Vlottenkamp 2019
Afvaart van de Chiers
18-30 juli 2019

Ons kampverhaal :
Vele jaren terug, we bevinden ons op een boot. Het is een woeste nacht en de boot wiegt heen en
weer over de torenhoge woeste golven die met al hun macht een van de meest legendarische schepen
probeert te verwoesten. De bemanning is in rep en roer. Ze klimmen in de masten en draaien aan het
roer. Beneden is er een vrouw samen met haar man. Ze horen niets van wat er boven allemaal gaande
is want ze beviel van een jongen en zijn naam was Christopher Columbus. Hij groeide al snel uit tot
een matroos met een grote baard. Hij ontdekte de hele wereld met al zijn bemanning en was tegen
de grootste gevaren van de zee opgewassen. Op een terugtocht van het amazonewoud nadat ze de
amazonische goudmijnen hadden leeggeroofd kwamen ze echter een gevaar tegen op hun tocht waar
ze niet op voorbereid zijn. Toen de bemanning in hun verrekijker keek zagen ze een heel verontrustend
teken, de zwarte vlag. Deze zwarte vlag was gekentekend door de gekende en gevreesde witte
doodskop. Deze vlag was gekend door elke persoon die de zee ook maar op durfde. Deze vlag gaf aan
dat het schip van de Piraat Jack Sparrow in hun buurt kwam. Christopher Columbus schoot meteen in
actie en riep luidkeels met zijn schrille stem dat de strijdlustige matrozen alle hens aan dek moesten
geven. Ondanks de poging om het schip af te wimpelen halen de wrede piraten het schip als maar
meer in. Op dit moment bevinden ze zich aan de kust van Frankrijk. Christopher Colombus ziet een
rivier en ziet hierin hun redding. Ze kiezen om mee te varen met de stroming van de rivier maar Jack
Sparrow gaf niet op en zet de achtervolging in. Ze halen al snel het schip in en de bemanningen van
de beiden schepen houden hun klaar voor gevecht. De kanonnen worden geladen met de loodzware
kanonballen, de zwaarden zijn geslepen en de geweren zijn geladen. De kapiteinen tellen beiden af
voor het startschot. 10, 9,8,7,6,5 scoopidoe papa, e boemboemboemboemboem, papapap…. De
kapiteinen kijken naar rechts en zien een raar ongekend fenomeen. Een groep jongeren tussen de 15
en 17 jaar varen voorbij in een speciale soort boot genaamd een vlot. Ze spelen vreemde muziek en
hebben een vreemde klederdracht aan, een groene rok en een lichtgroene T-shirt, dit was ongezien.
Zij kwamen voorbij en zongen vol borst het lied vrolijke vrienden mee, de kapiteinen kregen spontaan
een grimas op hun gezicht. Ze besloten het geld te delen over de twee schepen en de scouts. En in
plaats van te vechten veel liefde te beginnen spreiden. De scouts werden uitgekroond tot de beste
sfeermakers ooit geleefd op aarde. Vele jaren later zet de scouts van Winksele-Veltem-Beisem, deze
traditie nog steeds verder. Om de drie jaar trekken ze op de rivier met hun zelfgemaakte en
onverwoestbare vlotten. En zorgen ze voor het milieu de liefde en de vreugde. Spread the love and
the vibes!!!!

JULLIE SUPER LEUKE FOURAGE…
Naam: Kaat Raymaekers
Totem: Sarabi de kosmosindigo zachtvinnige koala
Lievelingseten: Risottoooo
Leukste scoutservaring: Fietskamp met de givers
Weetje: ik ben het mooiste cadeau dat mijn mama
ooit op haar verjaardag kreeg
Dilemma: terug in de tijd of in de toekomst kunnen
kijken

Naam: Maud
Totem: Mingo de juweelviolette
sprankelende sneeuwstormvogel
Lievelingseten: pasta, pizza of iets anders
van de Italiaan!
Leukste scoutservaring: mijn jinkamp in
Macedonië
Weetje: Ik was ooit cheerleader bij de
Leuven Bears…
Dilemma: Elke dag sandalen met witte
sokken moeten aandoen of altijd oya lele
van k3 zingen als je iemand tegenkomt die
je kent?

