren 
� Uniform  
� Ondergoed  
� Sokken 
� Kleren waarvan de mama vindt dat ze vuil en kapot mogen  
� Broeken lang en kort  
� T-shirts  
� Truien  
� Zwemgerief  

Slaapgerief 

� Warme slaapzak  
� Veldbed  
� Matje (voor tweedaagse)  

Overige 

� Trekrugzak (voor tweedaagse)  
� Handdoeken  
� Regenkledij  
� Tandenborstel  
� Stapschoenen  
� 2 keukenhanddoeken  
� Gamel, bestek, beker  
� Benodigdheden om te fietsen (zie 5 augustus)  

Handige voorwerpen die ook meekunnen  

� Zaklamp  
� Zakmes  
� Botten  
� Zonnecrème 
� Tandpasta, shampoo en zeep (wordt door de scouts voorzien) 

 Dit kan ZEKER niet mee  

� Drugs 
� Alcohol  
� Sigaretten  

Indien iemand betrapt wordt met drugs, alcohol of sigaretten volgen er zware sancties.  

GSM  

Omtrent gsm-gebruik passen we dit jaar deze regel strikt toe: de leiding gaat niet actief op zoek naar 
gsm’s, maar als we er één zien pakken we deze direct af en zoeken we wél naar gsm’s bij alle 
verkenners.  
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Patrouillekoffer, Materiaalkoffer & Bagage  

We zijn geen jong-verkenners meer, dus werk met de drie patrouilles samen, zodat we 1 grote (of 
meerdere kleine) patrouillekoffer(s) hebben voor alle verkenners samen. Op zaterdag 28 juli mogen 
de patrouilleleiders en hulppatrouilleleiders om 14u de materiaalkoffers komen samenstellen. Zorg 
dat jullie er vroeg bij zijn, zodat we het beste materiaal hebben. Dit is heel belangrijk! Voor de valiezen 
zelfde dag, zelfde uur. Ook de patrouillekoffer kunnen jullie dan komen afzetten, zodat deze met de 
camion meekan. Kijk zeker nog eens bij het woordje GRL aan het begin van de samen voor alle info 
hierover. 

Wat moet er allemaal in de patrouillekoffer: 

� Bruine zeep  
� Kranten  
� Lucifers  
� Zipblokjes  
� Grenadine  
� Vim  
� Schuursponsjes  
� Afwasmiddel  
� Sponsjes  
� Duimspijkers  
� Tafelkleed  

Zie dat jullie dit jaar de wet en gebed allemaal goed vanbuiten kennen! 

Wet 

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  

Heer, wij zijn blij hier samen te zijn. Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken: De schoonheid van 
de natuur, De spanning van een tocht, De fijne momenten rond het kampvuur. Wij durven u vragen: 
Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel; Meer vriendschap in het samenzijn. Zo zal hier in 
ons midden iets groeien van uw droom: Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde.  

Vergeet ook zeker niet het woordje GRL te lezen! Oké genoeg informatie! Groetjes, kusjes en knuffels 
van de imkers, Sam, Bijn, Kasper, Arno en bijenkoningin Marit! Hopelijk gaan jullie niet te veel 
bijdehand doen op kamp. BEE there or BEE square!  



   Jin 

 

Hallo beste jinners van het land! Het scoutsjaar zit er jammer genoeg al weer op en jullie dagen als lid 

van onze scouts zijn bijna geteld. Er staat jullie allemaal hopelijk een toffe en boeiende carrière als 

leiding te wachten! Maar first things first! We trekken er met z’n allen nog 14 dagen op uit naar de 

bakermat van onze westerse beschaving: het mooie en (hopelijk voor ons) zonnige Griekenland! Onze 

reis zal ons vooral doorheen de Peloponnesos en over de Ionische eilanden brengen. Hieronder vinden 

jullie onze planning en alle praktische info. 

 

Donderdag 26 juli 2018 

Aangezien ons vliegtuig vroeg in de ochtend vertrekt, zullen we nog vroeger afspreken aan de lokalen. 

