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HEEL VEEL PLEZIER OP KAMP!! 

Groetjes, 

De samenploeg 

Tibo Smets & Sander Scheers 

 

 



Woordje GRL 

Beste ouders en leden  

Het is bijna zover, we gaan op kamp! Zoals iedereen weet wordt het dit jaar een beetje anders dan 

normaal maar dat houdt een echte scout niet tegen om er een fantastisch kamp van te maken. Jullie 

kregen al bakken info via ons ‘coronakamp-draaiboek’ maar hieronder ook nog enkele nieuwe 

dingetjes:   

Periode  
De periode verschilt van tak tot tak hoe ouder je wordt, hoe langer je op kamp mag gaan! De data zijn 

een beetje gewijzigd tegenover andere jaren: 

- Jin, givers en jong-givers: 5 – 12 augustus (jin is welkom op voorkamp vanaf 1/8) 

- Kabouters en welpen: 6 – 12 augustus 

- Kapoenen: 8 – 12 augustus 

 

Opgelet!  

- Kinderen mogen (net als leiding) slechts in één bubbel zitten per zeven dagen. Daarnaast 

moeten er minstens twee “neutrale” dagen tussen verschillende bubbels. Kabouters en 

welpen kunnen bijvoorbeeld niet 5/8 in een kampbubbel (sportkamp, speelplein,...) zitten en 

de volgende dag op scoutskamp vertrekken, dit is om contact tracing mogelijk te maken. 

Uiteraard kunnen we dit niet voor iedereen controleren, maar we rekenen op jullie 

verantwoordelijkheid om mogelijke besmettingen van een hele tak ten zeerste te vermijden.  

- Het is eveneens onmogelijk om later in te stromen in het kamp of vroeger te vertrekken 

(tenzij bij ziekte of dergelijke). We zullen hier dit jaar strenger bij moeten optreden. 

- Ouders moeten ten allen tijde beschikbaar blijven tijdens het kamp om hun kind zo nodig te 

komen ophalen!  

 

Je mag niet vertrekken!  

- als je ziek bent geweest of ziektesymptomen had tijdens de laatste drie dagen voor het 

kamp. Symptomen zijn: hoesten, keelpijn, koorts, verstopte neus,  diarree, moeilijkheden met 

ademen 

- als je 14 dagen vóór start van het kamp terug bent gekeerd van een vakantie in de rode of 

oranje zone (vastgelegd door buitenlandse zaken) 

- als je tot de risicogroep behoort en geen doktersattest met toestemming kan voorleggen  

- als ouders niet te allen tijde beschikbaar zijn tijdens het kamp 

- als er geen twee dagen tussen je vorige bubbel en ons kamp zit  

We rekenen op jullie verantwoordelijkheid om deze richtlijnen na te leven en hier eerlijk over te zijn! 

Goed begonnen is half gewonnen, maar omgekeerd geld ook dat al onze extra maatregelen zomaar 

teniet gedaan worden als er minimaal twee dagen voor vertrek geen rekening gehouden wordt met 

deze bubbels.  
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Bubbels  
Onze takken werden verdeeld in bubbels van maximum 50 personen om eventuele uitbraken in te 

perken en contact tracing mogelijk te maken. Nu de effectieve ledenaantallen bekend zijn werden de 

voorlopige bubbels nog aangepast, hieronder een overzicht:  

 

- kapoenen met hun leiding en fourage (bubbel 1) 

- kabouters met hun leiding en fourage (bubbel 2) 

- welpen met hun leiding en fourage (bubbel 3) 

- Jong-gidsen en jin met elk hun leiding (bubbel 4) 

- Jong-verkenners met hun leiding en de verkennerfoerage (bubbel 5) 

- Gidsen en verkenners met elk hun leiding (bubbel 6) 

- (Gidsenfoerage met GRL, logistieke ploeg en materiaalmeesters (bubbel 7)) 

 

Bagage 
Alle leden kunnen/mogen hun bagage binnenbrengen op donderdag 30/07 om 17u. 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. Leden van andere bubbels (bv de jong-givers die ook 5/8 op 

kamp vertrekken) mogen de bagage van andere bubbels niet aanraken en kunnen dit dus ook niet 

meenemen! Houd hier dit jaar extra rekening mee.  Andere leden mogen hun bagage ook 

binnenbrengen op dit moment (zelf meenemen bij vertrek kan ook).  

 

Als het niet mogelijk is om dan de bagage binnen te brengen, mag u ons contacteren via 

kampinfo@scoutselewijt.be om een ander moment af te spreken. 

 

Anders dan andere jaren zullen de patrouillekoffers van elke patrouille bij de jong-givers en givers ook 

door de leiding aangekocht en gemaakt worden. Patrouilleleid(st)er en/of hulppatrouilleleid(st)ers 

zullen hier dus niet zelf voor moeten zorgen. 

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

Indien uw zoon of dochter nog geen volledig uniform heeft (scoutsrok/scoutsbroek + scoutshemd + 

das) kunt u dit kopen in De Hopper (Antwerpen, Leuven of online). Kapoenen moeten enkel een das 

hebben. Indien u nog een das moet kopen kan je woensdagavond 29/7 of donderdagavond 30/7 naar 

de lokalen komen. Dit kost 10 euro. We nemen ook enkele dassen mee op kamp, zo heb je ook daar 

de mogelijkheid nog een das te kopen (let op: dit is een beperkte voorraad). 

 

 

mailto:kampinfo@scoutselewijt.be
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Vertrek 
Givers 

Givers vertrekken zoals andere jaren met de fiets op kamp op woensdag 5 augustus. Uiteraard worden 

zowel de gidsen als de verkenners steeds vergezeld door een volgwagen met ervaren begeleiders. Zij 

zorgen voor eten en drinken en helpen bij materiaalpech. Deze mensen zitten mee in de bubbel van 

de gidsen / VK’s, mondmaskers dragen is dus niet nodig. Na één dag verlaten zij de bubbel en keren 

ze niet meer terug. Meer info over hun vertrek vind je bij de desbetreffende takken zelf, verder in deze 

samen. 

 

Langs deze weg willen we ook graag alle ouders gerust stellen over de fietstocht naar het kamp. 

Ondanks de vele kilometers is dit een ongelofelijk fijne dag en unieke ervaring waar zowel leden als 

leiding altijd met veel trots op terug kijken. De hele fietstocht worden leden en leiding ondersteund 

door ervaren fietsers die met veel plezier tips en tricks geven, lekke banden plakken, de beste route 

uitstppelen en leden (letterlijk) een duwtje in de rug geven als het even wat moeizamer gaat. 

Daarnaast worden ze de hele weg ondersteund door een volgwagen die hen voorziet van eten en 

drinken, hun handbagage overneemt, reserve fietsen mee heeft,… Niets om nog zorgen over te maken 

dus! Veiligheid op de weg wordt uitermate nageleefd, in deze coronatijden zal ook de algemene 

hygiene niet aan aandacht ontbreken! Vorige jaren werden al vaker tochten van 160, 170, 180, 220,… 

km gefietst zonder de trein te nemen. Wij zijn scouts en gaan de uitdaging aan, voelen ons thuis 

onderweg. Indien toch blijkt dat leden te moe zijn, pijn hebben, etc… kunnen ze vlotjes opgepikt 

worden door de volgwagen om wat verder de tocht terug verder te zetten of op het kampterrein 

afgezet te worden. We vertrekken dus zeker met het doel het kampterrein met de fiets te bereiken, 

we geloven in onze leden en leiding want samen is dit een haalbare uitdaging. Indien onderweg toch 

blijkt dat er extra ondersteuning nodig is kunnen we op dat moment de juiste beslissing nelen om 

veilig op het terrein aan te komen. We hopen dat julloe er even veel vertrouwen in hebben als wij! 
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Andere takken 

Bij de overige takken is het de traditie dat de leden door de ouders zelf naar de kampplaats gebracht 

worden. Zo krijgen de ouders ook de kans om te zien waar hun zoon/dochter de komende dagen zal 

doorbrengen. Carpoolen wordt dit jaar best vermeden. Indien het niet mogelijk is jouw eigen kind 

weg te brengen of een plaatsje bij de leiding te bemachtigen kan carpoolen wel. Hierbij is het verplicht 

voor alle inzittenden ouder dan 12 om de hele rit een mondmasker te dragen. Voor het instappen en 

bij aankomst worden de handen ontsmet. Leiding zal voor elk lid in het logboek moeten noteren in 

welke auto hij / zij vervoerd werd en welke ouder hierbij zat. Om de bubbels optimaal gescheiden te 

kunnen houden (zowel bij vertrek als bij aankomst) wordt er dit jaar op verschillende plaatsen 

afgesproken. 

 

- Jong-gidsen vertrekken op 5/8 om 9u30 aan de kerk van Elewijt 

- Jongverkenners vertrekken op 5/8 om 10u30 aan de scoutslokalen 

- Kabouters vertrekken op 6/8 om 9u30 aan de kerk van Elewijt 

- Welpen vertrekken op 6/8 om 10u30 aan de scoutslokalen 

- Kapoenen vertrekken op 8/8 om 9u30 aan de kerk van Elewijt 

 

opgelet! Bij vertrek geef je je (kids)ID en steekkaart (deze wordt door de ouders zelf afgedrukt en 

ingevuld meegegeven) aan je leiding! Liefst in een gesloten enveloppe met de naam van je 

zoon/dochter op. 

 

Eenmaal aangekomen zal het dit jaar niet mogelijk zijn om samen te picknicken of het veldbedje te 

installeren. Ouders en leden van de meisjestakken moeten weg zijn vóór de jongenstak aankomt. We 

voorzien een kiss and ride zone naast het terrein om alles vlot te laten verlopen. Om deze reden vragen 

wij ook om de naam en familienaam van jouw kind duidelijk op al de bagage van jouw kind te 

schijven/stickeren. Samen met de leiding en foeriers kunnen we zo elk lid zijn / haar koffer en bed 

installeren in de tent. Nadien voorziet de foerage ook een lunch voor iedereen, leden hoeven dit niet 

zelf mee te nemen. 

Ouders die zowel een kabouter als een welp of een jong-gids en een jong-verkenner brengen mogen 

kiezen welk moment zij rijden. Breng de takleiding hier wel zeker van op de hoogte! 

 

We vragen jullie uitdrukkelijk om ook hier de regels van de social distance toe te passen! Wij doen 

ongelofelijk veel moeite om alles veilig te laten verlopen, het zou jammer zijn moest dit vooraf al teniet 

gedaan worden. Het is ook niet de bedoeling dat broers, zussen, oma’s, opa’s,... meekomen. Niemand 

die niet in een bubbel hoort mag het terrein betreden. 
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Kampadres  
Het terrein van dit jaar ligt in Steinbach, meet maar liefst 6 HA én is voorzien van een bos en een 

kraantje met drinkbaar water. De Ourthe ligt op 10 minuutjes stappen van het terrein. 

