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B E L A N G R I J K E DATA
Hoewel we op dit moment vooral uitkijken naar het kamp, blikken we al even vooruit
naar volgend jaar.
Om er zeker van te zijn dat iedereen op de hoogte is van alle leuke activiteiten in september zetten we hier al even de belangrijke data op een rijtje.
Zondag 3 september: laatste vergadering met de oude leiding
Zondag 10 september: overgang naar de nieuwe takken
Zondag 17 september: naar jaarlijkse traditie onze lekkere en 		
supergezellige BBQ
Zondag 24 september: laatste zondag van de maand dus geen 		
vergadering
Zondag 1 oktober: eerste vergadering met nieuwe leiding en 		
nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven vanaf augustus. Hiervoor zal een bericht met
link geplaatst worden op de website (www.scoutsbonheiden.be) en we sturen hier
zeker ook nog een mailtje voor. Broers en zussen van huidige leden krijgen uiteraard
voorrang.

VOOR OP HET PRIKBORD

Hoewel wij ons allemaal rot amuseren op kamp vinden we het stiekem ook wel leuk om
eens een briefje te krijgen van mama, papa, vrienden, liefjes, grootouders, de kat, enz.
Haal je mooiste briefpapier en postzegels al maar boven!
Wij ontvangen graag post op volgend adres:

SGV St. Paulus Bonheiden
t.a.v. voornaam + naam
Tak
Rue Célestin-Denis 7
5660 Pesche

Als jullie de groepsleiding willen bereiken op kamp kan dit via GSM.
Esther (16 en 26-31 juli): 0497/79 52 75
Lucas (volledig kamp): 0476/90 59 97
Zeno (volledig kamp): 0473/35 91 90
Op onze facebookpagina zullen er regelmatig wel enkele foto’s verschijnen van wat jullie
bengels aan het uitspoken zijn!
https://www.facebook.com/groups/262155610524682/

ALGEMENE KAMPINFO
Voor de meesten onder jullie is op kamp gaan al een jaarlijkse gewoonte. Voor degenen die nog niet zo vertrouwd zijn hiermee vatten we graag de belangrijkste info
nog eens samen!
Kapoenen		26-31
Welpen			24-31
JVK’s			22-31
Vk’s			20-31
Jins			16-31

juli
juli
juli
juli
juli

Waar is het kamp?
Ook dit jaar trekken we naar het mooie Wallonië en vertoeven we enkele weken in
een wei. Dit jaar heet ons dorpje Dailly, een klein gehuchtje van Couvin in de provincie Namen op amper 15 km van de Franse grens.
De exacte locatie van onze superdeluxe wei vindt u op coördinaten 50.042857,
4.41690. Het dichtstbijzijnde adres is Rue le Faubourg 19, 5660 Dailly (Couvin).
Vanaf hier leiden wij u graag tot op de juiste plek via onze herkenbare scoutspijltjes.
En hoe geraak ik daar?
Voor de heenreis vragen we om eigen ver voer te voorzien, maar gezellig carpoolen
met andere ouders en leden moedigen wij zeker aan. We ver wachten jullie telkens
om 12u op de dag van aankomst op ons kampterrein. Om terug te komen reizen we
met z’n allen samen van Dailly naar Bonheiden per bus. Aankomst is voorzien OP 31
JULI ROND 17U. Wij houden het thuisfront op de hoogte van eventuele files, vertragingen,...

OP K AMP AANKOMEN DOE JE IN PERFEC T UNIFORM!
(tenzij de takleiding vraagt om verkleed te komen)
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 privacy te garanderen). Het concept is 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 een aantal jaren geleden een speciaal wc-hutje gemaakt waar van zij
gebruik kunnen maken op kamp.
In deze KKB vind je een checklist van dingen die je moet meenemen op kamp, 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 voor werpen.

K I E K E G A AT O P K A M P E N N E E MT M E E
Deze lijst bevat algemene benodigdheden 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
Luchtmatras (+veldbed)
Warme slaapzak en eventueel een deken
Pyjama
Wasgerief
3 handdoeken
2 washandjes
Waskom
Tandenborstel-beker-tandpasta
Kam of borstel
Shampoo en zeep
Kleiding
Perfect uniform
T-shirts
Broeken
Sokken en/ of kousen
Warme truien of sweaters
Sportschoenen of ander licht schoeisel
Stevige waterdichte stapschoenen
Rubberen laarzen
Regenjas
Zwemgerief
Zakdoeken
Linnenzak
Eetgerief
Beker en gamel (niet voor welpen en kapoenen)
Mes, lepel en vork (iedereen)
Drinkbus
3 keukenhanddoeken

Allerlei
-

Leesboeken
Gezelschapsspelletjes
Schrijfgerief, omslagen en postzegels
Muziekinstrumenten
Zonnecrème
Degelijke rugzak voor op dagtocht/ 2-daagse/3-daagse
Zaklamp

Wat kieke NIET meeneemt:
Snoep (dat eet de leiding toch op)
Elektronisch speelgoed
Gevaarlijke dingen zoals kettingzagen e.d.
Een slecht humeur
We moedigen het aan om gsm’s/ smartphones thuis te laten. Er is 		
voldoende entertainment voorzien op kamp.

