
 

 

 

 

 

  

Jawel, het is weer zo ver!!!  

We gaan van 20 tot 30 juli naar  

onze enige echte feesttent in de Ardennen!  

Van Nieuwjaar tot Sinterklaas, van  

carnaval tot Halloween: laat het  

feestbeest in jezelf naar boven komen 

voor de 10 beste, coolste, zotste en 

onvergetelijkste dagen uit je leven! 

 

… LET THE PARTY 

BEGIN!!! 

 
P.S. Voor zij die echt niet meer kunnen wachten is er alvast 

deze partysong om in de sfeer te komen! Haal die dansmoves 

maar boven! 

https://youtu.be/8tlrUm_G10k   

https://youtu.be/8tlrUm_G10k


Alles wat je moet weten over 

De  

 

JV-LEIDING 

Félix Rana

 

Kaat

 

Merten 

 

Wat is mijn totem? Pivo de Ouzo-

groene 

wilskrachtige 

scholekster 

Ubi het 
horizonblauwe 
goedlachse 
schaap 

Sarabi de 
kosmosindigo 
zachtvinnige koala 

Gedreven Mees 

Wat vond ik het 
leukste kamp? 

Jinkamp in 

Macedonië 
Jinkamp in 

Macedonië 
Jinkamp in 
Macedonië en 
fietskamp als 1ste 
jaar giver 

Jinkamp in 
roemenië & 1ste 
jaar JV 

Wat is mijn favoriete 
scoutsgerecht? 

Balletjes in 

tomatensaus van 

de Vlaamse 

WENTELTEVEN Gewonnen brood, 
of is het verloren 
brood?  

Frietjes na 
tweedaagse 

Voor wat kan je het 
beste terecht bij mij 
op kamp? 

Advies over de 

vrouwtjes  
Advies over de 
boys 

Als je gekwetst 
bent (mentaal en 
fysiek) 

Hoe sjor ik zoals 
de beste, hoe krijg 
ik mijn vuur aan 
om op te koken, ... 

Hoe een jonggiver 
was ik? 

Gerespecteerde 

patrouilleleider en 

af en toe een 

zwijntje 

Een nieuwsgierig 
“klein” meisje 

Een luxebeesje Een 
hardwerkende JV 

Hoe zie ik mijn leven 
later in één woord? 

Plezier Genieten Heureuse enigmatisch 

Wat is mijn 
levensmotto? 

Get rich or die 

trying 
Liever te veel 
gegeten dan te 
weinig gedronken 

Geniet van de 
kleine dingen  

Wie het kleine niet 
eert, is het grote 
niet weerd 

Welk liedje past het 
beste bij mij? 

Gangnam Style Cool girl C’est la vie - Bobby 
Bazini 

Wake me up 

Waardoor word ik 
instant gelukkig? 

Eten Mijn vrienden en 
mijn 2 katten 

Chocola!!!, lekker 
eten, vrienden en 
goeie muziek 

Als het goed weer 
is buiten 

Mijn openingszin is Hey ken jij Brecht 
al? 

‘t Zal wel wezen! Ken ik u van 
ergens?  

Ik ben mijn 
nummer kwijt, 
mag ik de jouwe? 



De  

 

Jogi-leiding 

Emma Brecht

 

Elisa

 

Ziggy

 

Wat is mijn totem? Mali de leliegele 

goedhartige 

torenvalk 

Krawiki de 
dennenrode 
stoutmoedige 
hazewind 

Lona de pistache 
gele levendige 
slaapmuis 

Genietende baviaan 

Wat vond ik het leukste 
kamp? 

Jinkamp in 

Macedonië 

Jinkamp in 

Macedonië 

Jinkamp in 

Macedonië 
jinkamp in 

Roemenië 

Wat is mijn favoriete 
scoutsgerecht? 

Puree met 

appelmoes en 

worst 

Boke choco Heel de menu van de 
Vlaamse Kermis 

Chili con carne 

Voor wat kan je het 
beste terecht bij mij op 
kamp? 