Adres:  

Rue du Fays  

6670 Gouvy  

Belgie 

 

Coördinaten:  

50.160143, 5.914082  

(50°09'36.5"N 5°54'50.7"E) 

Postadres 
Ondanks de digitalisering van de communicatie, is het nog steeds mogelijk en zeker aangeraden om 

brieven te sturen naar je zoon of dochter. Niets is zo leuk als een echte brief (of postpakket) te krijgen 

op kamp, dus haal dat briefpapier uit de kast en schrijf die pennen leeg! Opsturen van de post doe je 

naar het volgende adres:    

André Francois  

Scouts en Gidsen Elewijt  

T.A.V. Naam lid + tak 

Rue Centre du Steinbach 13a  

6670 Gouvy  

Leden kunnen ook postkaartjes of brieven naar huis sturen, het is handig als ze voorgeschreven 

enveloppen met postzegels mee hebben op kamp, zo zijn we zeker dat het adres juist is. Op kamp 

kunnen ook postzegels en gepersonaliseerde postkaartjes van scouts Elewijt aangekocht worden, de 

kaartjes kosten €0,5 en postzegels kosten €1. Geef in dit geval ook zeker de juiste adressen van het 

thuisfront mee! 
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Milieuvriendelijk kamp 

Wij gebruiken op kamp milieuvriendelijke zeep, tandpasta, conditioner en shampoo voor al onze 

leden en leiding. De kostprijs van deze milieuvriendelijke producten zit inbegrepen in de 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, maar wel 

sterk af te raden. Er zullen wel strikte afspraken gemaakt worden binnen iedere tak 

over het gebruik hiervan. →Een scoutskamp is immers “back to basics” en je hebt 

deze apparaten eigenlijk niet (24/24) nodig. Het meenemen van deze  apparaten is 

ook op eigen risico. 

- Tabakswaren en alcoholische dranken zijn verboden! Als leden betrapt worden, zullen deze 

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

sanctie. 

- Wat betreft drugs hebben wij als groep een zeer duidelijk standpunt. Zowel leden als leiding 

die op kamp betrapt worden op het gebruiken of bezitten van drugs worden, na verwittiging 

van de ouders, onmiddellijk naar huis gestuurd.  

SCOUTING IS KICKEN ZONDER DRUGS! 

- ‘s nachts overlopen of overdag naar ander bubbels / fourage gaan is gezien de 

coronamaatregelen absoluut verboden. Wie deze regels overtreedt zal een zware sanctie 

krijgen.  

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 
- jogi’s, jv’s & jin: Moeke & Vake (Inneke & Dimi) 
- Gidsen & VK’s:  Tom, Heidi & Smurf 

 

Op kamp is ook een logistieke ploeg, die voor ons naar de winkel gaat en ervoor zorgt dat we 
drinkbaar water hebben, dit jaar zijn dat Gieljan & Develter. Om alles hygiënisch te laten verlopen 
hebben we ervoor gekozen ook twee materiaalmeesters mee te nemen, zij zorgen voor extra 
ontsmetting van materiaal, contactoppervlakken en infrastructuur, voeren reparaties uit,...  Dit 
jaar zijn dat: Martin en Robbe.  
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Terugkeer 12 augustus  
Zoals andere jaren komen alle leden op dezelfde dag met de bus naar huis. Dit jaar zal iedere bubbel 

op een aparte bus (of aparte verdieping) zitten. Zoals bij het vertrek proberen we om contact tussen 

de bubbels te vermijden, de aankomsten worden dus verspreid in tijd en ruimte. Leden zullen van vóór 

het opstappen tot na het verlaten van de aankomstplaats in Elewijt een mondmasker moeten dragen 

en social distance moeten houden van de chauffeur (maar ook ouders, GRL,...).  

- Kapoenen: +- 16.15 u aan de scoutslokalen 

- Kabouters: +- 17 u aan de kerk  

- Welpen: +- 17.45 u aan de scoutslokalen  

- Jong-gidsen: +- 18.30 u aan de kerk  

- Jong-verkenners: +- 19 u aan de scoutslokalen  

- Gidsen en VK’s: +-19.30 u aan de kerk  

 

Ook de dag zelf houden we jullie via onze facebookpagina op de hoogte over eventuele vertragingen 

of last-minute wijzigingen. Hou bij het ophalen aan de lokalen de kasteelstraat vrij voor de bus. Dit jaar 

zal er geen café Gouvy georganiseerd worden. We vragen jullie ook uitdrukkelijk om zelf mondmaskers 

te dragen als je je kind komt halen, en de regels van social distance toe te passen. Raak enkel de 

bagage van jouw eigen kind aan. Leiding zal assisteren zodat de bussen op een snelle en veilige manier 

uitgeladen worden. Wees geduldig en volg de instructies van leiding op.   

Extra maatregelen  
Corona brengt veel extra maatregelen met zich mee, zo zullen leden ouder dan 12 soms een 

mondmasker moeten dragen (bv op de bus, bij bezoek van een dokter,...). Door steun vanuit de ESV 

hebben we voldoende mondmaskers voor alle leden, fourage en leiding. Het is dus niet meer nodig 

om zelf mondmaskers mee te geven aan jullie kinderen. Al houden we jullie ook niet tegen indien je 

dit wel wenst te doen. Zorg er in dat geval zeker voor (net als op de rest van het materiaal) dat de 

naam er zeker in staat geschreven. Neem ook zeker voldoende handdoeken (5 per lid) mee zodat wij 

deze elke handwasbeurt kunnen vervangen. Zelf een fluohesje mee nemen is nog wel verplicht.  

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. 
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Onze missie 

Aangezien Scouts en Gidsen Vlaanderen niet meer katholiek is, hebben we er als scouts voor gekozen 

om op kamp geen wet en gebed meer op te zeggen. Als vervanging hiervan gebruiken we vanaf vorig 

jaar de missietekst van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Begin al maar te oefenen! 

Kapoenen 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

 

Kabouters en welpen 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

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

De natuur is onze troef. 

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

 

Jong-givers, Givers en jin 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

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

De natuur is onze troef. 

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

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

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

Vlaanderen. 

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

Verloren voorwerpen 

Tijdens onze werkdag op zaterdag 22 augustus zullen de verloren voorwerpen uitgestald worden. 

Jullie kunnen een kijkje komen nemen vanaf 14 uur. Op zondag 6 september zullen de overige 

verloren voorwerpen uitgestald worden tijdens Den Elewijtse Pijl.  

Fair Trade Kamp  
De dienst ontwikkelingssamenwerking daagt de Jeugdbewegingen van Zemst uit om een Fair Trade 

Kamp te organiseren. 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 zodat het duurzaam is.   

Onder het motto “kleine moeite maakt een groot verschil” doen passen wij deze acties toe: 

- Givers gaan met de fiets op kamp.  

- Wij gebruiken milieuvriendelijke (onderhouds)producten   

- De leden helpen mee aan de bereiding van verse producten: vb groenten snijden, zelf iets 

koken waarbij basisproducten worden gebruikt,…  



Woordje GRL 

 

- We vermijden afval: kiezen voor een minder verpakt product of verpakking die afbreekbaar 

is, geen individueel verpakte vieruurtjes,…   

- Leden gebruiken eigen drinkbussen in plaats van brikjes of plastic flesjes op dagtocht  

- Afval van groenten en fruit en etensresten houden we gescheiden en laten we natuurlijk 

composteren. Ook ander afval wordt gesorteerd. - We drinken kraantjes water. 

-  … 

Nog even dit: heb jij thuis handdoeken, een veldbed, een slaapzak of ander materiaal waarmee je 

ons kan helepn? Laat het zeker weten! 

Ons volledig draaiboek kan je vinden op onze site scoutselewijt.be of in de mail die eind juni verstuurd 

werd. Voor verdere vragen kunnen jullie terecht op het nieuwe emailadres 

kampinfo@scoutselewijt.be. Vanaf 1 augustus zijn we op kamp en bekijken we onze mail minder 

frequent, moest je dan nog vragen hebben kan je ons best bellen op de nummers 0496/75.73.96 

(Myrthe) of 0491/18.64.24 (Emma).  

 

Wij wensen jullie alvast een leuk kamp, tot snel!  

Myrthe en Emma  

 

 

 

mailto:kampinfo@scoutselewijt.be
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Hallo iedereen,  

Wie is er benieuwd naar het thema?  

We geven jullie enkele tips. 

Het wordt een super leuk kamp. We hebben een super nice thema gekozen voor jullie! Wij 

hebben er al super veel zin in! Wij hebben een leuk kamp voor onze helden gemaakt.  

Wie kan het raden wat het thema is?        

Het thema is Superhelden!!! Jullie mogen zelf kiezen in welke superheld jullie je 

verkleden.  

 

 

 

 

 

 

 

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

mee?  

 

Pas op: We vertrekken op Zaterdag 8 augustus!!! 
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Zaterdag 08/08 

Om 9u30 verzamelen we aan de kerk van Elewijt in uniform (das) om met z’n allen naar het 

kampterrein te rijden. We vragen jullie om zo min mogelijk te carpoolen. Eens aangekomen 

in ons hoofdkwartier komen we op krachten door ons superfood dat voor jullie klaar staat.  

Nadat we op krachten zijn gekomen installeren we ons en spellen we superhelden spelletjes. 

We sluiten de avond af met een kampvuur.  

Zondag 09/08 

Vandaag gaan we op pad naar onze vijanden. Hierbij vermijden we contacten met de 

superschurken. Smeer je benen in en trek goede wandelschoenen aan.  

In de avond genieten we van onze overwinning met zelfgebraden vlees. Nadien zingen we 

samen liedjes en kruipen we ons bed in, want morgen wordt een belangrijke dag! Wie is de 

beste superheld??? 

Maandag 10/08 

Bij het opstaan transformeren we ons als superhelden. In de 

voormiddag maken we onze super coole superhelden outfit af. 

In de namiddag vechten we uit wie de beste superheld is. In de 

avond trainen we onze onzichtbaarheid.  

 

Dinsdag 11/08 

Vandaag is onze laatste dag in ons hoofdkwartier. We bereiden ons dan voor op de grote 

finale van vanavond. Daar kunnen we laten zien dat we echte superhelden zijn! Voor de 

grote finale moet er eerst nog gesleuteld worden aan onze conditie. Daarna spelen we nog 

een leuk spel in het bos.   

