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jonggidsenleiding 

 

Mijn totem is Azora de palmzwarte sprankelende scholekste
Mijn lievelingseten is pastaaaa 
Mijn leukste kamp was jinkamp in Macedonië 
Mijn lievelingsspel is autozoektocht!! 
Later word ik hopelijk dokter 
Bij mij kan je op kamp terecht voor eens goed onnozel te 
doen 
Ik ga op reis en ik neem mee: chips en cola zero :) 
  

Mijn totem is Rino de cuberdonoranje geestige dolfijn 
Mijn lievelingseten is Mosselen van de Vlaamse 
Mijn leukste kamp was Jinkamp in Macedonië 
Mijn lievelingsspel is Stadsspel 
Later word ik de rijkste man op aarde  
Bij mij kan je op kamp terecht voor de diepste geheimen 
Ik ga op reis en ik neem 20 kratten ice tea mee 
  

 

Mijn totem is Lana het citroen-rode goedgeliefde lu
Mijn lievelingseten is Spaghetti carbonara en sushi
Mijn leukste kamp was Jinkamp in Macedonië  
Mijn lievelingsspel is autozoektocht 
Later word ik ... 
Bij mij kan je op kamp terecht om samen veeel te  
babbelen en te lachen!!! 
Ik ga op reis en ik neem mijn tandenborstel mee 

Mijn totem is Pipa de saffier-gele joviale panda  
Mijn lievelingseten is Pizzaaa :)) 

Mijn leukste kamp was Jinkamp naar Bulgarije 

Mijn lievelingsspel is Autozoektocht 

Later word ik  .. 
Bij mij kan je op kamp terecht om samen eens goed te 

lachen 

Ik ga op reis en ik neem mee een loyale oeakari 
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Mijn totem is vuur-violette amusante katta 
Mijn lievelingseten is spaghetti carbonara 
Mijn leukste kamp was jinkamp naar Bulgarije 
Mijn lievelingsspel is autozoektocht 
Later word ik wetenschapper 
Bij mij kan je op kamp terecht voor alleen maar plezier 
Ik ga op reis en ik neem mee mijn zwembroek om zon te klopp
  

Mijn totem is Aziza het zonnebloemlila 
springlevendig kwikstaartje 
Mijn lievelingseten is; pasta 
Mijn leukste kamp was; Jinkamp in 
Macedonië en fietskamp bij de givers  
Mijn lievelingsspel is; Dikke Berta 
Later word ik; De mama van 10 honden  
Bij mij kan je op kamp terecht voor; eens goed 
te roddelen over de jv’s  
Ik ga op reis en ik neem mee 
Mijn wimperkruller  
  

 
 
 

 

Mijn totem is Mila de wijn-blauwe vurige mus 
Mijn lievelingseten is koninginnenhapje van de vlaamse 
Mijn leukste kamp was jinkamp in Bulgarije 
Mijn lievelingsspel is  de miss kaboutervergadering 
Later word ik verpleegster 
Bij mij kan je op kamp terecht voor de meest juicy gossip 
Ik ga op reis en ik neem mee mijn zonnecrème want ik verbrand
ALTIJD 

        

  
Jongverkennerleiding 

Mijn totem is Pivo de Oezogroene Wilskrachtige Scholekster 
Mijn lievelingseten is balletjes van de vlaamse 
Mijn leukste kamp was Jinkamp  
Mijn lievelingsspel is Catchen 
Later word ik miljonair 
Bij mij kan je op kamp terecht voor interessante weetjes over 
vanalles 
Ik ga op reis en ik neem mijn badsloefen mee  
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Mijn totem is Gringo de taigawitte 
betrokken olifant 
Mijn lievelingseten is Chili con carne 
Mijn leukste kamp was Jinkamp in Bulgarije 
Mijn lievelingsspel is autozoektocht 
Later word ik  
Bij mij kan je op kamp terecht voor een 
goeie mop 
Ik ga op reis en ik neem mee een tevreden 
patrijs 
  

 

 

Mijn totem is Roeni de perzikroze liefhartige ree 
Mijn lievelingseten is alle soorten pasta’s 
Mijn leukste kamp was fietskamp en jinkamp!!! 
Mijn lievelingsspel is autozoektocht  
Later word ik rijk 
Bij mij kan je op kamp terecht voor het verzorgen van je 
wondje 
Ik ga op reis en ik neem mee een kampeerstoeltje 
  