Drama, roddeltjes 

en heimwee 

Indien gebrek aan 
humor 

Een sappige roddel Voor een goede 
babbel en plezier 

Hoe een jonggiver was 
ik? 

jongens zijn vies!! Een rebel Een spring in ‘t veld Een echte bad boy 

Hoe zie ik mijn leven 
later in één woord? 

verrassend Weelderig Gelukkig Genieten 

Wat is mijn 
levensmotto? 

nog efkes snoozen Het leven is als een 
frikandel, je moet ze 
speciaal maken xp 

Gelukkig zijn is 
prioriteit 

Genieten van de 
kleine dingen in het 
leven 

Welk liedje past het 
beste bij mij? 

Send me on my 
way -Rusted Root 

Pina Colada Young, wild and free 
- Snoop dogg 

happy pharrell - 
williams  

Waardoor word ik 
instant gelukkig? 

Keuvelen in de 
tent! 

Scouts natuurlijk Samen met mijn 
vrienden genieten van 
het leven op een mooie 
zomeravond  

+ Vakantie!!!!! 

Eten 

Mijn openingszin is Heb je mijn nieuwe 
slaapzak al gezien? 

Ela schoon maske, 
tourke doen? 

Is u vader een 
voetballer? Want bij 
u wil ik wel eens 
scoren zeuuuu 

Is uw vader architect? 
Want jij hebt wel een 
mooi balkon. 



De  

 

Fourage 

Olivier

 

Marie

 

Ansje

 

Ines

 

Niels

 

Matthias

 

Wat is mijn 
totem? 

Kolo de 

ondeugende vink 

Twingo de 
wijnroodokere 
gezellige dolfijn 

Aykela de 
mokkagroene 
speelse antiloop 

Aziza het 

zonnebloemlila 

springlevende 

kwikstaartje  

Rino de 
cuberdonoranje 
geestige dolfijn 

Scooby de 
zonnegloedgrijze 
geëngageerde 
schoenbekooievaa 

Wat vond ik het 
leukste kamp? 

Jinkamp in 

Roemenië 

Eigen jinkamp in 

Montenegro + 

Jinkamp in 

Macedonië als 

leiding van de 

ratjes van ‘99  

Mijn eigen 
jinkamp + jinkamp 
als fourage met 
de engeltjes van 
1999 

Jinkamp in 

Macedonië 

Jinkamp in 

Macedonië 

Jinkamp in 
Bulgarije en 
fietskamp Givers 

Wat is mijn 
favoriete 
scoutsgerecht? 

Spaghetti Puree/fishsticks/s

pinazie 

Alles met pasta, 
zelfs ravioli uit 
blik 

Pasta met veel 

pesto, tomaatjes 

en mozzarella 

Alles wat wij dit 
kamp gaan 
klaarmaken! 

Puree met worst 
en appelmoes of 
alle 
pastagerechten 

Voor wat kan je 
het beste terecht 
bij mij op kamp? 

Om eens goed te 

zeveren 

Voor de beste 
oversluip 
tips&tricks en om 
te roddelen over 
de leiding 

Als farmaceut sta 
ik in voor de zieke 
kindjes onder ons 

Liefdesadvies Voor goe eten 
tiens 

Voor helpen vuur 
te maken of voor 
een toffe babbel 

Hoe een 
jonggiver was ik? 

Een vuil ratje :) De Queen van 
het oversluipen x 

Ze noemen mij 
ook wel eens 
handige hansje 

Puberaal meisje Een engeltje Een deugeniet 

Hoe zie ik mijn 
leven later in één 
woord? 

Chilleuuuh Onbegrensd Supercalifragilistic
expialidocious 

Rooskleurig Uitdagend Ongeloofelijksuper
dupergeweltastisc
h!!! 

Wat is mijn 
levensmotto? 

Een examen kunt 

ge opnieuw doen 

een feestje niet. 

Wa komt, da 
komt 

You go hard or 
you go home 

Wacht niet op 
een goede dag, 
maak zelf een 

Beter helemaal 
gek dan een 
halve gare 

Een winnaar gaat 
verder daar waar 
een verliezer 
opgeeft! 

Welk liedje past 
het beste bij mij? 

I’m the one Born to be wild! Sexy als ik dan  One kiss  Urbanus - 123 
Rikke Tikke Tik 

Something 
happened on the 
way to heaven 

Waardoor word 
ik instant 
gelukkig? 

