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Belangrijke data
Het kamp is nog niet begonnen en we kijken alweer uit naar volgend jaar!
Om zeker te zijn dat iedereen op de hoogte is van alle leuke activiteiten in september,
hieronder al enkele belangrijke data op een rijtje.
- Zondag 4 september: eerste scoutsvergadering van het nieuwe jaar met de oude
leiding
- Zondag 11 september: OVERGANG
- Zondag 18 september: naar jaarlijkse traditie onze overheerlijke BBQ
- Zondag 25 september: laatste van de maand en dus geen vergadering
- Zondag 2 oktober: eerste vergadering met nieuwe leiding en nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven vanaf augustus. Hiervoor zal een bericht geplaatst
worden op de website. (www.scoutsbonheiden.be) Broers en zussen van huidige leden
krijgen uiteraard voorrang.
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Voor op het prikbord
Niets leuker dan op kamp een briefje te krijgen van je ouders, vrienden, lief, grootouders, de
paus, enz. Zoek je mooiste postzegel al uit en maak je lippen nat om die envelop toe te
likken (eikes, dat smaakt slecht!).

Adres voor de briefwisseling:
SGV St. Paulus Bonheiden
t.a.v. voornaam + naam
Tak
Rue de Lhommal 21
6800 Bras
Contactpersoon in Bonheiden:
Annick Van den Broeck
annick.vdbroeck@telenet.be
0497/50 76 30
Als jullie de groepsleiding willen bereiken op kamp kan dit via GSM. Wij zijn allebei van 1329juli aanwezig op het terrein.
Kaat: 0498/84 43 29
Anthea: 0474/76 76 16
Op onze facebookpagina zullen er regelmatig wel enkele foto’s verschijnen van wat jullie
kinderen aan het uitspoken zijn!
https://www.facebook.com/groups/262155610524682/
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Bras: De Parel van het Zuiden
Aaaah het prachtige Bras, wuivende palmbomen, parelwitte stranden, heerlijke
temperaturen... Oh nee wacht even, dat is de beschrijving van het privé-eiland van de scouts
(in onze dromen toch). Neenee waar wij naartoe gaan is het NOG beter! Het wondermooie
Bras is een dorpje in de Belgische provincie Luxemburg en een deelgemeente van LibramontChevigny. Het bestaat uit 2 delen: Bras-bas en Bras-haut, die ongeveer 1km uit elkaar liggen.
Door Bras stroomt de woeste rivier (lees: beekje) de Lhomme. Uit onze persoonlijke ervaring
bleek dat er zelfs meer koeien dan mensen in dit dorpje wonen, of zo leek het toch.
Ons prachtige terrein ligt een beetje op een hoogte waardoor we een schitterend zicht
hebben op de skyline van onze verblijfplaats. Jullie horen het al, weer een idyllische
bestemming om naar uit te kijken! Bereid jullie maar voor op het slapen in tenten, elke keer
proberen om niet in die HUDO te vallen en uiteraard heerlijke kampkost van onze fourage!
Een kleine wegbeschrijving voor diegenen zonder GPS, smartphone of wegenkaart:
à in Zemst gaat u de E19 op en blijft hierop gedurende 11,6km
à dan neemt u de E411 gedurende 148km
à u neemt afslag 25 Libramont-Chevigny en rijdt verder op de N89
à u neemt de afslag richting Rue de la Chavée
à het kampterrein zal aangeduid zijn met onze alombekende pijltjes!
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Algemene kampinfo
Wanneer is het kamp?
Voor de meeste mensen is zo’n kamp niets nieuws,
maar toch willen we graag de belangrijkste info met
jullie delen!
Waar is het kamp?
Ook dit jaar steken we de taalgrens over
en zullen we weer een weiland onveilig
gaan maken in het prachtige BRAS!