Mijn totem is Zoebie de hemelgroene 
ondeugende sneeuwuil 
Mijn lievelingseten is pasta met zalm en 
roomsaus  
Mijn leukste kamp was jin- en al de 
jong-gidsenkampen 
Mijn lievelingsspel is autozoektocht 
Later word ik de Belgische dr. Phil 
Bij mij kan je op kamp terecht voor tips 
over hoe je met de meisjes moet 
omgaan 😉 
Ik ga op reis en ik neem mee: mijn goed 
humeur 
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Mijn totem is Akela de grafietgouden loyale hermelijn 
Mijn lievelingseten is Stoofvlees op Vlaamse wijze 
Mijn leukste kamp was JV-kamp en Jin-kamp naar Bulgarije  
Mijn lievelingsspel is autozoektocht  
Later word ik Vlaemsch strijder  
Bij mij kan je op kamp terecht voor advies en ironie 
Ik ga op reis en ik neem mee mijn voit skrtt 
  

Mijn totem is niet van toepassing 
Mijn lievelingseten is steak met friet🥩 
Mijn leukste kamp was elk JV jamp 
Mijn lievelingsspel is autozoektocht 
Later word ik brandweerman 👩 🚒 
Bij mij kan je op kamp terecht voor 
diepzinnige gesprekken 👂 
Ik ga op reis en ik neem mee een 
rietje🥤 
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Mijn totem is Django de saffraanblauwe loyale oeakari 
Mijn lievelingseten is frietjes van Rudi!! 
Mijn leukste kamp was jinkamp in Bulgarije (& sowieso dit kamp) 
Mijn lievelingsspel is stadsspel 
Later word ik koning 
Bij mij kan je op kamp terecht voor zever & gezwans 
Ik ga op reis en ik neem mee een joviale panda 
 
  

        

  
Fourage 

 

Mijn totem is Lona de pistachegele levendige slaapmuis 
Mijn lievelingseten is spaghettiii 
Mijn leukste kamp was jinkamp in Macedoinië en fietskamp 
givers 
Mijn lievelingsspel is autozoektocht!!! 
Later word ik mama 
Bij mij kan je op kamp terecht voor een gezellige babbel 
Ik ga op reis en ik neem geen regen mee 
  

Mijn totem is Twix de genietende Salangaan 

Mijn lievelingseten is de Rudi 

Mijn leukste kamp was Fietskamp givers 

Mijn lievelingsspel is simpelweg classic tikkertje 
Later word ik een bekende dj 
Bij mij kan je op kamp terecht voor wijze praat en goede raad 
Ik ga op reis en ik neem mee mijn volledig uitgeruste 

scoutsuniform met echt alle mogelijke embleemkes op 

 

Mijn totem is Nalou de barbapapagele zacht-moedige 
slaapmuis 
Mijn lievelingseten is Mexicaanse tortillia’s (recept van de
colruyt = mega aanrader) 
Mijn leukste kamp was Jinkamp Bulgarije! 
Mijn lievelingsspel is Metrospel en autozoektocht 
Later word ik bloeddonor!!! 
Bij mij kan je op kamp terecht voor al het eten dat je maar
en een aangenaam gesprekje 
Ik ga op reis en ik neem mee mijn beste scoutsvriendjes!!
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Mijn totem is Rico de bonsaïblauwe tevreden 
patrijs 
Mijn lievelingseten is bouletjes van de papa 
Mijn leukste kamp was Jinkamp in Bulgarije 
en fietskamp in Nederland 
Mijn lievelingsspel is autozoektocht/mega 
braft spel 
Later word ik wie ik hoop te zijn 
Bij mij kan je op kamp terecht voor lekker 
eten!!! 
Ik ga op reis en ik neem mee mijn goed 
humeur 

 

 

 

Mijn totem is Soeroekie de palmgele levendige spitsvogel 
Mijn lievelingseten is pasta!! 
Mijn leukste kamp was allemaal! (oké nee jinkampen zijn 

nog leuker!!) 
Mijn lievelingsspel is pleinspelen 
Later word ik een coole bomma 
Bij mij kan je op kamp terecht voor knuffels van mij & 

roddels over de leiding 
Ik ga op reis en ik neem mee propere onderbroeken 

natuurlijk! 
  

      

  
 

 Hoe ziet een dag op kamp er uit? 
09u00: De zon schijnt en het belooft weer een fantastische dag te worden in Bouillon, dus alle 
jv’s & jogi’s kruipen lekker uitgeslapen en fris hun tent uit. 
 
09u30: Er staat weer een heerlijk ontbijt op ons te wachten. Wat zal het deze ochtend weer zijn? 
spek met eieren, cornflakes, boke choco… 
 
10u00: We komen erachter welk beroep vandaag aan de beurt is en de eerste activiteit van de 
dag belooft weer een toppertje te worden. 
 
11u00: Elke patrouille begint hout bijeen te zoeken, want er moet vuur gemaakt worden om het 
middageten op te koken. 
 