Goed eten Op zonnige 
avonden samen 
zijn met vrienden 
met een drankje 
of 2 in de hand 
waarna spontaan 
een feestje 
uitbarst 

Het pakje van 
Zalando openen 
en tot de 
conclusie komen 
dat het kleedje je 
inderdaad 
waanzinnig goed 
staat 

Honden Op kamp gaan 
met de scouts 

Als ik in de ochtend 
kan opstaan met 
een stralende zon 
omdringt door een 
helderblauwe lucht 

Mijn openingszin 
is 

Ik heb geen 
openingszin  
nodig. 

Zullen we pizza 
gaan halen en 
dan zoenen? Of 
hou je niet van 
pizza? 

Ik dacht dat 
spetters alleen uit 
de kraan 
kwamen, maar 
toen zag ik jou 

Wil je mij 

trakteren?  

Is het nou zo 
warm hier 
binnen of ben jij 
dat? 

Mag ik een foto 
van u nemen om 
aan de kerstman te 
laten zien wat ik 
wil voor Kerstmis? 

 



HOE ZIET EEN DAG OP KAMP ER UIT?  
09u00: Tijd om op te staan! Zachtjes kruipt iedereen uit zijn slaapzak en strompelt naar 

buiten om te genieten van het ochtendzonnetje. 

 

09u30: Niets beter dan de dag te beginnen met een stevig ontbijt. De bokes choco vliegen 

dan ook binnen.  
 

10u00: De feestdag van de dag wordt bekend gemaakt en het is dan meteen ook tijd voor de 

eerste topactiviteit van de dag. 

 

11u00: De patrouilleleiders zetten hun patrouille aan het werk, er moet hout gesprokkeld 

worden en vuur gemaakt 
 

11u45: De keukenprinsen en prinsessen van de groep beginnen met het koken voor hun 

patrouille. Als het vuur tenminste al aan is 😊. 

 

12u45: Nadat de laatste finishing touches aan het gerecht gebracht zijn is het tijd om aan 
tafel te kruiden. Hopelijk heeft de kok het deze keer niet verbrand. 

 

13u30: Nadat iedereen zijn bordje afgewassen heeft is het tijd om even te pauzeren en zich 

rustig ergens te leggen voordat we opnieuw aan een superleuk spel beginnen! 

 

14u00: Tijd om er weer in te vliegen. Een tweede topactiviteit staat ons te wachten waar we 
gaan spelen,dollen, stoeien , rollebollen en ravotten. 

 

16u00: De eerste hongertjes beginnen al te komen. Gelukkig komt de fourage aangesneld 

met een heerlijk vieruutje 

 
 18u00: Amai dat was een leuk spel. Tijd om de verfrissing op te zoeken en een wasje te 

gaan doen in de Semois. 

 

19u00: Komen eteeeeeen!!! Roept de fourage in koor. Iedereen holt zo snel mogelijk naar de 

fouragetent om te smullen van de maaltijd die de fourage gekookt heeft. 

 
19u30: Wanneer iedereen zijn buikje goed vol heeft is de tijd aangebroken voor de 

avondactiviteit. Woehoew! 

 

22u00: Na de leuke avondactiviteit is het tijd om de tandjes te poetsen, de pyjama aan te 

trekken en de leiding & fourage een nachtzoentje te geven. 
 

22u10: Iedereen ligt in zijn slaapzak nog een beetje na te praten over wat voor leuke dag 

het wel niet was en wat voor leuke dag het morgen wel niet gaat worden. 

 

22u30: Het laatste mopje is getapt en het is hoogtijd om de oogjes dicht te doen en in slaap 

te vallen.  



Wat neem ik mee 
 

ALGEMEEN: 

 Trekrugzak 

 Uniform( Aan bij het vertrek) 

 T-shirts 

 Warme/dunne pullen 

 Korte/lange broeken 

 Ondergoed 

o Kousen 

o Onderbroeken 

 Zwemkledij 

 Regenjas 

 Zonnebril / Pet 

 Pyjama 

 Luchtmatras 

 Zaklamp/koplamp 

 Zakmes 

 Schoenen 

 Waterpistool 

 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) 

ETEN: 

 Keukenhanddoeken 

 Gamel 

 Bestek 

 Beker 

SANITAIR: 

 Biologisch afbreekbare zeep BV Ecover 

 Tandenborstel 

 Tandpasta 

 Deoderant  



 Handdoeken en washandje 

 Zonnecrème 

 After sun 

 Muggemelk 

 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) 

  



Praktische informatie 
 

We gaan op kamp in Chairière, in de streek van Vresse-sur-Semois. Ons terrein is gelegen net naast 

de Semois en omringd door de mooie waalse bossen. Ideaal dus voor ons kamp! 

