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B E L A N G R I J K E D A TA
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 6 september: laatste vergadering met de oude leiding
Zondag 13 september: overgang naar de nieuwe takken
Zondag 20 september: naar jaarlijkse traditie onze lekkere en
supergezellige BBQ
Zondag 27 september: laatste zondag van de maand dus geen
vergadering

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.

V OOR OP HET P R I K B O R D
Voor vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij de takleiding van uw zoon of
dochter. Meer algemene problemen, vragen of opmerkingen mogen
doorgegeven worden aan onze groepsleiding.

Kapoenen – kapoenen.sintpaulus@gmail.com
Karel Vermeulen
Goedlachse Agame
(Takverantwoordelijke)
0472 05 46 88

Amber Sels
Veelzijdige Spotlijster
0472 79 71 77

Daan Van Rossen
Zelfredzame Steenloper
0471 48 58 37

Nathan Van Hof
Amusante Steppelemming
0477 72 3512

Eva Sanders
0494 25 58 89

Welpen – welpenleiding@hotmail.com
Astrid Engelborghs
Elegante Slagehalsvogel
Rama
(Takverantwoordelijke)
0471 45 71 64

Mathias Ryckaert
Evenwichtige Secretarisvogel
Ko
0470 22 90 29

Benjamin Van Hof
Guitige Seriema
Sahi
0474 27 81 02

Thomas Vermeulen
Enthousiaste Newfoundlander
Sona
0479 32 14 18

Dries Van Bets
Oprechte Fodi
Chil
0494 23 51 27

Jongverkenners –jvk.sintpaulus@gmail.com
Anneleen Henderickx
Felle Kauw
(Takverantwoordelijke)
0470 22 90 29

Jowan Pittevils
Wilskrachtige Argali
0492 79 28 84

Victor Van Eetvelt
Onverstoorbare Witte Dolfijn
0471 84 74 37

Stan De Roeck
Doorzettende Butskop
0471 88 41 76

Noah Jockmans
0496 24 04 60

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com
Esther Noëth
Volhardend Grijsbokje
(Takverantwoordelijke)
0497 79 52 75

Max Engelborghs
Intense Steenbok
0468 32 78 62

Nisrine Fouad
Speelse Conejo
0483 10 53 20

Zeno Stevens
Beheerste Poedel
0473 35 91 90

Jins – fleurvanlent@gmail.com en lucas14101410@gmail.com
Fleur Van Lent
Dartele Wasbeer
0471 08 99 12

Lucas Lemaïtre
Evenwichtige Adelaar
0476 90 59 97

Oudercomité
Eva Van de Pol
0498 74 93 92

Groepsleiding - groepsleiding.sintpaulus@gmail.com
Fleur Van Lent
Dartele Wasbeer
0471 08 99 12

Max Engelborghs
Intense Steenbok
0468 32 78 62

Thomas Vermeulen
Enthousiaste Newfoundlander
0479 32 14 18

Stan De Roeck
Doorzettende Butskop
0471 88 41 76

BELANGRIJK!:
Website: www.scoutsbonheiden.be controleer deze website regelmatig om
te zien of er geen wijzigigen in het programma zijn gebeurd!

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
Welpen
JVK’s
Vk’s
Jins

26-31 juli
24-31 juli
22-31 juli
22-31 juli
22-31 juli

Waar is het kamp?
Dit jaar trekken we naar een gemeente in de Belgische provincie Luxemburg,
namelijk Tellin! De exacte locatie van onze wei vindt u op coördinaten
50°03’56.8”N - 5°13’17.4”E (50.065781, 5.221512). Op de kruising van
Chemin des Crêtes en Rue de l’impératrice is er een zandweggetje dat u moet
volgen om bij het kampterrein te geraken, maar uiteraard zullen onze
herkenbare pijltjes ook ophangen om iedereen vlekkeloos naar het
kampterrein te leiden.
En hoe geraak ik daar?
Voor de heenreis vragen we om eigen vervoer te voorzien, dit jaar mag je wegens
de corona maatregelen NIET carpoolen met andere ouders en leden. We
verwachten de kapoenen, welpen en JVK’s telkens om 14u op de dag van aankomst
op ons kampterrein, de VK’s en Jins verwachten we al om 11u op het terrein! Om
terug te komen vragen wij dit jaar aan de ouders om hun kinderen zelf te komen
ophalen. De regeling hier om volgt nog. Meer informatie rond naar kamp en terug
kan je terugvinden op de volgende pagina bij ‘corona-maatregelen’.
OP KAMP AANKOMEN DOE JE IN PERFECT 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
was-plaats), 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 m et een zitb alk in plaats
van een bril. Geen nood ! Hudo’en is mi nd er eng dan je denkt en openlucht
is stiekem wel fijn! Voor de kapoenen hebben we een aantal jaren geleden
een speciaal wc-hutje gemaakt waarvan 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 voorwerpen.