Kapoenen
Welpen
JVK’s
VK’s
Jins

24 – 29 juli
22 – 29 juli
20 – 29 juli
18 – 29 juli
15 – 29 juli

De exacte locatie van onze residentie is
aangeduid op dit kaartje. Voor de echte
scouts onder ons die graag met een
kompas de weg naar het kampterrein
vinden: 49°59'22.4"N 5°24'12.2"E (of
stiekem gewoon invoeren in de GPS).
En hoe graak ik daar?
We vragen om de kinderen zelf naar het kampterrein te brengen. Carpoolen wordt zeker
aangeraden! Terugkeren doen we met luxe autocar MET een jacuzzi en pooltafel (hehe we
wish) op 29 juli met iedereen samen. De aankomst wordt voorzien omstreeks 17u
(afhankelijk van de files en eventuele pannes kan dit variëren) aan de Sportkeet (Grote
Doelstraat 1 in Bonheiden).
Wat moet ik nog weten?
Het sanitair op kamp bestaat uit een waskom (en met een beetje chance een wasplaats), je
tandenborstel en een hudo. Een hudo is een sjorconstructie waarrond een zeil gespannen
wordt (om de privacy te garanderen). Het concept is een eigenlijk dat van een openlucht-wc,
maar dan met een zitbalk in plaats van een bril. Geen nood! Hudo’en is minder eng dan je
denkt en openlucht is stiekem wel fijn! Voor de kapoenen hebben we 2 jaar geleden een
speciaal wc-hutje gemaakt waarvan zij gebruik kunnen maken op kamp. In deze KKB vind je
een checklist, zodat je alle belangrijke items zeker mee hebt!
Voorzie alles wat gelabeld of gemerkt kan worden van een label of merk. Je volledige naam,
je initialen, … Het maakt niet uit, zolang je je spullen maar herkent. Zeker voor de kleinste
takken is dit aangeraden , aangezien zij vaak hun eigen spullen niet herkennen, indien er
toch zaken ontbreken in de valies van je pagadder zullen deze op de scouts terecht komen,
Sectie verloren voorwerpen.
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Kieke gaat op kamp en neemt mee
Deze lijst bevat algemene benodigheden en is dus nodig voor alle takken.
Als er speciaal takmateriaal mee moet genomen worden krijg je daarover alle
info mee van de takleiding. Vergeet zeker niet om al je materiaal te labelen!!
Slaapgerief
o Luchtmatras (+ veldbed)
o Warme slaapzak en eventueel een deken
o Pyama
Wasgerief
o 3 handdoeken
o 2washandjes
o Waskom
o Tandenborstel – beker – tandpasta
o Kam of borstel
o Shampoo en zeep hoeven niet meegebracht te worden. De scouts
voorziet in beide!
Kleding
o Perfect uniform
o Hemden of T-shirts
o Broeken
o Sokken en/of kousen
o Warme truien of sweaters
o Sportschoenen of ander licht schoeisel
o Stevige waterdichte stapschoenen
o Rubberen laarzen
o Regenjas
o Zwemgerief
o Zakdoeken
o Linnenzak
Eetgerief
o Beker en gamel (niet voor welpen en kapoenen)
o Mes, lepel en vork (iedereen)
o Drinkbus
o 3keukenhanddoeken
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Allerlei
o Leesboeken
o Gezelschapsspelletjes
o Schrijfgerief, omslagen en postzegels
o Muziekinstrumenten
o Zonnecrème
o Degelijke rugzak voor op dagtocht/2-daagse/3-daagse
o Zaklamp
Wat kieke NIET meeneemt:
o Snoepgoed (dat eet de leiding toch op)
o Elektronisch speelgoed
o Gevaarlijke dingen zoals kettingzagen e.d.
o Een slecht humeur!
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Kapoenen
Eindelijk is het zover….
3x een kei luide “HOERAAA”!
Want…
Wij gaan op kamp én we vieren FEEST! Niet zomaar een groot feest. Zeg maar eerder een…
GIGANTISCH feest, want we vieren ie-de-re dag feest! Van een knettergek verjaardagsfeest,
een knus pyjamafeest tot een smullend chocolade-festijn. Elke dag volop ambiance, das
sowieso zeker J!
Nu, wij als leiding zijn maar met z’n 4-en… En feesten met 4?
Das maar saai hoor! Dus nemen we jullie graag mee op ons
groot feestavontuur!
Willen jullie graag mee komen feesten? Kom dan op 24 juli
naar ons groot feestterrein, ergens ver afgelegen van alle
saaie werkmensen en met alleen maar feestneuzen in de
buurt!
Nu, héél belangrijk! Jullie mogen enkel ons feestterrein betreden wanneer dit allemaal in
jullie zak zit:
•
•
•
•
•

Zie algemene lijst vooraan deze kiekeboe
Extra pyjama (die vuil mag worden)
Medicatie in zakje met naam op (indien nodig)
Favoriete ‘FEEST’-outfit (en andere verkleedkledij)
Zonnebril