Woensdag 12/08 

Vandaag is het tijd om afscheid te nemen van ons hoofdkwartier en keren we terug naar 

huis. Tijd om alle onze verhalen van ons hoofdkwartier te delen met mama, papa, broer, 

zus,…! 
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Wat neem ik mee?  

• Slaapgerief  

o Veldbed 

o Slaapzak  

o Kopkussen  

o Warme pyjama  

o Dekentje  

o Knuffel  

 

• Toiletgerief  

o Tandenborstel  

o Beker  

o Borstel en kam  

o Handdoeken  

o Washandjes  

o Zonnecrème (en eventueel aftersun) 

o Muggenmelk  

o 5 Keukenhanddoeken 

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

 

• Schoenen  

o Stapschoenen  

o Gemakkelijke speelschoenen  

o Regenlaarzen  

o Waterschoenen 

o Eventueel sandalen of slippers 
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• Kledij  

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

o Verkleedkleren  

o Warme truien  

o Lange broeken  

o Korte broeken of rokjes  

o T-shirts (lange en korte mouwen) 

o Onderbroeken  

o Kousen (dikke en dunne) 

o Regenjas  

o Zwemgerief  

o Zonnehoedje of pet en zonnebril  

o Linnenzak voor vuile kledij 

o Oude T-shirt dat zeker kapot mag!!! 

 

• Andere  

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

o Zaklamp  

o Rugzakje voor op dagtocht  

o Drinkbus  

o Strips, boekjes  

o Fluohesje voor op dagtocht!!! 

o Handgel en/of handcrème!!! 

o Zeker 3 stoffen, wasbare mondmaskers!!! 

 

 

 

 



Kapoenen 

 

 

• Eventueel  

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

o Enveloppen voor postkaarten of brieven en postzegels  

o Schrijfgerief   

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

o Matje voor op het veldbed (tegen de koude) 

 

 

Wat neem ik niet mee?  

• Speelgoed  

• Elektronica (gsm, iPad, …)  

• Shampoo  

• Tandpasta  

• Zeep  

 

Wist je dat …  

• Het op kamp een uurtje vroeger is dan thuis. Zo gaat de zon vroeger onder en 

kunnen we onze kampvuren in het donker houden. 

• Anneke en de witte steeds voor ons klaar staan. Dit is onze foerage, zij maken altijd 

het eten voor ons en voorzien af en toe zelfs een verrassing.  

• Er alleen contact kan gemaakt worden via de post?  

 

 

 

 

 

 

 



Kapoenen 

 

Tips 

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

geraakt.  

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

T-shirt, …  

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

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

op droge kleren. 

Missie 

Tijdens de opening op kamp zullen wij één keer de missie moeten zeggen. We leggen nog 

zeker uit hoe dit in zijn werk gaat maar je kan al eens oefenen.   

Missie van de Kapoenen  

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,  

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

contact 

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

Dit is alleen voor vragen voor het kamp. Tijdens het kamp beantwoorden wij geen berichten.  

Jolien: 0479/19.33.42 

Kris: 0471/46.44.50 

Zie zo dit was het voor nu! Wij hebben er als super veel zin in! We zijn benieuwd naar jullie 

superhelden outfit! 

 

Voor de mama’s en papa’s lees zeker nog eens het draaiboek van het kamp na voor 

je kapoen vertrekt op kamp! 

 

Vele kusjes en knuffels van jullie  

Superhelden 

Captain America (Vincent), Spiderman (Robbe), Batman (Yannick), Iron man (Toon), Super 

woman (Jolien), Super girl (Kris) 

 



Kabouters 

 

 

 

Kabouters on cruise 

 

Heey liefste Kabouters!!  

Hebben jullie nood aan een weekje relaxen en zin in wat avontuur? Spring dan 
maar aan boord van de heuse Kaboutercruise! KABOUTERCRUISE?! Ja, dat 
heb je goed gelezen. We toveren ons om tot toerist, kapitein, matroos... om de 
week van ons leven te beleven!  

We maken er één groot feest van en beleven samen de mooiste momenten. 
Wij zijn er alvast klaar voor, jullie ook? Lees dan maar snel verder want de 
bemanning heeft heel wat toffe activiteiten voor jullie voorzien!  

De cruise zal doorgaan van 6 augustus tot en met 12 augustus te Gouvy. Lees 
ook zeker het Woordje GRL voor alle belangrijke info. En nu is het zo ver, alle 
info over ons cruisekamp! Ready? Hier gaan we!  

 

 



Kabouters 

 

6 augustus  

De cruise begint in Elewijt. Wij zullen jullie opwachten om 9:30 aan de kerk in uniform. 
Kom zeker goed op tijd, want het schip wacht niet! Na de opening vertrekken jullie met je 
eigen mama/papa naar het kampterrein met de auto (indien je niet met je eigen ouders mee 
kan rijden zal iedereen in de auto een mondmasker moeten dragen). Gelieve voor alle info 
over hoe de vertrek geregeld wordt het draaiboek dat je per mail gekregen hebt te lezen 
(https://docs.google.com/document/d/1nAnPK7AZD9dk02sxynLncsLsTye6xhcXe4ImB7pv- 
GY/edit?usp=sharing).  

Eens we aangekomen zijn installeren we ons op het terrein. Daarna leggen we uit hoe het 
kamp zal verlopen, want dat zal deze keer een beetje anders zijn dan anders. En nu begint 
de pret! We spelen ons eerste spel om onze bubbel te verkennen. We sluiten de eerste dag 
af met een spannend sluipspel!  

7 augustus  

Wie heeft er zin in een feestje? Hopelijk wel, want dat staat vandaag op de planning. Maar 
een feestje moet je verdienen! Als jullie doorheen de dag kunnen tonen dat jullie het waard 
zijn, wordt het een spetterende avond!  

8 augustus  

Trek jullie stapschoenen maar aan, want vandaag gaan we de buurt van Gouvy verkennen. 
Ons schip meert voor de 1e keer aan en wij beleven een avontuurlijke dag. Na de lange 
wandeling hebben we een uitgebreid avondmaal verdiend. In de avond genieten we van een 
gezellig en warm kampvuur!  

9 augustus  

We beginnen de dag met een spannend knutselproject. Wat we doen is nog een geheim, 
maaaar we kunnen al 1 tip geven: na deze activiteit is jullie witte T-shirt niet meer zo wit! In 
de namiddag zoeken we uit wie zowel snel is als goed kan samenwerken. We sluiten deze 
drukke dag af met een verwenavondje!  

 

 

10 augustus  



Kabouters 

 

Vandaag is het zover!! De langverwachte THEMADAG! Haal jullie verkleedkleren maar 
boven, want vandaag maakt onze cruise heel veel tussenstops. We testen uit wie de beste 
en mooiste boot kan maken. In de namiddag spelen we de grote CRUISERACE! Wrijf jullie 
benen maar in, want dit wordt een spannend spel. We sluiten de dag af met een 
romantische sprookjestocht.  

Je kan kiezen in wat je graag verkleed wilt komen. Wij zijn alvast benieuwd naar jullie 
creatieve outfits!! Je kan je bijvoorbeeld verkleden als een toerist dat op cruise gaat...of je 
kan ook kiezen om de dag door te brengen als matroos/kapitein. Hieronder enkele 
inspiratiefoto’s:  

 

 

 

 

 

 

 

11 augustus  

Helaas is het vandaag onze laatste volledige dag, maar dat houdt ons niet tegen om er weer 
een knaller van te maken. We starten de dag met het oefenen van ons kampvuurnummertje 
zodat we de ster van de avond te kunnen zijn. In de namiddag zal er helaas geen spel met 
alle takken zijn, omdat we in aparte bubbels zitten. Maar we gaan er voor zorgen dat we ons 
onder elkaar minstens even hard amuseren! Dit doen we met verschillende spelletjes die 
voor jullie nog een verrassing zijn...  

12 augustus  

Vandaag is helaas de laatste dag op de Kaboutercruise . We moeten dus onze spullen bij 
elkaar pakken en ons klaar maken om te vertrekken. Wanneer we onze spullen hebben 
ingepakt spelen we nog een paar spelletjes en dan is het spijtig genoeg tijd om van de cruise 
te gaan en de bus op te stappen.  

 

 

 



Kabouters 

 

 



Kabouters 

 

“Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef. We 

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

Het kamplied  

Op het cruiseschip wordt er muziek voorzien om te zorgen voor een leuke sfeer. Het 
kamplied van het kabouterkamp is... Liefdeskapitein van K3! Via deze link kunnen jullie de 
videoclip op YouTube bekijken (https://www.youtube.com/watch?v=Ank_BF8Fn2o). Het 
zou leuk zijn als we dit lied allemaal met volle borst kunnen meezingen!!  

De kabouterleiding is alvast helemaal klaar om op cruise te gaan!! 

Wij kijken er naar uit om jullie rond te leiden op de kaboutercruise en er 
een fantastisch avontuur van te maken! 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! 

 

Veel kusjes van jullie leiding xxx  



Welpen 

 

 

 

Hallo stoere welpen 

Het is een tijd geleden dat we elkaar hebben gezien. De laatste maanden waren niet altijd even 

leuk of makkelijk daarom willen wij jullie kamp eens zo leuk maken. Ons thema is “Kamp Welp” 

een verwijzing naar “Kamp Waes” waar soldaten tot het uiterste gaan om bij de Special Forces te 

mogen horen. Tijdens het kamp worden jullie helemaal klaargestoomd om vele challenges en 

infiltraties te kunnen doorstaan. Jullie zullen een groot parcours moeten doorstaan om een echte 

soldaat te worden. 

Hoe een dag op de basis eruit ziet 

• 0800u: opstaan en aankleden 
• 0830u: ontbijt en afwas  

• 0900u: opening aan de mast 

• Ochtendactiviteit 

• Tussen 1200u en 1300u middageten 

• Afwas 

• Platte rust om er tegen de middag weer tegenaan te kunnen (± 1u) 

• Namiddagactiviteit 

• 1600u: vieruurtje 

• Kleine spelletjes 

• 1800u: avondmaal 

• Afwas 

• Avondspel/kampvuur 

• Rond 2130u kruipt een soldaat in zijn bed 

6 Augustus: Aankomst 

We vertrekken op 6/8 om 1030u aan de scoutslokalen en gaan rond de middag aankomen op de 

legerbasis Gouvy waar jullie de komende 6 dagen gaan verblijven. Vandaag gaan we jullie vooral 

informeren. Daarna gaan we spelletjes spelen, afsluiten doen we met een gezellig kampvuur.  