K A P O E N E N : O LY M P I S C H E S P E L E N
Dag lieve kapoenen/olympiërs,
Hopelijk zijn jullie net zoals ons nu al aan het uitkijken naar het kamp.
Helaas hebben we een groot probleem. Zeus is met zijn olympisch team naar de olympische
spelen in Dailly getrokken, maar zijn olympisch team bestaat uit echte klungels! Zeus heeft
dus snel hulp nodig om de olympische spelen tot een goed einde te brengen. Klungel Thomas
weet niets van balsporten, sukkel Astrid bakt niets van athletiek, onhandige Nisrine kan helemaal niet zwemmen en lompe Lise is uit haar bed gevallen en kan niet meer uit de benen. Het
is dus dringend tijd dat de kapoenen Zeus gaan helpen om samen met hem de overwinning in
de wacht te slepen.
Wie kan er lopen als een luipaard? Welke kapoen is een echte waterrat? Wie kan er dribbelen
zoals Ronaldo? En welke kapoen heeft de beste zintuigen?
Afspraak in ons olympisch dorp op 26 juli om 12uur met een stevige picnick om het spannende avontuur te starten! Vergeet zeker je favoriete sportoutfit niet aan te trekken.
Zeus, Thomas, Astrid, Nisrine en Lise kijken er alvast erg naar uit!
Nog enkele praktische zaken:
•
Vergeet je goed humeur niet
•
Breng een witte tshirt mee die vuil mag worden
•
Steek de kledij van je kapoen in zakjes per dag en voorzie het van initialen
•
Kom aan in je favoriete sportoutfit
•
Kapoenen die bedplassen nemen best een extra slaapzak mee
Wat mee te nemen en niet mee te nemen staat in de algemene lijst van de kampkiekeboe

WELPEN: TIJDREIS
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En we zijn weg! Een reis doorheen de tijd.
In welk jaartal we zullen belanden? Nog geen idee.
Een vliegensvlugge tocht helemaal tot in de riddertijd, de pruikentijd, de prehistorie, de
Vikingen. Of willen jullie eerder naar de toekomst, waar er vliegende auto’s bestaan en
we leven op verschillende planeten?
Wij denken dat het mogelijk is 2017 te vervangen door een ander jaartal. Meer nog, in
een Waals dorpje dichtbij de Franse grens, Couvin genaamd, heeft de leiding een vreemde ontdekking gedaan: een heel bizarre futuristische constructie te midden van een wei
vol koeien. Bagheera & Hathi waren iets te nieuwsgierig tot ze plots werden weggekatapulteerd. Spoorloos verdwenen... Alleszins, uit 2017! Na een hele dag eindeloos zoeken
naar de medeleiding waren Mysa, Baloe en Raksha totaal ten einde raad. Ze hadden bijna
de hoop opgegeven, toen plots: Een gigantisch luide knal! Oorverdovend. En daar waren
ze weer: Hathi & Bagheera, ietwat verward, maar beide breed glimlachend. Ze hebben
een dag lang een ongelooflijk avontuur beleefd te midden van een bonte bende apen uit
de oertijd.
Zoiets moeten we met jullie kunnen delen! De mogelijkheid om naar plaatsen te gaan
waar het leven in theorie al geleefd is, of net nog helemaal niet aan leven toe is. Naar een
plaats waar gebeurtenissen omwille van die tikkende klok al jaren tot eeuwen voorbij
zouden zijn, of juist nog zouden gebeuren, maar pas binnen 100 jaar. De kans om 2017
een hele dag lang in te wisselen voor een ongelooflijke dag in een ander tijdperk. Wat
denken jullie?
Euhm… Er is misschien…nog wel een kleine ‘maar’, er schuilt namelijk hier en daar een
					
gevaar: Wat als we in het verleden iets uitspo
					
ken dat het heden op z’n kop kan zetten? Wat
					
als we in de toekomst dingen zien die ons wat
					
schrik aanjagen? Wat als er wezens uit een
					
andere tijd onze tijdsmachine ook kunnen
					
gebruiken? Wat als we op het einde van de dag
					
niet meer in 2017 aankomen…? Als we als

één groep samen blijven gedurende onze reis lijken dit volgens ons problemen waar we wel
een oplossing voor kunnen vinden!
Om net als Hathi en Bagheera een tijdreisavontuur (of 7) te beleven, zijn jullie allemaal
welkom vlak aan de machine, waar we onze tenten al hebben opgezet. Onze reis start op 24
juli en we doen ons best			
om op 31 juli weer in 2017 te zijn.
Wat hebben jullie nog nodig?