11u45: De Jeroen Meusen en Sandra Bekkari’s van de patrouiles laten hun kookkunsten weer 
zien. Dat ruikt hier wel een beetje verbrand… 
 
12u45: Nadat de laatste kampkruiden zijn aangebracht is het tijd om te smullen van het 
zelfgemaakte middagmaal. De fourage kijkt, en ziet dat het goed is! 
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13u30: De magen zijn weer gevuld en om alles goed te verteren is het even tijd voor platte rust. 
keuvelen in de tent of wat chillen op het terrein tot de middagactiviteit begint. 
 
14u00: Jaja, we gaan er terug aan beginnen. Ook in de namiddag heeft de leiding weer iets tof 
gepland om ons een hele namiddag uit te leven. 
 
16u00: Wat beter om een komend energiedipke tegen te gaan dan met een lekker vieruurtje, 
voorzien door de fourage. 
 
18u00: Amai dat was weer plezant ze, we kunnen wel wat verkoeling gebruiken. Gelukkig is de 
Semois niet ver weg om een verfrissende duik te nemen+ons te wassen. 
 
19u00: Aan tafel! De fourage heeft er weer alles aan gedaan om een lekker ‘gerechje’ voor jullie 
te maken. Zouden ze kunnen tippen aan onze eigen kookkunsten?? 
 
19u30: Iedereen aan tafel is voldaan en staat te popelen voor het avondspel. 
Allez ‘t is al goed, nog 1 spelletje om het af te leren. 
 
22u00: Na het avondspel is het tijd om de tanden te poetsen en de pyjama aan te trekken. Voor 
jullie naar de tent gaan krijgt elke leiding/fourage nog een nachtkus. 
 
22u10: Iedereen ligt geïnstalleerd in de tent en er wordt nog een laatste keer over deze 
superleuke dag nagepraat. Wat een pret!  
 
22u30: Na een dag vol plezier valt iedereen in slaap en droomt over de gekste dingen, 
misschien zelfs over die ene jv/jogi die je hart wat sneller doet kloppen 

 
Wat neem ik mee ? 

ALGEMEEN:  
● Trekrugzak  
● Uniform( Aan bij het vertrek)  
● T-shirts  
● Warme/dunne pullen  
● Korte/lange broeken  
● Ondergoed  
● Kousen  
● Onderbroeken  
● Zwemkledij  
● Regenjas  
● Zonnebril / Pet  
● Pyjama  
● Luchtmatras  
● Zaklamp/koplamp  
● Zakmes  
● Schoenen  
● Waterpistool  
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● Waterschoenen (voor in de rivier)  
● Sheun kledij veu de letste avond!!  
● Kid’s ID of identiteitskaart  
● Medicatie + medisch attest van de dokter (zonder mogen wij niets geven)  
● Voor de JOGI’S: verkleedkleren in thema India 

 
 
 
ETEN:  

● Keukenhanddoeken  
● Gamel  
● Bestek  
● Beker  

 

SANITAIR:  
● Biologisch afbreekbare zeep BV Ecover  
● Tandenborstel  
● Tandpasta  
● Deodorant  
● Handdoeken en washandje  
● Zonnecrème  
● After sun  
● Muggenmelk  
● Blarenpleisters  

 

TWEEDAAGSE:  
● Fluovest  
● Stapschoenen  
● Matje  
● Drinkbus  
● Zakgeld(€15 max)  

 

WAT LATEN WE THUIS: 
 

● Snoep, chips en dergelijke  
● Piratten  
● Slecht humeur  
● GSM/Smartphone (Kan je meenemen voor 2daagse als je deze bij vertrek afgeeft) 
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Praktische informatie 

Ons kamp gaat door in Bouillon, op een rustig gelegen veldje naast de Semois. De perfecte 
plaats om ons 10 dagen lang uit te leven! 
 

Post 
Hieronder vinden jullie het adres waar kaartjes& brieven naar toegestuurd mogen worden 
 

Scouts WVB, (naam jonggiver) 
Chemin du Maqua 
6830 Bouillon 

 

Vertrek & Aankomst 
 
Natuurlijk moet er veel materiaal meegenomen worden. Dit kunnen we niet allemaal zelf 
meenemen dus gebruiken we een container die het materiaal vervoert van/naar ons 
kampterrein. Omdat deze zichzelf niet inlaadt worden jullie Zaterdag 13 juli om 13u 
verwacht in Beisem. Velen handen maken het werk licht, dus we hopen op een grote 
opkomst! Een week later verwachten we jullie, op zaterdag 20 juli om 7u 30 STIPT aan het 
station van Leuven in uniform. We nemen daar de trein naar ons kampterrein. Geef bij het 
vertrek al je kids-ID of identiteitskaart (samen met medicatie) af aan de leiding. Op dinsdag 
30 juli om 18u mogen jullie opgehaald worden aan de lokalen in Beisem. De container blijft 
nog een nachtje  op het veld staan en we hebben jullie nodig om deze 31 juli om 13u uit te 
laden. 
 