 

 



Welpen 

 

7 Augustus Themadag: Kamp Welpen 

Vandaag is het zover, opstaan en verkleedkleren aan. We gaan bewijzen hoe stoer de welpen zijn 

en dat wij de Special Forces waard zijn. We 

beginnen in de ochtend met verschillende 

challenges om ons te bewijzen. In de namiddag 

zullen we een aantal zware proeven moeten 

doorstaan, maar voor zo’n stoere welpen als wij zal 

dit natuurlijk geen probleem zijn. We sluiten de 

avond af met een echte missie die we tot een goed 

eind moeten volbrengen. Na afloop staat er een 

verrassing op ons te wachten. 

 

8 Augustus: Dagtocht 

Smeer jullie benen al maar in want vandaag gaan wij een stevige tour wandelen. Langs bossen en 

vele beekjes, jullie stapschoenen gaan hier zeker van pas komen! Jullie zullen in je eigen rugzak de 

lunch moeten dragen want de pantserwagen die de boterhammetjes normaal komt brengen staat 

in panne.  

9 Augustus: Conditie dag 

Omdat we lang thuis zijn gebleven, zijn we waarschijnlijk een 

paar kilootjes bijgekomen. Wij gaan hier verandering in 

brengen door  

s’ochtends leuke conditie spelletjes te spelen. Ben jij de 

snelste welp of heb jij de grootste spieren?  

 

In de namiddag gaan we de competitiebeesten in jullie naar 

boven halen door een wedstrijd te spelen tussen alle nesten. 

In de avond maken we een wandeling door het schrik bos. 

 

 

 

 

 



Welpen 

 

10 Augustus: Operatie boef interventie  

SOLDATEN!! Vandaag is het zover! 

Vandaag de dag dat jullie jezelf gaan moeten bewijzen. Uit de 

schaduwen is een criminele bende gerezen. Ze vormen niet enkel 

voor ons een groot gevaar maar voor IEDEREEN op het 

kampterrein !! Jullie missie gaat als volgt: infiltreer de basis 

schakel de bendeleden uit en neem alle illegale goederen in 

beslag. Laat ons zien hoe kamp welp jullie heeft getransformeerd 

in staalharde soldaten! 

11 Augustus: afbraak + kampvuur nummertje 

Aan elk verhaaltje komt een eind en helaas ook aan ons mooi 

leger verhaaltje. Het is de voorlaatste dag, wat dat betekent dat het vanavond groot kampvuur is. 

Hiervoor zullen we ons nummertje overdag nog moeten oefenen om ‘s avonds een groot spektakel 

neer te zetten. We gaan ook al beginnen met de afbouw zodat we morgen niet al te veel meer 

hoeven te doen.  

12 Augustus: vertrek 

Vandaag zingen we de Last Post voor het terrein en de mooie herinneringen die je hebt gemaakt 

want we gaan met de bus naar Home base Elewijt. Uur en plaats worden nog meegedeeld.  

 

 



Welpen 

 

Wat nemen soldaten mee 

 

vergeet ook zeker geen:      

- Fluovestje     

     Vergeet zeker niet al je spullen te labelen  

met voor én achternaam!!! 

wat je wel moet thuislaten: 

- snoep en frisdrank 

- elektronica  

- bommetjes of dergelijke 

 



Welpen 

 

 

(Mondmaskers worden voorzien door de scouts maar je kan er altijd zelf meenemen) 

Missie 
 

De welpen moeten de missie uit het hoofd leren!  

 

 

 

 

Wij, de leiding kijken er alvast heel erg naar uit. Wij hopen dat ook er heel veel zin 

in hebben. Tot 6 augustus welpen! 



Jong-gidsen 

 

 

Dag chicka’s van de waarheid... 

Tot jullie spreekt Ursula, de opper waarzegster. Er zijn 

steeds minder en minder waarzeggers en waarzegsters in de 

wereld... dat is een jammerlijk verhaal want hun taak is van 

cruciaal belang. Daarom nodig ik jullie deze zomer uit om 

samen met mij en mijn twee trouwe waarzegsters Roshida 

en Isis op avontuur te gaan.  Samen dompelen we ons acht 

dagen onder in de mysterieuze wereld van de waarzeggers en 

waarzegsters. 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

5 augustus 

Vandaag begint het avontuur! We verzamelen samen om 9u30 aan de kerk in Elewijt en 
vertrekken naar ons toekomstsparadijs. Eens aangekomen zetten we onze hutjes, kookvuren en 
tafels op. Het beloofd een plezierige opbouw te worden. Anders dan andere jaren moeten jullie 
dit jaar GEEN LUNCHPAKKET meenemen want krijgen we van ons lieftallige fourage een lekker 
middagmaal. We sluiten onze eerste avond af met een mysterieus kampvuur waarin jullie 
alsmaar meer zicht gaan krijgen op de werkelijke waarheid.  

6 augustus 

Omdat het opzetten van ons toekomstparadijs in één dag een zware taak is, gaan we daar in de 
voormiddag verder aan bouwen. Na dat harde werken gaan we de groepssfeer nog wat opkrikken 
door een grootste teambuilding. Het beloofd geen doorgaanse teambuilding te worden maar wel 
een gekke, spetterende bedoeling worden waarin we elkaars talenten nog meer gaan ontdekken. 
’S Avonds sluiten we af met een duistere activiteit waarin we samen onze grenzen verleggen...   

7 augustus 

In de voormiddag gaan we onze hersentjes trainen en spelen we met veel kleuren. Dit spel is 
enkel weggelegd voor de snuggere waarzegsters die niet bang zijn voor een raadseltje hier en 
daar. In de namiddag laten we onze creatieve zelf naar boven komen. Waarzegsters kunnen niet 
enkel goed de toekomst voorspellen, ze zijn ook bijzonder creatief en hebben veel fantasie. Tijd 
om deze helemaal los te laten! We eindigen de dag met een spannend spel met donker en licht. 
Hopelijk geraakt iedereen op tijd terug in de kaarsencirkel want anders beloofd het een lange 
nacht te worden... 

8 augustus 

We zitten bijna in de helft van ons avontuur... We zijn ondertussen al een sterke groep met een 
prachtig paradijs. Het wordt tijd om eens binnen de groep teams tegen elkaar te laten strijden. 
We beginnen de dag met een heerlijk old-school spelletje waarin telkens twee teams het tegen 
elkaar opnemen. In de namiddag gaan we de bossen van ons toekomstparadijs verkennen en is 
snel zijn de belangrijkste boodschap. Daarna genieten we samen van een heerlijk kampvuur. 

9 augustus 

Vandaag verlaten we voor één dag ons toekomstparadijs en trekken we de wijde wereld in om 
deze te betoveren met onze goedheid en waarheid. Haal de stapschoenen maar uit jullie toverzak 
want het belooft een pittige wandeling te worden... Als ik nu zo even in mijn glazen bol kijk zie ik 
dat er na deze zware inspanning ontspanning zal volgen! Wanneer we terugkeren naar ons 
paradijs zullen we verwend worden met een heerlijke BBQ. 

 

 



Jong-gidsen 

 

10 augustus 

Ondertussen vertoeven we al een aantal dagen samen als waarzegsters in spe. Vandaag is het 
onze dag om de rest van het volk te laten zien wat voor mysterieuze waarheid en toekomst er 
hun te wachten staat.  We ontdekken vandaag dus wat de toekomst in petto heeft ... jullie horen 
het goed, 10 augustus = thema-dag! (JOEPIE) Met wat we de avond afsluiten is nog een 
verrassing...  

11 augustus 

Na al die dagen samen hebben we nood aan visite van ander gezelschap, we leren deze 
voormiddag de andere helft van onze bubbel wat beter kennen. laten hen zien waartoe wij als 
echte waarzegsters in staat zijn. Tussen het spelen door voorspellen we hier en daar nog een 
toekomstje van onze visite.  In de namiddag maken we ons kampvuurnummertje want ’s avonds 
laten we het volk nog een laatste keer zien wat voor machtige, talentvolle waarzegsters wij zijn! 

12 augustus 

Helaas komt er aan alle mooie verhalen een jammerlijk einde... vandaag breken we ons paradijs 
af. We zeggen alle andere avonturiers nog een laatste keer ‘gedag’ en nemen ook afscheid van 
elkaar. Onze missie zit erop en we trekken met een gerust en voldaan hart terug huiswaarts...  

Tot hier de planning van ons avontuur. Om alles in goede banen te leiden hebben we 
verschillende patrouilles opgericht (zie tabel). We gaan op kamp één vuur maken per 2 
patrouilles DUS dat wilt zeggen dat patrouille gerechtigheid (1) en gematigdheid (2) gaan 
samenwerken en dat patrouille geliefdheid (3) en gulzigheid (4) gaat samenwerken : 

Patrouille 1 
Gerechtigheid 

Patrouille 2 
Gematigdheid 

Patrouille 3 
Geliefdheid 

Patrouille 4 
Gulzigheid 

Noor (PL) Canella (PL) Nia (PL) Merel (PL) 

Jitte (HPL) Olivia (HPL) Julia (HPL) Liese D (HPL) 

Sorenza Lotte Dc Floor Lotte S 

Hannah Nora Emma Vdv Liese C 

Louise Gitte Marie Emma L 

Lotte W Jitte Aurélie Fenna 

Bo Frauke Liv Marjolein 

   Fleur 

 

We hebben ook steeds twee verantwoordelijken (PL en HPL) aangeduid per patrouille. Zij krijgen 
de leiding over hun patrouille en zijn verantwoordelijk voor één belangrijke zaak: de takenlijst. 
Andere jaren zijn deze twee ook verantwoordelijk voor de materiaal- en patrouillekoffer maar 
door de corona-maatregelen maakt en koopt de leiding deze voor jullie.  

De takenlijst 

Er zijn dit jaar maar 2 takenlijsten: één voor patrouille 1 (gerechtigheid) & 2 (gematigdheid) en 
één voor patrouille 3 (geliefdheid) en 4 (gulzigheid). Werk dus ook samen met de PL’s en HPL’s 
van de andere patrouille! Denk hier goed over na zodat iedereen ongeveer evenveel taakjes heeft 



Jong-gidsen 

 

en iedereen eens met iedereen samenwerkt. Zorg dat je genoeg mensen bij elke taak zet (dubbel 
zo veel als normaal, doordat we nu met 2 patrouilles samenwerken). De volgende taken moeten 
in de takenlijst staan: 

1. Fourage en tafel dekken 
2. Hout halen 
3. Koken (in potten roeren + vuur aanhouden) 
4. Groenten snijden 
5. Afwas 
6. Potten insmeren + afschuren 
7. Tent en terrein 

Print de lijst een paar keer af en steek hem in een plastic hoesje!!! 