Een gemakkelijke tijdreis-outfit

Een doorheen-de-tijd-zonnebril

Alles van de lijst vooraan in deze kampkiekeboe
(!) Belangrijk: Als jullie niet graag worden achterna gezeten door snoepmonsters uit een
ander tijdperk, laat al die zoetigheid dan maar gewoon thuis!
Tot binnenkort, aan de tijdmachine!
Bagheera, Baloe, Hathi, Mysa & Raksha

J O N G V E R K E N N E R S : T V - P R O G R A M M A’S

“IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE, MIJN TV”
Eindelijk, het moment waar we allen naar uitkijken is daar !!!
Het KAMP !!! Altijd al eens willen weten hoe het is om echt in een tv programma mee
te doen? Droom je er stiekem van om BV te worden en in alle boekskes te staan? Wil je
stralen in elk programma als winnaar en met leuke prijzen naar huis gaan? Dan is dit het
ideale moment. Laat die inner celeb in jullie maar los. We gaan samen deelnemen aan
alle populaire tv-programma’s van het afgelopen jaar !
Wat nemen we zeker mee
Grote trekkersrugzak voor 2 daagse, stevige stapschoenen, slaapmatje
Verkleedattributen voor een echte bv
Wat zeker niet!!!
GEEN gsm’s of andere elektronica (ook geen tv!)
GEEN snoep
Tot op kamp!!!
may the odds be ever in your favour!
Goele Rutten (Springbok) 0496 33 33 86
Emma van de Ven (Impala) 0471 39 69 75
Fleur Van Lent (Wasbeer) 0471 08 99 12
Stijn Rutten(Sifaka) 0479 35 55 99

V E R K E N N E R S : O P E R AT I O N F L AG T H I E F

Wij zijn gecontacteerd door de groepsleiding dat een rivaliserende scoutsgroep onze vlag wil
stelen. Het gebeurt wel vaker dat een scoutsgroep ‘s ochtends merkt dat hun vlag verdwenen
is, maar het is al sinds 1996 geleden dat onze dierbare scoutsgroep zijn vlag is verloren. Dus
niet alleen onze vlag, maar ook onze trots en waardigheid staan op het spel. Omdat er zoveel
op het spel staat heeft de O.V.B.C (Ouderraad Voor Bloederige Conflicten) geadviseerd om ons
op het ergste voorbereiden, en ons klaar te maken voor grootschalige gevechtsoperaties. De
verkenner-leiding heeft dan ook de opdracht gekregen om jullie op te leiden en enkele “discrete” operaties uit te voeren. Dit alles zal gebeuren. onder de codenaam Operation FlagThief,
die zal starten op 20 juli om 1200. Wij voorzien wapens dus jullie mogen allemaal uw bazooka, handgranaten, bb-guns, etc. thuis laten. Ook uw coke, vodka en haribo mogen jullie thuis
laten. Jullie worden verwacht aan te komen als militairen met het scoutsuniform in de tas.
Deserteurs die in burgerkleren durven aankomen mogen dan al direct beginnen de H.U.D.O. te
kuisen met hun tandenborstel en na 4 dagen voorkamp zal dat geen aangenaam werkje zijn).
Jammer genoeg mogen wij niet meer informatie vrijgeven over Operatie FlagThief omdat
alles uiteraard strikt scoutsgeheim is.

Wij nemen een tondeuse en verf mee voor iedereen die een Mohawk of warpaint wil. Niet
verschieten als je dan geen lift kan krijgen op 3 daagse (niet dat jullie dat zouden durven
proberen).
Een stevige linker,
De Verkennerleiding.

J I N S : T E M P TAT I O N I S L A N D

Na een jaar hard werken is het nu eindeljk tijd voor de kers op de taart.
				!BUITENLANDS

KAMP!

We stappen 17 juli op het vliegtuig richting Madeira voor een heus
Temptation avontuur en komen 26 juli terug naar Belgenland. 10 dagen
genieten van hemelblauw oceaanwater, wandelingen naar de hoogste
toppen van het eiland en cocktails slurpen op het strand.

Wij zijn er alvast klaar voor!

Alle belangrijke info omtrent onze vluchten, huisjes en noodzakelijke
reisbenodigheden vinden jullie terug in onze persoonlijke homemade
superdeluxe Madeirareisgids voor jins.
Stevige linker,
Bokske en Ral
#ever ythingisawesome #watisdekans #5
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