Wij verwachten jullie om 3.30u in volledig uniform (hemd, broek, das) en hopen op enkele 

bereidwillige ouders om ons naar de luchthaven van Zaventem te brengen. We nemen om 5.45u het 

vliegtuig en komen om 13.35u aan in Athene. Van daaruit trekken we meteen verder richting de 

havenstad Nafplio waar we zullen verblijven op camping Xeni. Nadat we ons geïnstalleerd hebben, 

verkennen we de stad en genieten we van ons eerste Grieks hapje en drankje. 

Vrijdag 27 juli 2018 

Onze eerste volledige dag op Grieks grondgebied 

zullen we meteen actief invullen. We gaan 

namelijk aan riviertrekking doen in de rivieren en 

rotsformaties rond Nafplio.   
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Zaterdag 28 juli 2018 

In de voormiddag trekken we opnieuw de 

stad in en bezoeken we Palamidi, een 

Venetiaans fort uit de 17e eeuw. Wanneer we 

de bijna 1000 trappen beklommen hebben, 

zullen we boven genieten van een mooi 

uitzicht over de Argolische golf, de stad 

Nafplio en de omgeving. In de namiddag 

trekken we met de bus verder richting 

Patras, een havenstad in het noorden van de 

Peloponnesos. Daar verblijven we op Camping Tsolis. Hier zullen we tegen de avond aankomen en na 

onze tent opgezet te hebben zullen we de omgeving verkennen. 

Zondag 29 juli 2018 

We bevinden ons vandaag onder het water. We ondernemen namelijk eerst een boottocht die ons 

naar een nabijgelegen eiland zal brengen waar we vervolgens een namiddag zullen duiken en zo de 

onderwaterwereld rond Patras zullen ontdekken! 

Maandag 30 juli 2018 

Vandaag laten we het Griekse vaste land achter ons en trekken we richting Ionische eilanden! We 

nemen de ferry van Patras naar Sami op het wondermooie eiland Kefalonia, het eiland waar het 

verhaal Captain Corelli’s Mandolin zich afspeelt, en zetten daar onze tent op op Camping Karavomilos. 

We trekken naar het nabijgelegen strand en bezoeken de omgeving met onder andere de oude 

Acropolis die vlakbij Sami ligt. 

Dinsdag 31 juli 2018 

Vandaag bezoeken we de mooie natuur die de omgeving 

van Sami te bieden heeft en zoeken we het zelfs onder de 

grond! Eerst bezoeken we de Melissani grot, waar volgens 

de legende de nimf Melissani verdronk nadat ze werd 

afgewezen door de god Pan. Vervolgens trekken we echt 

onder de grond in de Drogarati grot die gevuld is met 

wondermooie stalagmieten en stalactieten. In deze grot 

vinden zelfs concerten plaats omwille van de geweldige akoestiek. 
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Woensdag 1 augustus 2018 

We trekken verder op ontdekking op het eiland Kefalonia en bezoeken vandaag de stad Argostoli. 

Afhankelijk van de vermoeidheid van de afgelopen dagen en van jullie wensen zullen we de rest van 

deze dag vullen met een bezoek aan het Mount Ainos National Park waar we de hoogste top van het 

eiland kunnen beklimmen of een bezoek aan het strand van Myrtos, dat al enkele jaren tot één van de 

mooiste Griekse stranden werd verkozen. 

Donderdag 2 augustus 2018 

We laten Kefalonia achter ons en trekken 

per ferry verder naar één van de andere 

grote Ionische eilanden: Korfoe. Hier zullen 

we vier volledige dagen verblijven en 

overnachten we in het Corfu Backpackers 

Hostel. Na onze aankomst brengen we een 

bezoek aan de stad Korfoe. De stad wordt 

gedomineerd door twee forten en de oude 

binnenstad, die wordt gekenmerkt door de 

vele smalle steegjes, staat sinds enkele jaren op de werelderfgoedlijst van UNESCO.  
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Vrijdag 3 augustus 2018 

Vandaag trekken we de zee op! We huren kajaks bij de mensen van het hostel en maken een kajaktocht 

in de buurt. Daarna trekken we naar het strand vlakbij onze camping en genieten we nog van het mooie 

weer. 

 

Zaterdag 4 augustus 2018 

We maken een daguitstap naar 

Aqualand Corfu vandaag. 

Verschillende glijbanen, de ene al 

spectaculairder als de andere, staan 

ons te wachten en we kunnen dan ook 

niet wachten om deze allemaal uit te 

proberen!  