Wat heeft een waarzegster allemaal nodig op avontuur in het toekomstparadijs? 

Nodig Check? 
Kledij 
Scoutsuniform (das + rok + hemd)  
Topjes en t-shirts  
Ondergoed  
Kousen (veel)  
Leggings  
Warme en lichte truien  
Lange broeken  
Bikini en/of badpak  
Regenjas (!)  
Sjaal/muts/wanten  
Verkleedkledij  
Witte tshirt (komt NIET wit terug + minstens 70 % katoen!!!)  
Schoeisel 
Stapschoenen  
Regenlaarzen  
Sportschoenen  
Waterschoenen  
Gewone schoenen  
Toiletgerief 
Haarborstel  
Tandenborstel  
GEEN tandpasta  
Grote handdoek  
Kleine handdoek  
Deodorant  
Washandje  
Maandverband/tampons  
Handgel (!!!)  
Eetgerief 
Bord of gamel  
Beker  
Bestek (lepel, mes, vork)  
10 keukenhanddoeken  
1 aardappelmesje  
Slaapgerief 
Veldbed  
Slaapzak  



Jong-gidsen 

 

Binnenslaapzak of deken  
Kussen  
Pyjama  
Allerlei 
Rugzak voor dagtocht  
Zaklamp  
Schrijfgerief  
Kapstok  
Identiteitskaart (afgeven op 5 augustus in gesloten enveloppe met naam)  
Postzegels  
Postkaartjes  
Tijdschriften, strips,...  
Linnenzak voor vuile was  
Muggenstick  
Zakdoeken  
Zonnencrème  
Plakkers  
Bleinplakkers  
Zonnenbril  
Onze gsm of andere electronica hebben we NIET nodig in ons toekomstparadijs  
Mondmaskers nemen wij mee dus is NIET noodzakelijk (mag wel)  
Fluohesje met naam erop (!!!)  
Werkhandschoenen of stevige tuinhandschoenen (!!!)  

 

Onze missie (We verwachten dat elke waarzegster dit helemaal kent!) 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.  
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 

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

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

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Voila, nu hebben jullie al een iets beter zicht op hoe ons avontuur er zal uitzien. We 
zien jullie op 5 augustus en kijken er nu al ongelofelijk naar uit! 

Drie mysterieuze zoenen van Ursula, Roshida & 

Isis 

 



Jeevee’s 

 

Ewa Niffauws,  

Hopelijk is alles goed met jullie in deze wilde en toch ooh zo rare tijden waarin we nu zitten. 

Hopelijk is iedereen van jullie familie, vrienden en al wie dat je liefhebt gezond! Dat ze ook 

gezond mogen blijven tot we van dit verschrikkelijke virus verlost zijn. Maar genoeg over 

Corona Virus!! (Cardi B schreeuw) Tijd om over ons super, ongelooflijke, nooit te vergeten 

kamp te beginnen. Wij als leiding zijn ooh zo blij dat het kamp terug mag doorgaan en tijdens 

dit kamp wouden we iets als thema wat jullie echt graag doen. En wat doet 90% van jullie het 

allerliefst? Wij geven jullie een tip. Het begint met een G en eindigt met een N. Hmmm wat 

zou het toch kunnen zijn. Jaja je raad het goed GAMEN natuurlijk!!  

Dus hierbij hebben we onze koppen gebroken over een thema tot dat op een gegeven 

moment Mario ineens voorbij kwam gescheurd in zijn auto, met daarachter Luigi en Browser 

die op hun beurt weer met bananen en champignons aan het gooien waren. Daarachter 

volgende Prinses Peach die bijna uit de bocht vloog door de banaan van Browser. Het was me 

wat al die gekken door Elewijt te zien scheuren. En plots kwamen we op het super 

ongelofelijke idee door dat we deze figuren zagen verschijnen (kan jij het al raden?). Ja je ziet 

het goed. Het thema van dit jaar is (tromgeroffel a.u.b.) SUPER MARIO KART!  Hierbij gaan we 

heel het kamp te werk als echte figuren uit Mario Bros. Wat dit nog allemaal in peto zal 

brengen dat zie je op het kamp natuurlijk. Wij hebben er alvast zin in, jij ook?  

De race start om 10u30 aan de lokalen van de scouts, dus de wagens moeten al klaarstaan 

tussen 10u en 10u15. De race start in het scoutsuniform. 

Vergeet zeker ook niet al de info over de race nog eens te lezen in het draaiboek van het kamp! 

Hier staat de info over alle belangrijke zaken vermeld, zoals eventueel carpoolen, de picknick 

(die niet doorgaat dit jaar), dat de race dit jaar maar 8 dagen lang is… Dit geldt ook voor het 

woordje GRL, dat je terugvindt op de eerste pagina’s van de samen. 
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Wat heb je nodig om een race te winnen? 

- Uniform 

- Verkleedkleren 

- T-shirts 

- Truien (dikke en dunne) 

- Kousen (dikke en dunne) 

- Ondergoed 

- Broeken (kort en lang) 

- Een witte t-shirt die vuil mag worden 

- Regenkledij 

- Schoenen: waterschoenen, stapschoenen, laarzen, slippers… 

- Zwemgerief 

- Handdoeken 

- Toiletgerief (tandenborstel, GEEN TANDPASTA, GEEN ZEEP, beker…) 

- Zonnecrème 

- Zaklamp 

- Eventuele linnenzak 

- Slaapzak 

- Veldbed 

- Kopkussen 

- Pyjama 

- Eventueel zakmes 

- Beker 

- Gamelle 

- Bestek 

- 4 keukenhanddoeken 

- Eventuele benodigdheden voor het schrijven van een brief 

- PVC-buis 

- Veiligheidsbril/Zonnebril (iets om de ogen te beschermen) 

- Een klein centje 

- Een rugzak 

- Bezigheid voor tijdens de platte rust 

- 5 MONDMASKERS (niet verplicht, maar steeds handig) 

- Identiteitskaart 

- Fluohesje 

 

Wat mag je zeker niet meenemen tijdens de race? Heb je het toch mee dan wordt je 

gediskwalificeerd! 

- Snoep (moest je dit toch doen, neem dan zuurtjes mee want dat eet de leiding graag) 

- Rookwaren 

- Drugs 

- GSM 

- Frisdrank 

- Zeep 

- Tandpasta 
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Wil je je bagage graag meegegeven met de camion naar kamp? Voor extra info, zie het 

kampdraaiboek p.6. 

De patrouilles: 

Rainbow Road Wario’s Gold 

Mine 

Peach Beach Yoshi Falls 

Warre (PL) Wout Boon (PL) Wout Leyers (PL) Robbe (PL) 

Luiz (HPL) Mathiz (HPL) Mathias (HPL) Arne (HPL) 

Max Nand Wout Defevere Victor 

Reinout Tiebe Stijn Seppe Crabs 

Wannes Felix Andres Lev 

Jakob Noah Kobe Thijs 

Josse Wout Depreitere Lars Seppe Stas 

 

Normaal gezien moeten de patrouilleleider en hulppatrouilleleider de patrouillekoffer en 

materiaalkoffer samenstellen. Dit jaar moeten jullie hier niet aan denken want wegens corona zal de 

leiding dit doen!  

De patrouilleleider en hulppatrouilleleider moeten dit jaar wel nog steeds, zoals andere jaren, de 

takenlijst maken. Maak deze eerlijk! De taken zijn: houthalen, vuur maken, afwassen (met zeep), 

koken, tent en terrein, potten en pannen insmeren en afschuren (langs buiten), fourage halen. 

Tijdens de opening zal er ook een keer de missie opgevraagd worden, dus leer deze zeker vanbuiten. 

De missie:  

Wij zijn Scouts en Gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. Wij gaan 

samen op verkenning en durven in het leven. De natuur is onze troef. We geloven in ons zelf, in elkaar 

en in iets meer. We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot 

plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. Zo dromen 

we luidop van de gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.  
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PLANNING 

5 AUGUSTUS 

Hou jullie klaar, 3, 2, 1, START! De race is begonnen! 

Het startsein van de race wordt gegeven om 10u30 aan de scoutslokalen. Probeer er al te zijn tussen 

10u en 10u15 zodat de race niet later hoeft te beginnen.  

Van hieruit vertrekt de race van het jaar! Tijdens het eerste deel van de race gaan we ons verplaatsen 

naar het officiële circuit in Gouvy, waar we de rest van ons 8-dagen lang evenement zullen verder 

zullen beleven. Eens we hier aangekomen zijn hebben we normaal gezien een pit-stop in de vorm van 

een picknick. Deze zal jammer genoeg niet doorgaan. Wegens de corona zullen we dit jaar de 5de 

augustus zonder de moema en poepa onze boterhammekes in de middag opeten. Dat wil ook zeggen 

dat er GEEN picknick voorzien moet worden voor jullie, de fourage zal hier voor zorgen!  

De rest van de dag zal in het teken staan van het opbouwen van het circuit! Hierna zullen we zeker 

en vast nog wat ontspannen!  

6 AUGUSTUS 

Na dat jullie schone slapers opgestaan zijn, en we de allereerste opening van ons kamp (met hopelijk 

goede kreten van jullie) hebben meegemaakt zullen we de laatste afwerkingen uitvoeren aan ons 

circuit. Hier bovenop zullen we ook zorgen voor een extra spectaculair gebeuren voor tijdens het 

kamp.  

Een 2de onderdeel van de race vandaag zal bestaan uit het uitvoeren van een activiteitwaarnaar jullie 

al maaaaaaaaaanden snakken. Iemand die het al weet? Uiteraard komt er na inspanning ook 

ontspanning, maar niet voor jullie xxx we gaan ons na het avondeten nog even laten gaan. 

7 AUGUSTUS 

Aangezien echte race-piloten telkens in een topconditie moeten zijn en wij tijdens het jaar gemerkt 

hebben dat dat toch wat beter kan bij jullie, gaan we vandaag aan jullie blote basten werken. Hoe, 

wat en waar? Dat zien jullie op kamp!  

Voor de namiddagactiviteit zullen jullie eindelijk te weten komen waarom jullie de PVC-buis en witte 

t-shirt moesten meenemen. We gaan namelijk een namiddagje stoppen met racen en hopen op goed 

weer, want het gaat nodig zijn!  

S’avonds gaan we op ons gemakske een kampvuur aansteken en zien wat de avond brengt! 
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8 AUGUSTUS 

Jammer genoeg staat er geen patrouilletocht of 2-daagse op het programma dit jaar, door de corona-

maatregelen. Maar jullie moeten niet treuren, de voertuigen moeten vandaag gerepareerd worden 

dus zullen we ons vandaag bezighouden met wandelen. HEEL VEEL WANDELEN, MEER DAN JULLIE 

OOIT GEWANDELD ZULLEN HEBBEN. Of misschien heel weinig wandelen, wie weet? 