CO R O N A - M A A T R E G E L EN
We zijn super blij dat we dit jaar toch op kamp kunnen. Dit kan echter
wel alleen als we ons houden aan de regels die de overheid en de
virologen voor ons hebben opgesteld. Hieronder vinden jullie een kleine
samenvatting van de maatregelen. Als je toch nog vragen hebt, aarzel
dan zeker niet om de leiding te contacteren!
ALGEMEEN:
We gaan dit jaar op kamp in contactbubbels van max.50 personen, elke
tak vormt dus zijn eigen bubbel op het kampterrein. Deze bubbels
gelden voor minstens 7 dagen, binnen deze bubbel is het niet nodig om
afstand te houden of een mondmasker te dragen. De leiding zit mee in
de bubbel van zijn tak, de fourage vormt een aparte bubbel.
BUBBELS:
Een bubbel is voor 7 dagen, dit betekend dat de aankomstdata voor de
verkenners en jins verlaat is naar 22 juli. Heel belangrijk is dat de
verkenners en jins 22 juli aankomen om 11u, de jonverkenners worden
verwacht om 14u. We verwachten de welpen 24 juli om 14u en de
kapoenen op 26 juli ook om 14u.
Contact buiten de bubbel worden door ons genoteerd in een
contactenlogboek. Vb. De kapoenen gaan op dagtocht en komen
onderweg een boswachter tegen dan wordt dit in het contactenlogboek
opgeschreven. Dit contactenlogboek wordt tot 1 maand na het kamp
bijgehouden.
Welke maatregelen nemen wij om de (veiligheid binnen de) bubbels te
garanderen?
-

De terreinen van alle bubbels worden afgespannen met linten.

-

Elke bubbel krijgt een kleur, het materiaal dat zij mogen gebruiken
wordt met die kleur gemarkeerd.

-

Elke bubbel krijgt zijn eigen materiaal en EHBO-kit: al het materiaal,
tentpalen, HUDO, … wordt minstens 1 keer per dag ontsmet.

-

De tenten worden dagelijks verlucht.

-

Fourage, VK’s en JVK’s koken altijd met mondmasker en handschoenen
aan.

-

Contactspelletjes worden zo veel mogelijk vermeden.

-

Er zijn 4 vaste handwasmomenten per dag.

-

2- en 3-daagse gaan niet door.

-

Bij verplaatsing van het terrein, heeft 12+ jaar een mondmasker bij.

-

Uitstappen worden ALTIJD begeleid door leiding.

MAG MIJN ZOON/DOCHTER MEE OP KAMP:
Heel belangrijk: ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun
kinderen al dan niet laten meegaan. Alle kinderen die 5 dagen
voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoonden
(koorts, diarree, …) mogen mee op kamp. Wie tot één van de
risicogroepen behoort, kan niet deelnemen aan het kamp:
- Tenzij een dokter via attest toestemming geeft
- Tenzij de ziekte of aandoening onder controle is door medicatie
Enkel van wie de medische steekkaart is ingevuld, mag mee op kamp!
NAAR KAMP EN NAAR HUIS:
Er mag niet worden gecarpoold!! Naar het kamp komen de ouders hun
kinderen afzetten in de afzetzone (ouders behoren NIET tot de bubbel
van het kamp). Kinderen helpen installeren kan dus niet. Ouders dragen
een mondmasker bij het afzetten. Er wordt dus ook niet samen gegeten
op het terrein, wij verwachten dat jullie dit al gedaan hebben.
Om naar huis te gaan komen de ouders hun kinderen zelf halen van het
kampterrein op 31 juli. De regeling volgt nog. Ook hierbij wordt een
mondmasker gedragen. Een bubbel geldt voor 7 dagen, voor de
kapoenen wordt dus aangeraden om 2 dagen na het kamp geen nieuwe
activiteit te doen. Er is dus ook geen gezamenlijk afsluitmoment op het
kerkplein!
MATERIAAL:
Er wordt verwacht dat de leden zeker volgend extra materiaal
meenemen: minstens 2 mondmaskers, minstens 2 keukenhanddoeken,
genoeg papieren zakdoekjes en een drinkbus.
WAT BIJ ZIEKTE?
Wordt er iemand ziek tijdens het kamp dan is er 1 leiding per bubbel
die zich in geval van vermoeden van besmetting over de zieke ontfermt
(met het nodige beschermingsmateriaal). Wij voorzien een
quarantaineruimte in een aparte tent.
Wordt er iemand ziek na het kamp? Contacteer dan zo snel mogelijk
een dokter! De dokter zal dan contact opnemen met het contacttracingcenter.
POST:
HEEL BELANGRIJK! Dit jaar wordt er GEEN post toegelaten. Dit om extra
contact met andere bubbels te vermijden.