Post 

Hieronder staat het adres van de boer. Leuke kaartjes & brieven mogen hier 

altijd naar toe gestuurd worden. 

  

 

Vertrek & Aankomst 

Omdat wij gewoon op een wei zitten moeten we veel materiaal meenemen. 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 vrijdag 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 vrijdag 20 juli om 9u STIPT aan het station van Leuven in 

uniform. We nemen daar de trein naar ons kampterrein, en deze wacht niet op laatkomers! Op tijd 

komen is de boodschap. Geef bij het vertrek al je kids-ID of identiteitskaart (samen met medicatie) af 

aan de leiding. 

Op maandag 30 juli om 17u mogen jullie opgehaald worden aan de lokalen in Beisem. Waar we dan 

de container eerst hebben uitgeladen. 

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! 

 

 

 

 

  

Scouts WVB, [Naam jonggiver] 
Rue Grande 47 
5550 Chairière 

Jong verkenners 

• Merten: 0471/307125 

• Kaat: 0496/385104 

• Félix: 0471/737797 

• Rana: 0493/779048 

Jong gidsen 

• Emma: 0490/437374 

• Ziggy: 0474/246050 

• Elisa: 0470/218772 

• Brecht: 0476/615349 



Inschrijving & betaling 
 

Omdat een vakantie met iedere dag feest niet gratis is vragen we €115 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 €115 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 115 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 18 augustus. 

Handtekening: 

  



 

VLAAMSE KERMIS 2018 

 

Onze jaarlijkse Vlaamse Kermis gaat door van 17 tot 19 augustus 2018 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 17 augustus 2018: 

17u30:  -     Générale repetitie van de show met aansluitend de Juicy Party 

- Opening volkscafé  

19u:   -     Juicy Party (kinderfuif) tot 20u30 

-     Opening Snackkot 

Zaterdag 18 augustus 2018: 

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 terug vinden op scoutswvb.be, de facebook 

pagina van scouts wvb of in de VLMS KRMS uitnodiging (begin augustus in je brievenbus). 

 

Een fijn kamp en tot op de VLMS KRMS 2018, 

  

  



Scoutsseizoen 2018-2019 

Enkele belangrijke data op een rijtje: 

• 15 september: plantjesverkoop voor Kom op tegen kanker (9u-12u) 

 

• 22 september: startdag nieuw scoutsseizoen + openingsfeest nieuw lokaal 

 

Na lang wachten is het eindelijk zover! Op 22 september 2018 zijn jullie van harte uitgenodigd om het 

nieuwe scoutslokaal op een feestelijke manier in te huldigen.  

Om 14u beginnen we zoals altijd met de startdag. Deze zal nog doorgaan aan onze oude lokalen in 

Beisem. De leden spelen een groot spel met alle takken om te weten te komen wie hun nieuwe leiding 

is en daarna stelt de leiding zich voor aan de ouders via een doorschuifsysteem. Concrete informatie 

hieromtrent volgt zeker nog eind augustus/ begin september.  

OPGELET! De inschrijvingen verlopen vanaf volgend scoutsjaar allemaal online via onze website. 

Vanaf 22 september zal de online tool opengaan. Meer informatie hierover is het vinden op onze site 

onder ‘inschrijvingen’.  

Na de startdag zijn jullie welkom vanaf 16u30 aan ons nieuw lokaal waar jullie een drankje aangeboden 

krijgen op de receptie. Daarna is er de mogelijkheid om iets te eten (wok). Hiervoor zal op voorhand 

ingeschreven moeten worden. Dat zal mogelijk zijn vanaf de Vlaamse kermis.  

Aansluitend kunnen jullie een kijkje nemen in het nieuw lokaal, iets drinken in het ‘volkscafé’, genieten 

van het vuurwerk en een streepje muziek. Voor de kinderen zal er speelmogelijkheid zijn. Het belooft 

een onvergetelijke avond te worden. We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn.  



Wat ontspanning vóór vertrek… 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ik kan enkel leven waar er licht 

is, maar als het licht op me 

schijnt sterf ik. 

Wat ben ik? 

1) Vuur 2) Schaduw 3) Een kaars 4) Zijn paard heet vrijdag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