Ow ja, en ook shtallen met de verkenners tijdens het avondeten x 

9 AUGUSTUS 

!nekkedtno lew pmak po eilluj nelluz nepolrev laz laamella sud tid eoH .neretsig an nebbeh tsimeg 

drah OOOOOOOZ ezed eilluj neizegnaa ,njiz srennekrev ed tem koo gaadnav laz netietivitca ezed nav 

1 !netietivitca eredna ed koo draaretiu ne necar tot ,nete nav nad nekerps eW !neod dreekegmo 

sella naag ew ,gad edreekegmo nee si gaadnaV 

10 AUGUSTUS 

VANDAAG IS HET THEMADAG!! Hoe kan je beter racen dan, met een gepaste kledij! Trek allemaal 

jullie verkleedkleren aan en wees een beetje creatief! (pls geen 27 Mario’s) We gaan vandaag HET 

hoofdonderdeel van de race houden, helemaal in thema! De activiteiten vandaag zullen voornamelijk 

in het water gebeuren, dus vergeet zeker en vast geen waterschoentjes en doe alvast een gebedje of 

30 voor goed weer. We gaan het allemaal kunnen gebruiken x 

In de avond zullen we het heel stil houden… 

11 AUGUSTUS 

Vandaag is de laatste volledige dag van het kamp, en daarmee ook direct de laatste race dag!         

Het is niet omdat het kamp dit jaar niet volledig hetzelfde zal zijn als de vorige jaren, dat er geen 

GROOT kampvuur zal zijn. Het zal ook het officiële einde zijn van de race…  

Net als op elk einde van een race is er een podium, en hier zal dat niet anders zijn! Jullie krijgen 

namelijk een heel podium waarop jullie die avond samen jullie kampnummertje zullen kunnen laten 

zien aan de rest van de skoette. Uiteraard zal dat wel nog gemaakt en geoefend moeten worden, dus 

we gaan weten wat te doen vandaag! We gaan vandaag ook gezellig het bos in trekken om wat hout 

te gaan halen, om dit allemaal mogelijk te kunnen maken!  

Maak jullie geen zorgen, we gaan ook ontspannen vandaag maar hoe we dat gaan doen horen jullie 

de 11de xxx 

12 AUGUSTUS 

OPRUIMEN, SLUITEN EN WEGWEZEN! 
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Tot 5 augustus!! Xxx Jelle, Kato en Maxime  
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Fotoboek Den Elewijtse kermis, 1958 
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Beste kameraden,  

Toen ik in mijn fotoboeken uit de beginjaren van onze kermis keek, brak mijn hart. Waarom hebben 

wij er uiteindelijk in 1985 de brui aan gegeven? Toegegeven, er zijn kleerscheuren gemaakt: intriges, 

ambras, mensen die weg gingen, mensen die terugkwamen. Enfin, we weten allemaal dat de situatie 

op het einde niet meer houdbaar was. Toch breekt mijn hart nog elke keer als ik eraan terugdenk.  

We waren toch een toffe bende?  Wij gaven de Elewijtenaren, en alle dorpen in Zemst en omstreken 

twee keer per jaar een moment van samen zijn en puur plezier! 

Nu, genoeg gezeverd over vroeger.  Ik wil jullie graag bedanken. Wie had gedacht dat, na alles wat er 

gebeurd is, wij opnieuw gingen samen komen? Ik ben verheugd dat ik jullie kan meedelen dat we een 

nieuwe locatie hebben gevonden waar we kunnen neerstrijken met onze kramen. Deze keer op 

onbekend terrein: In De Walen.  

Niet zomaar de Walen, we gaan naar Gouvy. Een pittoresk dorpje in de provincie Luik, op zo’n 170 

km fietsafstand. Ik kijk er echt naar uit met die 15-koppige caravaan naar daar te trekken.  

Om alles in goede banen te leiden heb ik een overzicht gemaakt van hoe ons 8-dagen verblijf er zal 

uitzien. 

Woensdag 5 augustus 
We vertrekken naar goede gewoonte de 5e op verkenning met de fiets naar onze locatie. We moeten 

gaan kijken of die wei wel geschikt is voor onze caravans en onze kramen. We vertrekken niet met 

lege handen in het mooie Elewijt. Ons kermiskraam is al vervoerd naar de locatie, maar volgende 

benodigdheden hebben we zeker nodig voor onze fietstocht: 

o Een fiets die tip top in orde is (zonder fietszakken) 

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 

Om hoe laat we exact zullen vertrekken laat ik jullie nog weten via het tegenwoordig zo populaire 

communicatiekanaal ‘facebook’. 

Eens gearriveerd in Gouvy en ons applaus ontvangen, beginnen we aan de basisopbouw van onze 

kermis zodat we al een welverdiende nachtrust kunnen hebben. We testen hierna de wasplaats voor 

het eerst uit en genieten van een heerlijk avondmaal dat voor ons zal klaarstaan. 

Donderdag 6 augustus 
Vandaag doen we verder met het opstellen van onze kramen. We gaan moeten overeenkomen wie 

waar mag staan, dat wordt een hele opgave. Maar ik stel voor dat we het gewoon doen zoals we het 
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vroeger deden. Zien dat we lekker kunnen kokerellen en knabbelen aan tafel, dat moet ons lukken! 

In de namiddag testen we jullie skills nog eens. Hoe goed herinneren jullie je de spelletjes nog van 

vroeger? Zijn jullie de sluwe tactieken en winnaarsdrive verleerd na deze lange periode van isolatie? 

Ik daag jullie uit in een spel, waar ervaring en snelheid van tel is. In de avond wordt jullie 

doorzettingsvermogen op de proef gesteld. 

Vrijdag 7 augustus 
We trekken erop uit met de hele kermisbende en verlaten onze nieuwe kermislocatie. Na al het 

luilekkeren en vettig eten op de kermis, is het eens tijd om de benen te strekken. We nemen een 

lunch mee en picknicken onderweg! We verkennen de buurt, de mooie natuur rondom ons en dit 

doen we te voet en wie weet wel met gezelschap?  In de late namiddag arriveren we op onze 

geliefde kermis, wassen we ons en beginnen we te kokerellen. In de avond babbelen we er lekker op 

los aan een cozy kampvuurtje, like good old times en met gezellig gezelschap. 

Zaterdag 8 augustus 
Vandaag worden jullie all-around-skills op de proef gesteld: uithouding, kracht, evenwicht, 

fijngevoeligheid, intelligentie, alles! Vandaag denken we niet als kermiskramers, maar als echte 

Expeditie Robinson leden (voor wie dit niet kent, het is een tv-programma op VIER). We gaan de 

strijd aan, er kan maar 1 winnaar zijn… 

Ook in de namiddag heb ik een sportief moment ingepland. Klaar voor die crazy baseball, trefbal, 

voetbal, … competitie? Hopelijk worden er geen brokken gemaakt zoals in 1980, weet ge nog? Toen 

dat die baseball tegen één van de spiegels van spiegelzaal vloog?  

In de duisternis van deze zwoele 8e augustusavond doen we iets met het speelgoed dat velen van ons 

verkopen op hun kraam.   

Zondag 9 augustus 
We halen onze lievelingshobby van in den tijd nog eens boven: fietsen met die beentjes! Oh, wat 

deden wij niks liever dan op zondag, wanneer de kermis nog niet open was, met zijn allen eens een 

tourke te gaan doen. Als we terugkomen staat er ons een verrassing te wachten. Geloof het of niet, 

dichtbij ons terrein is niemand minder dan de volledige cast van FC De Kampioenen neergestreken! 

OMG!!! En zijn wij daar nu toevallig niet MEGA-FAN van?! We proberen om zo dicht mogelijk bij deze 

vlaamse beroemdheden te geraken, zoveel mogelijk selfies te maken en misschien zelfs echte 

vriendschappen te smeden.   

S’avonds heb ik mij nog eens van mijn origineelste kant laten zien. Ik heb iets ineen gestoken, ik kan 

het nog niet verklappen, maar het zal een teambuildingsactiviteit zijn. En iets met ontsnappen. Meer 

kan ik echt nog niet vertellen. Ohja, ondertussen is onze kermis natuurlijk nog steeds open en 

houden we ons bezig met kleine kinderen entertainen, mensen blij maken met een goede 

smoutebol,…Dat gevoel dat ik steeds krijg wanneer ik die kermisgeluiden hoor, mijn hart leeft op van 

vreugde. 

Maandag 10 augustus 
Vandaag is het tijd om het verleden voor eens en voor altijd uit te klaren. De spanningen hangen nog 

steeds in de lucht en het is tijd dat de waarheid aan het licht komt. Hiervoor verwachten we 

maximale inzet van iedereen. Wat is er vroeger allemaal gebeurd? Wie heeft wie verraden, en hoe? 
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We komen het allemaal te weten op dé kermis van 2020, te Gouvy. Ik hoop oprecht dat de plooien 

na dit moment van eerlijkheid voor altijd gladgestreken zullen zijn.  

In de namiddag schieten we er alle frustraties uit, en laten ze voor eens en voor altijd achter ons. S 

’avonds bezinnen we over deze bewogen dag en halen we de leuke momenten van het verleden 

boven rond een gezellig kampvuur. 

Dinsdag 11 augustus 

Ik kan het bijna niet geloven, maar toch is het einde al nabij. We beginnen al met de eerste grote 

opkuis. Sommige kramen gaan zelfs al dicht. We maken onze caravans vertrekkensklaar en nemen al 

een klein beetje met afscheid van elkaar. 

’s Avonds dacht ik om eens goed zot te doen: een gigantisch kampvuur met al de stukken hout die 

we niet meer nodig hebben, wat denkt ge? 

Woensdag 12 augustus 
Vandaag vertrekken we terug richting home-base: El Wahit! Ik hoop oprecht dat onze kermis succes 

heeft gehad daar in Gouvy en dat de brokken gelijmd zijn. Want wat waren we toch een leuke bende! 

 

Hier nog een lijstje van wat je meeneemt op verplaatsing: 

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 

Regenjas (!) Eetgerief 

Sjaal/muts/handschoenen Bord of gamel 

Verkleedkledij => meer info volgt na de samen Beker 

Fietsbroek Bestek (lepel, vork, mes) 

Uniform Kommetje 

Witte t-shirt die vuil mag worden Aardappelmesje 

veiligheidsbril Drinkbus  

Schoeisel  

Gewone schoenen  

Regenlaarzen  

Stapschoenen  

Sportschoenen  

Watersandalen  

Allerlei Toiletgerief 

Identiteitskaart (Afgeven op 5 augustus in 
gesloten enveloppe met je naam op: niet los!) 