OPROEP:
KEUKENHANDDOEKEN
Wij zijn volop bezig met het kamp corona-proof te maken. Hiervoor zijn
wij opzoek naar heel, lees maar heeeeel veel keukenhanddoeken. Dit
omdat wij elke handdoek maar één keertje mogen gebruiken voor de
afwas. Dus heeft u thuis nog keukenhanddoeken liggen die u niet meer
gebruikt? Geef ze dan aan de scouts!
Je mag de keukenhanddoeken afgeven bij Annick Van den Broeck
Mechelsesteenweg 258,
2820 Bonheiden
Lukt het niet op de handdoeken tot bij Annick te brengen contacteer
dan even de leiding en dan bekijken we hoe we de handdoeken tot bij
ons krijgen.
Alvast bedankt!

K I E K E G A AT OP K A M P EN
NEE MT MEE
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
- 2 keukenhanddoeken

Allerlei
- Leesboeken
- Gezelschapsspelletjes
- Schrijfgerief, omslagen en postzegels
- Muziekinstrumenten
- Zonnecrème
- Degelijke rugzak voor op dagtocht/ 2-daagse/3-daagse
- Zaklamp
- …
Corona materiaal (verplicht!!):
-

Minstens 2 mondmaskers

-

Minstens 2 keukenhanddoeken

-

Genoeg papieren zakdoekjes

-

Drinkbus

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 : JURASSIC PARK
Liefste kapoenen,
Wij hebben deze week een telefoontje gekregen van de boer van Tellin.
De boer heeft bij het klaarmaken van het kampterrein een dinosaurusbot
gevonden. Hij is ervan overtuigd dat er nog veel meer botten te vinden
zijn. De boer was helemaal over zijn toeren en wou het kamp
annuleren!!! Dat konden wij niet laten gebeuren dus dachten wij, onze
kapoenen lossen het probleem wel op! Wij gaan samen met jullie op
avontuur om alle dinosaurus botten te zoeken en wie weet kunnen wij
ons eigen Jurassic Park openen. Maak jullie dus al maar klaar om met ons
op onderzoek uit te gaan als echte archeologen, paleontologen en al de
andere moeilijk namen van onderzoekers.
Tot binnenkort in het Sint-Paulus Jurassic Park,
Steenloper, Steppelemming, Eva, Agame en Spotlijster
Nog enkele praktische zaken:
Breng een drinkbus en brooddoos mee voor op dagtocht
Vergeet je beste Jurassic Park outfit niet!
Breng je goed humeur mee 😊
Steek de kledij van je kapoen in zakjes per dag en voorzie het
van initialen
In het tijdperk van de dinosaurussen bestond nog geen snoep, dus
laat dat maar thuis!
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:
SUPERHELDEN
Beste Beste welpen,
Wij zijn het Sint-Paulus superheldenteam van Tellin. Een vijf-koppig team
bestaande uit enkel getalenteerde superhelden. We zullen ons kort even
voorstellen: Speedy is zo snel als de bliksem, Smarty kan zijn hersenen
breken over de allermoeilijjkste raadsels, Sporty is een superheld die echt in
alle sporten uitblinkt, Hungry kan superveel eten en Strongy is de
allersterkste superheld op aarde.
Het Sint-Paulus superheldenteam is op zoek naar nieuwe leden. Daarom
hebben ze de welpen uitgenodigd op hun superhelden-basis in Tellin. De
welpen hebben 7 dagen de tijd om aan de Sint-Paulus superhelden te
bewijzen dat ze sterk, slim, sportief, snel en hongerig genoeg zijn om het
team te vervolledigen. Begin alvast te trainen, zoek uit wat jouw
superheldenkracht is en trek je allercoolste superheldenpak aan! Wie klaar
is om een echte superheld te worden verwachten we op 24 juli in Tellin.
Wij kijken er alvast naar uit!
Tot op kamp dappere welpen.
Stevige linker van het Sint-Paulus superheldenteam,
Chil, Sahi, Ko, Sona en Rama