Noodgevallen 
Bij noodgevallen kunnen jullie ons bereiken op de volgende nummers. Gelieve dit enkel en 
alleen voor noodgevallen te gebruiken, geen nieuws is goed nieuws! 
 
Jongverkenners: Félix: 0471734497, Eva: 0483601794, Maarten: 0474073232 
Jonggidsen: Adriaan: 0497500607, Esther: 0476017013, Niels: 0479665396, Janne: 
0477808418 
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Inschrijving & betaling  
 
Omdat een vakantie met iedere dag plezier niet gratis is vragen we €120 voor 10 dagen                
all-in. Indien u meerdere kinderen in de scouts heeft krijgt het 2e ,3e ,4e ,… kind 10% korting                  
op de kampprijs.  
 
Gelieve zo snel mogelijk €120 op het rekeningnummer BE15 7344 1110 7530 te storten met               
vermelding van: naam en voornaam + “scoutskamp jonggivers”. Net als het           
inschrijvingsstrookje in te vullen. Ook vragen we om de medische fiche nog eens na te kijken                
(op de groepsadministratie) en goed te keuren (door deze opnieuw op te slaan).  
 
Het inschrijvingsstrookje kan je in de brievenbus van een leiding steken of je mag het               
inscannen en doorsturen via mail. De betaling en het strookje moeten ten laatste voor 1 juli                
in orde zijn!  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik,……………………………………………….ouder van ……………………………………………….... 
geef mijn jongverkenner / jonggids de toestemming om mee op kamp te gaan van 20 tot 30 juli 2018  
 
Hiervoor stort ik 120 euro op BE15 7344 1110 7530 met vermelding van: naam en voornaam + 
‘scoutskamp jonggivers’  
 
Mijn zoon / dochter kan wel / niet meedoen aan de show van de Vlaamse kermis op 17 augustus.  
 
Handtekening: 
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doktersattest medicatie 

  
bijlage aan de individuele steekkaart 

  
  
  
ondergetekende, dokter in de geneeskunde, 

………………………………………………………………………………………..………… 

  
  
verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het 

kind/de jongere): 

  
  
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

….………….. geboren op: 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..…….. 

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen : 

naam geneesmiddel: 

…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………. dosering 

(hoeveelheid en frequentie dag/uur): 

…..…………………………………………………………………………………………… wijze van toediening : 

….…………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

O door leiding 

  
O zelfstandig in te nemen 

  

  
O door verpleegkundige 
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bewaring: (vb.koelkast) 

.…………………………………………………………………………………..….………………………………

… O door leiding 

  
O zelfstandig 

  
  
eventuele einddatum van de 

behandeling:…………………………………………………………………..….……………………………… 

  
  
waarvoor dient deze medicatie: 

………………………………………………………………………………………………………………………. mogelijke 

bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden: 

  

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

………………. schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften) 

  
  
telefoonnummer van de arts: 

…………………………………………………………………………………………………… opgemaakt te 

(plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..…………. 

handtekening en stempel van de arts: 

 

schema toediening medicatie 

  

 

naam medicatie dag uur toediening bewaring ter behandeling van bijwerkingen 
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Scoutsseizoen 2019-2020 
Enkele belangrijke data op een rijtje: 
·         14 september 2019: plantjesverkoop voor Kom op Tegen Kanker (9u-12u) 
  
·         22 september 2019: Startdag nieuw scoutsseizoen 
  
Op 22 september openen we het scoutsseizoen naar jaarlijkse gewoonte officieel met de             
startdag. Deze zal doorgaan van 14-17u aan de Beisemburcht. De kinderen leren hun             
nieuwe leiding kennen en de leiding stelt zich ook voor aan de ouders. Doorlopend zijn jullie                
van harte welkom om een drankje te drinken in ons jincafé. Meer uitgebreide info over de                
start van het nieuwe scoutsjaar zal u eind augustus op onze website vinden. 
OPGELET! De inschrijvingen voor scoutsjaar 2019-2020 verlopen uitsluitend online via          
onze website. Vanaf 22 september zal de online tool opengaan. Meer informatie hierover is              
het vinden op onze site onder ‘inschrijvingen’. 
·         2-3 november 2019: Mosselfeest 
  
·         21-23 augustus 2020: VLMS KRMS 
Tot volgend jaar!  
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