Pil 

Zonnebril Haarborstel 

Zaklamp Tandenborstel 

Zakgeld  Deo 

Schrijfgerief Grote handdoek 
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Kapstok Kleine handdoek 

postzegels Washandje 

Tijdschriften, strips,… Scheermesje 

Postzegels Maandverband/tampons 

Gezelschapsspelletjes Tandpasta, zeep en shampoo voorziet de scouts 

Muggenstick Labello 

Linnenzak voor vuile was Extra/nieuw door corona 

zakdoeken Fluovestje: 1pp, normaal kunnen we die delen 
doorheen alle takken maar dit jaar niet (best 
met je naam labelen) 

Rugzak voor dagtocht 10 keukenhanddoeken pp! Dit lijken er (te)veel, 
maar zo hebben wij tijd om deze te wassen 
(zeker ook je naam opzetten, dat we ze kunnen 
teruggeven na het wassen) 

Veiligheidsbril 5 stoffen mondmaskers pp. Deze moeten ook 
wasbaar zijn 

PVC buis als je dit hebt voor paintball Werkhandschoenen of stevige 
tuinhandschoenen (1paar pp) 

Magazines voor paintballpijltjes Zonnecrème en handgel! 

Bleinplakkers (check zeker nog eens in het draaiboek welk 
algemeen gerief we door corona extra nodig 

hebben op kamp      ) 
Signeer al je materiaal!  

Gewone plakkers  

Relaxspulletjes (masker, nagellak, tijdschriften, 
schmink, macramé,…) 

 

GSM’s of andere elektronica hebben we niet nodig op kamp. We maken een gezamenlijke 
afspeellijst voor muziek, check de facebookpagina! 
Ook een aanrader voor foto’s op kamp: een wegwerpcamera. Zo’n kan je er gemakkelijk kopen 
voor ongeveer 10€, bijvoorbeeld in het kruidvat.  

 

Dit zijn de patrouilles:  

1  2 

Fiebe  PL 
Lobke HPL 
Merel  
Tine   
Emma  
Marie  
Clara  
Amber  

Birte PL 
Yana  HPL 
Yenna  
Elena  
Lotte  
Yitse  
Janne  

 

Patrouillekoffer, materiaalkoffer, takenlijst en bagage binnen brengen 

Iedereen mag donderdag 30.7 om 17u zijn bagage binnen brengen.  

Dit jaar worden de materiaalkoffers en patrouillekoffers door de leiding samengesteld/aangekocht, 

jullie moeten zich daar dus ook geen zorgen over maken. Wel moeten de PL’s en HPL’s de takenlijst 
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maken. Denk hier goed over na zodat iedereen ongeveer evenveel taakjes heeft en iedereen eens 

met iedereen samenwerkt. De volgende taken moeten in de takenlijst staan: 

1. fourage & tafel dekken 

2. hout halen 

3. koken (in potten roeren + vuur aanhouden)  

4. Groenten snijden 

5. afwas 

6. potten insmeren + afschuren 

7. tent en terrein 

Print de lijst een paar keer af en steek hem in een plastic hoesje. 

  

De opening zal er dit jaar wat anders uit zien, maar de missie blijft wel dezelfde: 

 

Onze missie 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

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

De natuur is onze troef. 

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

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

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

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

 

Ziezo, dit was het! Wij kijken ernaar uit!  

Ps: kijk zeker bij het woordje grl voor meer informatie 

PPS: neem zeker het draaiboek van de grl nog eens door! Er zijn ook kleine zaken anders dit jaar door 

corona, dingen waar je niet direct aan zou denken.  

 



Verkenners 

 

 

 

 

 

 

 

Verkennerkamp 

2020 
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Beste verkenners, swakes en damherten 

 

Na lang wachten kunnen we eindelijk aan ons hoogtepunt beginnen. Het zal er zoals jullie 

weten iets anders uitzien dit jaar, maar eens zo plezant. Omdat we het eens zo plezant willen 

maken en omdat we jullie dubbel zo hard hebben gelist natuurlijk      , hebben we voor 2 

thema’s gekozen dit jaar. Ja ja ge hoort het goed 2 thema’s! Langs de ene kant pakken we dit 

jaar het wat ruiger aan en starten we onze opleiding bij de special forces. Zoals in Kamp Waes 

wete wel. Omdat we geen misverstanden willen, maken we ineens het tweede thema bekent, 

namelijk fc de kampioenen. MIJN GEDACHT! 

 

Et alors chers amis, nu jullie het thema weten is het tijd voor hoe jullie kamp er gaat uitzien 

en natuurlijk jullie favoriete lijstje van wat allemaal mee te nemen niet te vergeten. 

 

 

LET’S GOOO 

 

 

Woensdag 5/8  

Na maanden thuis zitten en Fortnite te spelen beginnen we er eindelijk aan. We nemen 

allemaal onze heumeuw fiets nog eens van stal en vertrekken naar het verre walenland. We 

spreken af om 05u30 aan de lokalen. Wij zouden willen vragen dat de verkenners alleen naar 

de lokalen komen. Zo zitten wij vanaf het begin in onze bubbel en verminderen we weer het 

gevaar op besmetting.  

 

Wat nemen we mee op ons fietsavontuur: 

• Fiets (een die in orde is) 

• Helm! 

• Fietslichtjes! 

• Fluohesje  

• Fietsslot 

• Scoutsdas 

• Drinkbus 

• Eten: voorzie zeker genoeg, neem buiten 

eten voor s’middags ook wat snacks mee 

voor onderweg zoals energierepen, 

bananen, suikerwafel,… 

• Extra binnenbanden (best 2) 

• Plakgerief 

• Fietskledij (koersbroek is zeker aangeraden) 
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Donderdag 6/8 

Opbouw sinds we gisteren zijn neer gestreken in onze bubbel is er nog niet veel te zien, 

behalve dat van de jv’s dan ma ja zeg nu zelf dat is nooit veel soeps. Een tafel en vuur zo wat 

de usual stuff ge kent da wel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 7/8 

Vandaag is de dag dat we een stapke in de wereld gaan zetten met onze vrouwelijke 

wederhelften. Bereid jullie maar voor op een dagje in de mooie natuur rondom ons, s’middags 

een gezellige picknick en bij thuiskomst een knetterd kampvuur met de welgekende BBQ. 

 

Zaterdag 8/8 

THEMADAG! We starten de dag met ne choco bij het ontbijt zodat we er van in het begin 

tegenkunnen. Dan begint het pas echt, Kolonel Van De Sijpe stuurt Stijn en Fly op ons af voor 

een bergham run hier of een devil runneke daar. We kunnen ons aan alles verwachten. 

Hopelijk scoren jullie niet al te veel points morals en zijn het geen boma worsten in plaats van 

een chique dinerke bij bij mij. Afsluiten doen we met van diene gele plakbazaar van de Maurice 

aan het vuurkamp. 

                 
 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Zondag 9/8 

Cruisen in de botsauto’s, denken dat ge warzone aan het spelen bent in het schietkraam, al 

uw geld wegsmijten in het lunapark of gewoon simpel weg eendjes vangen. Het kan allemaal 

vandaag is de kermis neergestreken in onze bubbel. 

Maandag 10/8 

Maandag 10/8 is de dag dat de geschiedenisboeken ingaat als de eerste editie van Tour de 

Gouvy. De hamvraag van vandaag is niet alleen wie verovert er geel en groen, maar wie 

verovert er de BOLLEN. Deze grote meneer misschien??? Wie zal het zeggen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 11/8 

In normale tijden zijn we nu aan het recuperen van de patrouilletocht met de gidsen. Maar 

2020 zou 2020 niet zijn als dat helemaal niet het geval zou zijn. Vandaag breken we ons deel 

van de keet al af en halen ons muzikaal talent nog eens van onder het stof om s’avonds de 

show mee te kunnen stelen bij de andere bubbels tijdens het vuurkamp ma dan int groot. 

 

 
 

 



Verkenners 

 

Woensdag 12/8 

Ja ja mannen, het zit er aweer op het verkennerkamp 2020, het covidkamp, coronakamp of 

het bubbelkamp ge ziet maar hoe ge het wilt noemen. Het komt er helaas op neer dat wij 

vandaag weer huiswaarts trekken. In de voormiddag kuisen wij opt gemak nog onze schup af 

en dan stappen we op de bus richting Ellewijt.. Als we dan effectief van de bus stappen is het 

scouts jaar gedaan, maar vergeet niet wij blijven voor altijd de verkenners van 2019-2020!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Wat neem ik mee??? 

• Slaapgerief  

- Veldbed 

- Slaapzak  

- Kopkussen  

- Warme pyjama  

- Dekentje  

- Knuffel 

  

• Toiletgerief  

- Tandenborstel  

- Beker  

- Borstel en kam  

- Handdoeken  

- Zonnecrème  

- Muggenmelk  

- Medicatie  

• Schoenen  

- Gemakkelijke speelschoenen  

- Regenlaarzen  

- Waterschoenen 

- Eventueel sandalen of slippers 

 

• Kledij  

- Das met naam!!  

- Verkleedkleren  

- Warme truien  

- Lange broeken  

- Korte broeken  

- T-shirts 

- Onderbroeken  

- Kousen 

- Regenjas  

- Zwemgerief  

- Zonnehoedje of pet en zonnebril  

- Linnenzak voor vuile kledij 

 

• Andere 

- Identiteitskaart 

- KEUKENHANDOEK!!  

- Mondmaker (5 mag ook meer) 

- Zaklamp 

- Strips, boekjes 

- Oude kranten om vuur te maken  

- Een mooi tafelkleed (liefst meerdere) 



Verkenners 

 

Wat neem ik niet mee!  
(het bezit van deze dingen zal leiden tot  zware sancties) 

- Drugs 

- Alcohol (ook geen dagschotels) 

- Sigaretten 

- Fortnite → sowieso naar huis 

 

GSM-gebruik op kamp: 
Een kamp is 10 dagen lang kicken zonder elektronica en even weg van de wereld. Wij raden 

jullie dus aan om geen gsm mee te nemen op kamp! Wij gaan niet actief op zoek naar gsm’s, 

maar als we er één zien  pakken we deze direct af en zoeken we wél naar gsm’s bij alle 

verkenners. Deze nemen we dan ook af tot het einde van het kamp.  