 

Zondag 5 augustus 2018 

Vandaag maken we een boottocht die 

ons naar de eilanden Paxos en Antipaxos 

zal leiden waar we onder andere het 

pittoreske Gaios zullen bezoeken, zullen 

snorkelen, zwemmen en de 

indrukwekkende blauwe grotten zullen 

bezoeken.  
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Maandag 6 augustus 2018 

Vandaag is het onze laatste dag op Korfoe voor we terug naar Athene trekken. We kiezen uit één van 

de activiteiten die ons hostel ons te bieden heeft: klif duiken, een quad tour, een wandeling door de 

oude stad, … Om 23.15u stappen we opnieuw het vliegtuig op en vliegen we een uurtje richting de 

Griekse hoofdstad Athene waar we om 00.15u zullen aankomen. Dit zal onze laatste stop zijn voor we 

jammer genoeg terugkeren naar België. In Athene zullen we verblijven in een appartement in de 

binnenstad dat we huren via Airbnb. Bij aankomst in Athene zullen we ook een stapje in de wereld 

gaan zetten aangezien het vandaag Mathilde haar verjaardag is! 

Dinsdag 7 augustus 2018 

We zullen Athene ontdekken per fiets. 

Een gids neemt ons mee langs de 

highlights, historische monumenten en 

hotspots van de stad. Op deze manier 

maken we op een leuke en zelfs wat 

sportieve manier een eerste 

kennismaking met één van Europa’s 

oudste en bekendste steden. 

 

Woensdag 8 augustus 2018 

Onze laatste volledige dag op Grieks grondgebied 

is helaas al aangebroken! Vandaag trekken we 

opnieuw Athene in en bezoeken we 

bezienswaardigheden die we gisteren niet hebben 

kunnen doen. We bezoeken ook een plaatselijke 

markt en vieren onze laatste dag en het einde van 

jullie carrière als lid van de scouts!  

Donderdag 9 augustus 2018 

’t is gebeurd! Ons kamp zit er op. We vullen onze trekrugzakken opnieuw, eten nog een laatste Griekse 

maaltijd en trekken naar de luchthaven. Onze vlucht vertrekt om 15.10u en komt aan in Zaventem om 

19.40u. We hopen dat enkele ouders ons daar kunnen komen ophalen maar het zal het makkelijkst 

zijn om dit bij vertrek af te spreken! 
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Wat neem ik mee op jinkamp? 

x Trekrugzak (max 23 kg) (Deze moet je het hele kamp meedragen dus let op het gewicht!) 
x Kleinere rugzak als handbagage (max 8 kg)  

DOCUMENTEN: 

x Identiteitskaart 
x Reistoelating minderjarige 

KLEDIJ: 

x Scoutsuniform (hemd, broek/rok, das, jinpull) (aandoen bij vertrek) 
x T-shirts/topjes (onder andere jin t-shirt) 
x Shorts/rokjes/kleedjes 
x Lange broek 
x Trui 
x Ondergoed 
x Sokken 
x Regenjas/poncho 
x Pet/hoedje 
x Zwembroek/bikini 
x Schoenen: gesloten schoenen waarmee je wat kan wandelen, slippers, waterschoenen, … 

TOILETGERIEF (niet in handbagage!) 

x Tandenborstel 
x Tandpasta 
x Shampoo/douchegel 
x Kam 
x Deodorant 
x Zonnecrème/aftersun 
x Handdoek/badhanddoek 
x Scheergerief 
x Eventueel: medicijnen, muggenzalf, … 

ANDERE: 

x Slaapzak 
x Matje 
x Mes/vork (niet in handbagage) (bord/gamel is niet nodig) 
x Zonnebril 
x Gsm (smartphone op eigen risico!) 
x Portefeuille 
x Eventueel: fototoestel, kaartspel, …  

  



   Jin 

 

 



   Achterflap 

 

 
 
 

Voor ouders die tijdens het wachten op hun kroost wat 
dorstig worden, zullen er naar jaarlijkse gewoonte 

drankjes geserveerd worden in ons ‘Café Wanlin’! Een 
dikke merci voor Inge Van de Voorde voor het 

verderzetten van deze traditie! 
 

 

 

 

De start van het nieuwe scoutsjaar vindt plaats op zondag 9 
september met Den Elewijtse Pijl. 

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

 