Tot binnenkort feestvarkens!
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Welpen
Dit jaar stappen we met z’n allen in een huise teletijdmachine om op de kampplaats aan te
komen! We reizen enkele duizenden jaren terug om terecht te komen in het oude
Griekenland. De leiding zoals jullie ze kennen is niet meer, hier zijn ze allemaal goden!
Phao staat hier bekend als Poseidon, God van de zee en de wateren.
Rikki Tikki Tavi is Hades, God van de onderwereld en heerser over de doden.
Baloe is Zeus, de oppergod. Kaa is Aphrodite, Godin van de liefde en de schoonheid.En Hathi
gaat hier door het leven als Artemis, Godin van de jacht en de maan.
Helaas zitten wij goden met een groot probleem: iemand heeft onze drank gestolen die ons
onsterfelijk maakt. Jammer genoeg is er niemand in het oude Griekenland dapper genoeg om
achter deze dief aan te gaan. We hebben enkele tips gekregen over de locatie van de dief. Hij
zou zich in Belgica (het huidige België) verschuilen in een klein dorpje genaamd ‘Bras’. Maar
hij heeft verschillende listen en opdrachten bedacht zodat hem vinden bijna onmogelijk is.
Dus, lieve welpen, neenee moedige Grieken, wat zeg ik strijdlustige gladiatoren, wij hebben
jullie hulp heel hard nodig! Maar pas op, deze tocht zal niet zonder gevaren zijn dus maak jullie
borst maar nat om alle hindernissen te overwinnen en zo onze goddelijke drank terug te
bezorgen!! Uiteraard zullen de goden jullie rijkelijk belonen als jullie slagen in deze missie.
We verwachten jullie voor de start van jullie missie wanneer de zonnewijzer de middag
aanduidt op 22 juli op de berg Olympus (waar we wonen) in Bras. Kom gekleed in de
traditionele klederdracht of al in volledige vechtuitrusting, aan jullie de keuze! Wij kijken er
alvast naar uit om onze drank terug te krijgen en onsterfelijk te blijven en natuurlijk om jullie
een adembenemend avontuur te bezorgen!!
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Jongverkenners
MAKE SINT-PAULUS GREAT AGAIN
Liefste JVK’s. 2016 is het jaar waarin nieuwe presidentsverkiezingen plaatsvinden. Jullie
fantastische leiding volgt natuurlijk deze verkiezingen op de voet. En over één ding zijn wij
het eens: elke leider is een veel betere president dan elke huidige presidentskandidaat, maar
nu komt de vraag: wie van ons is de beste?
Wie zal er de presidentsverkiezingen winnen? Wie mag oorlogje spelen met Special Forces
en Droneaanvallen uitvoeren op IS? Wordt er een SintPaulusCare doorgevoerd of niet? Elke
patrouille mag de campagne opmaken voor zijn presidentskandidaat! De bedoeling is dat
jullie zoveel mogelijk afgevaardigden van de verschillende staten gaan verdienen, en diegene
met de meeste afgevaardigden, maakt kans op het presidentschap
YES WE CAAAN!
Wat mag mee?
- Alles van United State of America-getinte kledij, accessoires, MAKE AMERICA GREAT
AGAIN
- Illegalen Mexicanen om de rotjobs te doen en de HUDO te schuppen.
- Kostuums gemaakt in China
- Donald Trump pruiken
- Gelekte mails van Hillary Clinton
En natuurlijk de standaardzaken:
- Trekgerief voor 3 daagse (matje, stapschoenen, trekrugzak, …)
- …
Wat mag niet mee?
- Snoep
- Alle mogelijke vormen van smartphones, elektronica
Ondanks dat USA het meest fantastische land op aarde is, zijn er geen uzis, shotguns, rifles
en andere toffe wapens toegelaten.
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Verkenners
!pok njiz po dlerew ed poh poh poh
!eipeoj !pmak po naag jiW !revoz anjib reew si
teh sejtrennekrev etsfeil rooh aJ
.nelahrethca ameht teh nekkiremmils eilluj
nav nee nak neihcssim raaM .neppalkrev tein
gon ew naag amehtpmak teH
!nekkertrev et pmak po sejtrednik ekuel eilluj
tem mo tsaisuohtne leeh tsavla njiz jiW
.thceret sno jib djitla eilluj nennuk swuein
deog fo negroz ,teirdrevsedfeil ,negarv teM
,nad toT
3< nahtan & seiw oxox
Er zijn een paar dingetjes die jullie zeker mogen meenemen:
• Een hangmat, laat ons iets weten als je er geen hebt.
• gezelschapsspelen
• Joepie's en Flair's
• liefde voor de leiding
• goede roddels voor tijdens het kampvuur
Wat laten we ZEKER thuis:
• Bunsenbranders
• Slecht humeur
• de hond van tante Julia
• je slecht rapport
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Jins
Na een jaar hard werken komt hier dan eindelijk de kers op de taart:

Wiliwortel ga je mee commissaris commissaris wiliwortel ga je mee commissaris kopje thee.
En waar gaat de reis naar toe ? = PORTO, LISABON EN COIMBRA
ð Vamos makenos uma festa vanos
Maar wij gaan niet zomaar naar Portugal, wij gaan het daar helemaal onveilig maken omdat
iedereen weet dat ORANGE THE NEW BLACK IS.
Zes stoere dames twee stevige venten Portugal zal het geweten hebben.
To do:
ü Kies je personage uit en laat je helemaal onderdompelen in de
seizoenen!
ü Goed nadenken over wat in welke valies moet want voor 6
vrouwen kan dat al eens problemen geven ;)
ü Goed humeur
ü Ahja, kan iemand de zon ook nog snel regelen voor in Portugal ?

Stijn Rutten 0479 35 55 99
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Annick’s
Tweedehandsboetiek

Geen hemd, broek, T-shirt of das?
Annick haalt ze voor jou uit de kas (t)
En dit voor een prijs om achterover te slaan
Bij Annick weeral een koopje gedaan!
Annick is ook steeds op zoek naar oude/te kleine uniformen
om haar collectie uit te breiden.
Wanneer je nog uniformen in de kast hebt liggen die je niet
meer gebruikt, aarzel dan niet om haar te contacteren.
Annicks Tweedehandsboetiek
Mechelsesteenweg 258,
Bonheiden
015/550748
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