 

 

 

Patrouille Verdeling: 
P1  Bert PL 

 Kobe  HPL 

 Felix   

 Louis  

 Senne 

 Yannick  

 Wouter 

 Mathieu 

  

P2  Nils PL 

 Heuvels HPL 

 Robin  

 Use  

 Stan 

 Briek 

 Seppe 

            Victor 

 

 

 

Patrouillekoffer, materiaalkoffer, bagage: 
Wegens Covid zullen jullie dit jaar niet naar de scouts moeten afzakken om de materiaalkoffer 

te maken. Ook zal de leiding uitzonderlijk dit jaar patrouillekoffers voor jullie voorzien. Voor de 

bagage mogen jullie op 30/7 om 17u naar de scouts afzakken, zodat de leiding jullie koffers 

op de camion kan smijten. 

 



Verkenners 

 

Wet & Gebed:   

Sinds vorig jaar zijn de wet en het gebed omgevormd tot een missie. De bedoeling is 

dat iedereen dit kan! De missie, gaat als volgt:   

 

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,  

Elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.  

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

De natuur is onze troef.  

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

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

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

Vlaanderen. 

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

 

Voila aan alle mooie samens komt een eind aan deze dus 

ook. Wij kijken alvast heel hard uit naar het kamp, hopelijk 

jullie ook. 

 

Moesten er nog vragen zijn kunnen jullie ons altijd 

bereiken op de gekende kanalen (facebook, instagram, 

mail) 

 

Veel liefs  

Jullie favoriete viertal xxx 

 

V, Sammy, Jos & Tibo  

 

 

  



Jin 

 

 

 

JINKAMP  2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR IS WALLY? 
 



Jin 

 

Hé barátok! 

Bovenstaande zinnetje zouden we normaal gezien enorm veel horen op ons kamp! Het betekent namelijk “Dag 

vrienden!” in het Hongaars. Helaas kwam er een virus opsteken genaamd Covid-19 waardoor we onze trip 

moeten uitstellen! Maar uitstel is geen afstel zei ons Miranda altijd!  

Dankzij Covid-19 is er ook nog een ander probleem opgedoken! De enige echte onnavolgbare Wally is weer 

verdwenen.. Naar het schijnt is hij na een zatte vrijdagavond met zijn valies de wijde wereld ingetrokken. De 

laatste plek waar hij gezien is situeert zich in Steinbach. Meer bepaald zit hij op een wei van maar liefst 6 hectare, 

een enorme klus dus.  

 

WEEKPLANNING 

Op woensdag 5 augustus start onze grote zoektocht naar de beroemde Wally. Maar om deze moeilijke klus goed 

te kunnen volbrengen, lijkt een goede voorbereiding ons wel een must. Iedereen van ons is dus al welkom vanaf 

zaterdag 1 augustus om een goede voorbereiding te voorzien. We zullen moeten nadenken over de beste tactiek 

om Wally terug te vinden in de drukte, misschien is onszelf voordoen als Wally of zijn vriendjes wel een idee?  

WOENSDAG 5 AUGUSTUS 

Nadat alles is opgebouwd kunnen we eindelijk beginnen aan onze grote zoektocht naar de beroemde Wally. Na 

een stevig ontbijt beginnen we onze zoektocht in het bos waar Wally zich verstopt kan hebben in/achter een 

boom of struik. Na al dat zoeken zullen we het zeker en vast warm hebben dus gaan we in de namiddag ons wat 

afkoelen met waterspelletjes. ‘s Avonds gaan we zien wie van ons zich mag benoemen tot slimste jinner. 

DONDERDAG 6 AUGUSTUS 

T’is niet waar eh! De Wally heeft ons opgesloten in onze bubbel maar is zo dom geweest om de sleutel wat verder 

te leggen. Wie van jullie ontpopt zich tot ontsnappingskoning van jin 2002? Indien we kunnen ontsnappen gaan 

we in de namiddag ons creatief bezighouden met “de corona hype op gebied van mode”! S’avonds steken we 

een vuur aan en overlopen we even welke strategie we kiezen voor de komende dagen!  

VRIJDAG 7 AUGUSTUS 

De belangrijkste factor om iemand als Wally te pakken te krijgen is om zich in zijn leefwereld te begeven. Dat 

gaan we dus ook doen vandaag! Alles maar dan ook alles staat vandaag in het teken van WAAR IS WALLY??? 

Vanaf seconde één dat je wakker wordt tot het moment dat je opnieuw in je bed kruipt denk je alleen maar aan 

de man met de streepjes, geloof ons maar!  

ZATERDAG 8 AUGUSTUS 

Vandaag gaan we Wally zoeken op verplaatsing. Zou hij zich verstoppen in de Waalse velden en bossen? Trek die 

wandelschoenen maar aan, dan gaan wij dit uitzoeken. Onderweg houden we ook een kleine pauze voor een 

gezellige picknick. We sluiten deze dag af met een BBQ aan een kampvuur. 

 

 

 



Jin 

 

ZONDAG 9 AUGUSTUS 

Gisteren hebben er een paar mensen zich iets te hard liggen inspannen op zowel mentaal als fysiek vlak. Na een 

inspanning is het tijd voor ontspanning! Wie roept er het snelst UNO? Wie is de koning in de immowereld van 

Monoploy? Vervolgens werd ons ook getipt dat Wally een enorme sportfanaat is, onze sportskills kunnen dus 

wel wat verbetering gebruiken! Maar niet te zot zegt ons Miranda altijd dus sluiten we af met een gezellig en 

cosy avondje alsof we in de welness in Hongarije zitten!  

MAANDAG 10 AUGUSTUS 

Wally is op het vlak van mode en kleur nogal ééntonig, rood/wit/blauw meer kent hij niet. Wij willen vandaag 

het hele kleurenpalet ontdekken. Van ivoorwit tot ferarrirood tot grasgroen letterlijk alle kleuren zullen de revue 

passeren! Waarom? Dat zullen jullie op deze magnifieke maandag wel te zien krijgen!  

DINSDAG 11 AUGUSTUS 

Vandaag is het tijd om ons beste beentje voor te zetten. Een bende knappe jongedames zullen vandaag ons pad 

kruisen, en wij gaan hen de dag van hun leven bezorgen. Na de middag gaan de creatieve geesten onder ons een 

over de top-act uitwerken om er een onvergetelijk laatste-grote-kampvuur-als-leden van te maken. 

WOENSDAG 12 AUGUSTUS 

Aan alle verhaaltjes komt een einde, ook de Waar is Wally-boekjes gaan niet oneindig door. Alle leden verlaten 

het terrein terug richting Elewijt. Maar niet getreurd, voor ons gaat het avontuur nog 3 dagen langer door!! Onze 

speurtocht is dan wel afgelopen, maar we kunnen onmogelijk naar huis zonder een uitvoerige nabespreking en 

grote opruim. Tot 15 augustus blijven we nog gezellig met de leiding voor de opruim van het kamp, hoe we naar 

huis gaan is een detail dat later nog bezien wordt xx  

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

LEES EERST EN VOORAL HET WOORDJE GRL + HET DRAAIBOEK EENS GOED DOOR!!  

Alle Wally’s en zijn vriendjes zullen een grote reiskoffer nodig hebben om zo lang weg te trekken van huis. Als je 

al wat gerief wil droppen in de camion dan kan dit op zaterdag 25 juli. Zo kan je vermijden dat we enkele 

koffers op de scouts zullen moeten achterlaten door te weinig plaats in de koffers van de auto’s. 

Dit jaar gaan jullie geschiedenis schrijven, voor het eerst in een laaange tijd, gaat de JIN als tak mee op 

binnenlands kamp. En surprise surprise, jullie gaan niet meer bubbelen met de jong-verkenners, maar wel met 

de knappe jogi’s. En ik hoor jullie al denken: aha dan zullen we aansluiten bij de gidsenfoerage, maar niets is 

minder waar → Jullie eten zal klaargezet worden door moeke & vake!  

Wat dit jaar niet verandert is dat jullie zelf gezellig samen gaan koken op een zelfgesjord vuurtje. Jullie leiding 

heeft ervoor gekozen om jullie als 1 grote close groep te zien die samen 1 big team vormt bij het koken en de 

andere taken, er is namelijk geen patrouilleleider want wij slapen tenslotte ook waarschijnlijk niet in een 

patrouilletent dit jaar. Wij zullen met de leiding zelf de patrouillekoffer en de materiaalkoffer samenstellen & 

aankopen, in dat opzicht worden jullie lekker verwend dit jaar.  

Voor wie er nog aan zou twijfelen en dus al weken zijn beentjes aan het opwarmen is: neen, we gaan niet met 

de fiets naar kamp xx 
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WAT HEBBEN WE NODIG VOOR ONZE SPEURTOCHT?  

 

Kledij

▪ Scoutsuniform 

▪ Topjes, T-shirts 

▪ Ondergoed 

▪ Kousen 

▪ Dunne & dikke truien 

▪ Korte en lange broeken 

▪ Bikini/badpak 

▪ Regenjas 

▪ Donkere, eenkleurige T-shirt voor een 

experimentje 

▪ Sjaal/muts/wanten voor de koude 

nachten 

▪ Verkleedkledij 

 

Schoeisel 

▪ Stapschoenen 

▪ Regenbotten 

▪ Gewone schoenen 

▪ Slippers ofzo 

 

Toiletgerief 

▪ Tandenborstel 

▪ Haarborstel 

▪ Handdoeken 

▪ Washandje 

▪ Deo 

▪ Voor de vrouwen wat maandelijkse 

bandjes x 

▪ Zonnecrème 

▪ Aftersun 

▪ Muggenstick 

▪ Zakdoeken 

 

Eetgerief 

▪ Bord of gamel 

▪ Beker 

▪ Soepkom 

▪ Bestek 

▪ 2x keukenhanddoek 

▪ Aardappelmesje 

▪ Schiller  

 

Slaapgerief 

▪ Veldbed of (1pers.) luchtmatras → geen 

plaats te veel in de tent 

▪ Slaapzak 

▪ Dekentje  

▪ Kussen 

▪ Pyjama 

 

Allerlei 

▪ Klein rugzakje 

▪ Zaklamp 

▪ Drinkbus 

▪ Enveloppen/kaartjes/postzegels 

▪ Balpen 

▪ Papier 

▪ Identiteitskaart! 

▪ Roddelboekskes en strips 

▪ Gsm mag eventueel, maar is niet voor 

overdag, enkel voor stiekem in de tent als 

je gaat dutten  

▪ Relaxspulletjes



   Jin 

 

 

WIJ ZIJN ER ALVAST HELEMAAL 

KLAAR VOOR!! JULLIE OOK?? 

DIKKE DIKKE DIKKE KUSSEN VAN 

JULLIE DRIE KAPOENTJES XXX 
 

 



   Achterflap 

 

 