JONG V E RK E NNERS :
T O MO R R OW K A M P
Pukkelpop, Rock Werchter, Tomorrowland, …
Aangezien het welbefaamde coronavirus dit jaar veel roet in
het eten gooit, kunnen de festivals deze zomer niet doorgaan.
Geen livemuziek, geen grote menigtes, geen moshpits, geen
lekker eten, geen fancy outfits en niet chillen op de camping.
Dit zorgt ervoor dat veel mensen niet echt uitkijken naar de
zomer. Daarom organiseren wij met de JVK’s ons eigen
(fictief) festival. We halen de entrepreneurs boven in elk van
onze leden en organiseren een helse strijd om het
succesvolste festival te kunnen organiseren. Dus trek uw
rubberen laarzen, regenponcho, heuptasje en fancy outfit
maar aan en kom mee op TomorrowKamp. (Deze naam is nog
voor discussie vatbaar ;) ) Wij zijn er alvast helemaal klaar
voor! (onderstaande foto is vorig jaar genomen tijdens
Pukkelpop)
Wat zeker niet vergeten:
- Zie materiaallijst kiekeboe
- Witte t-shirt
- Festivaloutfit

V E R K E N N E R S : PEAKY PAULUS
Oi lads and gals,
This year we will gather in Small Heath, Birmingham for the best times of
our lives. No more war, no more fucking fighting, no more staying inside
‘cause you’re afraid of this Italian gang, the Corona boys. Just shits and
giggles for 12 days before we return to the shithole that we all came from.
We’ll place bets, we will drink water and we will enjoy each other’s
company. Of course there are some jobs to be done, some more difficult
than others. But it is good money and afterwards we will just concentrate
on the legal parts of our business.
To be part of the Peaky Paulus the following is needed: a signature outfit
that includes a tailored jacket, a lapel overcoat, a button waistcoat, bellbottom trousers, leather boots, and a peaked flat cap. The women can wear
whatever the fuck they want. Don’t disappoint!
And remember… no smoking!
No foocking smoking, no smoking, no focking smoking.
Understood?
We’ll see ya at 11 in The Garrison.
By order of the focking Scouts.

J I N S : WILDE BEESTENBOS

We trekken helaas niet naar Kroatië in juli, maar wel naar het wilde
beestenbos! We keren terug naar onze oerinstincten en gedragen ons
een heel kamp als beesten! (lees: we verkleden ons in het leukste
dier dat er bestaat, namelijk onze eigen totem) Vergeet dus zeker
geen verkleedkleren, zodat je je nog meer kan vereenzelvigen met
je totem.
Elke dag staat in het teken van een andere jin/leiding zijn of haar
totem. Als alternatief voor het rondtrekken op buitenlands kamp
gaan we ook een beetje rondfietsen in de Wallonie. Meer info
hierover volgt nog via mail en Facebook.
Wat mag je dus ZEKER niet vergeten?
- Je fiets
- Al het standaard scoutskampmateriaal (kijk naar het lijstje in
het midden van de kiekeboe als ge het nog altijd ni weet,
schandalig!)
- Verkleedkleren van jouw totem
- Een kleine rugzak
- Identiteitskaart
- Alles om ons kamp zo leuk en cosy mogelijk te maken
- Snoep is toegestaan vanaf de jins, dus maak er gebruik van
- En natuurlijk … je goed humeur ;-)

BBQ: 20 SEPTEMBER 2020

Beste scouts, ouders en sympathisanten!
Als iedereen flink zijn best doet in deze moeilijke tijd, kunnen we
weer beginnen uitkijken naar de gezelligste bbq van het jaar! Ideale
moment om met de familie, vrienden, oudleiding of stam eens samen
te komen gecombineerd met een lekker stukje vlees of vis, een fris
pintje of een lekker wijntje! Hou zondag 20 september dus maar vrij!
Het oudercomité

Natuurlijk is het nog afwachten of onze BBQ al dan niet mag daar
gaan, dit hangt af van wat de overheid en de veiligheidsraad tegen
dan beslist in verband met evenementen. Wij hopen natuurlijk dat
onze jaarlijkse BBQ kan doorgaan, wij houden jullie hiervan op de
hoogte!