Naam: Tom Raymaekers
Totem: levensgenietend winterkoninkje
Lievelingseten: stoofvlees met frietjes
Leukste scoutservaring: vlottenkamp en leiding van
de JV’s
Weetje: ik heb een tattoo, maar die zal je nooit zien
Dilemma: Stihl of husq varna?

… EN NATUURLIJK JULLIE TOFFE LEIDING

Naam: Ellen
Totem: Illa het kersenwitte zachtmoedige
damhert
Lievelingseten: Alle soorten soep!
Leukste scoutservaring: Fietskamp met de
Givers
Weetje: Ik ben echt een dramaqueen
#felleelle
Dilemma: Scouts of chiro…

Naam: Kaatje
Totem: Guppi de flamingogele guitige cavia
Eten: alles ma gene vis
Leukste scoutservaring: fietskamp met de givers
Dilemma: Kusje OF lekjes van Ellen
Weetje: je kan me altijd wakker maken voor een
keuvelmomentje

Naam: Mathilde
Totem: Chilla het bubblegumblauwe
levenslustige winterkoninkje
Eten: Pizza HawaÏ #noshamenummer1
Leukste scoutservaring: jinkamp en eerste
jaar giverkamp
Weetje: ik heb een babyprogramma
ingesproken
Dilemma: altijd zomerkleren of altijd
winterkleren dragen

Naam: Wotan
Totem: Apu het alpenrotsblauw opgewekt
leeuwaapje
Eten: Zomerse bbq
Leukste scoutservaring: Jinkamp in Bulgarije
Weetje: Ik heb een kleine festivalverslaving
Dilemma: kat of hond opeten

Naam: Merten Fermont
Totem: Gedreven mees
Lievelingseten: Frietjes van Rudy
Leukste scoutservaring: Vlottenkamp &
Jinkamp
Weetje: Ze noemen mij wel de
“Firemaster”
Dilemma: Altijd te koud hebben of altijd te
warm?
Naam: Ziggy
Totem: Genietende baviaan
Eten: Chilli con carne
Leukste scoutservaring: JIN 98’
Weetje: Ik verzamel munten
Dilemma: dat er ketchup uit je navel spuit OF dat je
neusgaten tot potloodslijpers omgetoverd kunnen
worden?

Naam: Vio
Totem: Snelle Ezel
Lievelingseten: Volle tank diesel
Leukste scoutservaring: Alle Giverkampen
die ik heb meegemaakt
Weetje: Met 11m3 laadruimte heb ik plek
genoeg om mee te mogen op giverkamp.
Dilemma: Ploeteren in de modder of racen
op de snelweg

Praktische info
Dit jaar doen we met de givers vlottenkamp. We gaan een deel van de rivier “Chiers” afvaren. Deze
rivier is gelegen in Frankrijk,waar we ons gaan vertroeven in de departementen “Meuse” en
“Ardennes”. Het kamp gaat door van 18 tot 30 juli 2019.
Voor al ons materiaal mee te kunnen nemen verwachten we jullie op 17 juli om 14h aan de
Beisemburcht voor de container met ons vlottenmateriaal te vullen.
Om te vertrekken spreken we af op 18 juli om 8h aan het station van Leuven (Martelarenplein).
Op 30 juli om 15h mogen jullie opgehaald worden aan de Beisemburcht. Dit nadat we daar de
container eerst hebben leeggemaakt.

Noodgevallen
Indien er zich op het thuisfront zeer dringende zaken voordoen kunnen jullie de leiding bereiken op
volgende nummers. In andere gevallen: “Geen nieuws is goed nieuws”!

● Ellen Maris:

+32 489 41 72 07

● Merten Fermont

+32 471 30 71 25

● Wotan Pype

+32 475 83 16 61

● Mathilde Vermeesch +32 498 66 01 74

● Kaat De Groote

+32 497 22 81 49

● Ziggy Baert:

+32 474 24 60 50

Inschrijving & betaling
Als u meer dan 1 kind in de scouts heeft als lid betaalt u 10% minder voor het 2e, 3e, 4e, … kind!
✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ………………………………………………………Ouder van ………………………………………………………………………………
geef mijn zoon/dochter de toestemming om mee te gaan op giverkamp van 18 tot 30 juli 2019 en
betaal hiervoor 170 euro op volgend rekeningnummer BE68 7344 1110 7934 met vermelding van de
naam van uw giver en giverkamp.
Mijn zoon/dochter kan meedansen/ niet meedansen tijdens de show van de Vlaamse kermis op 17
augustus 2019.
De inschrijving, betaling en reistoelating dienen in orde te zijn ten laatste tegen 1 juli!
Handtekening:

Wat neem ik allemaal mee op Vlottenkamp?
Kledij:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Scoutsuniform! Aandoen bij vertrek
T-shirts, ook onze mooie givert-shirt
Dikke truien (in de avond kan het koud zijn!)
Lange broek
Shorts/rokjes
Sokken (pak er genoeg mee, wij willen geen stinkvoeten in onze tent)
Ondergoed
Bikini/zwembroek (we gaan 4 dagen vlotten dus neem een extra mee)
Fluovest of fluo-rugzakhoes (voor als jullie in het donker moeten stappen)
Regenjas/poncho
Thema kledij: china voor ons vlaamse filmpje

Slaapgerief:
●
●

Slaapzak
Matje (Luchtmatras is onhandig, je moet er zelf mee sleuren)

Schoeisel:
●
●
●
●

Stevige stapschoenen (Ja het is vlottenkamp, maar er zijn ook stapdagen!)
Schoenen of sandalen voor in het water (We varen de rivier af dus niet vergeten!)
Gemakkelijke schoenen
Compeed (blarenpleister)

Toiletgerief:
●
●
●
●
●
●

Zonnecrème & aftersun (Heel belangrijk!)
Tandenborstel, tandpasta
Handdoek, washandje
Zeep/shampoo (Biologisch afbreekbaar, dit is verplicht als je in een rivier jezelf wast)
Muggenmelk
Medicatie met attest van de dokter

Varia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Drinkbus (Vul deze bij vertrek, we gaan moeten stappen)
2 keukenhaddoeken
Gamel (je krijgt geen bord) zet je naam erop!
Bestek
Zaklamp
Eventueel zakmes en/of werkhandschoenen voor bij het sjorren
Pet / zonnebril
Europese ziekteverzekeringskaart
Identiteitskaart
Buzzypas
Zakgeld: richtbedrag 50 euro

Wat nemen we niet mee:
●
●

Alcohol of andere drugs
Waardevolle spullen (GSM en dergelijke zijn op eigen risico!)

TIP: Steek alles in plastic zakken, de rugzakken gaan mee op het vlot! Zorg ook dat je de rugzak kan
dragen, je moet er namelijk zelf mee wandelen. Ten slotte, zet overal je naam in!

VLAAMSE KERMIS 2019
Onze jaarlijkse Vlaamse Kermis gaat door van 16 tot 18 augustus 2019 aan de Warotzaal te
Winksele. We nodigen jou en je hele familie van harte uit voor dit groots scoutsfestijn.
Hier volgen enkele belangrijke data en tijdstippen voor onze leden.
Vrijdag 16 augustus 2019:
17u30:

19u:

-

Générale repetitie van de show met aansluitend de Juicy Party

-

Opening volkscafé

-

Juicy Party (kinderfuif) tot 21u

-

Opening Snackkot

Zaterdag 17 augustus 2019:
15u:

-

Opening VLMS KRMS

15u30:

-

Leden verzamelen backstage voor de show

16u:

-

Start show

17u:

-

Opening Lunapark

De agenda van het hele VLMS KRMS evenement kan je terugvinden op www.scoutswvb.be,
de facebook pagina van scouts WVB of in de VLMS KRMS uitnodiging (begin augustus in je
brievenbus).

Wil je graag een handje helpen op de VLMS KRMS? Aarzel niet een stuur een mailtje naar
piotniels93@gmail.com en/of demolmaarten@gmail.com.

Een fijn kamp en tot op de VLMS KRMS 2019,

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!

Wat gezellige kiekjes van doorheen het jaar

Ik heb er
zin in!!!!!

