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WELKOM OP KAMP! 

Beste scoutsers en scoutsinnerkes, 

 

Binnenkort is het weer zo ver!

We vertrekken weer met zen allen op kamp. En niet zomaar een kamp, het grote ‘dat zit wel snor’

kamp of ook wel het grote spreekwoordenkamp. Allemaal één pot nat als je het ons vraagt. Al jaar

en dag verzamelen jullie met jullie leukste vriendjes en vriendinnetjes en natuurlijk jullie allerliefste

leiding om twee weken lang zorgeloos te leven als een God in Frankrijk. En dit jaar trekken we

daarvoor naar het mooie Couvin.

 

Hopelijk hebben we dit jaar wel wat meer geluk en zitten we deze editie hoog en droog. Want vorig

jaar was dat een ander verhaal... toen regende het pijpenstelen en kwamen we met een

waterzeil thuis. Gelukkig weten we allemaal, na regen komt zonneschijn, en houden we dus

goede moed. Want hoe dan ook, samen maken we er een geweldig kamp van.

 

Na een vermoeiende fietstocht met vallen en opstaan en een sferige treinrit op 1 en 3 juli, beginnen

we aan de opbouw van het kampterrein. Het optrekken van de tenten, de gezellige zithoeken, en

uiteraard niet te vergeten de HUDO (houdt uw darmen open), waar jullie dit kamp ongetwijfeld nog

veel over koetjes en kalfjes zullen kunnen praten. Haast en spoed is zelden goed, dus die

opbouw mag helemaal op het gemak. Rome is ook niet op één dag gebouwd hé. 

En daarna is het genieten.

 

Een tweedaagse, overleving, erfwaken en vuurwaken mogen dit jaar evenzeer niet ontbreken en

staan dus ook alvast op de planning. Voor de pyromanen onder ons, de uitzondering om eens met

vuur te mogen spelen. Deze keer dan wel letterlijk (knipoog). Op tijd en stond zal er natuurlijk ook

wel eens gekookt moeten worden. Samen lekker kokerellen boven een zelf gestookt vuur. Want ja, op

het einde van de dag willen we allemaal ons brood op de plank en een lekker gevuld buikje.

Bovendien is jong geleerd, oud gedaan. En daar helpen wij de ouders graag even mee. 

 

Spijtig genoeg komt er aan alle mooie liedjes een einde. Er is een tijd van komen en er is een

tijd van gaan en daarom vertrekken we op 15 juli allen terug naar het vertrouwde Boutersem.

Oost west, thuis best. 

 

Jaja, wij zijn er alvast helemaal klaar voor en hebben er super veel zin in!

Laat dus jullie mooiste moustache maar staan en maak jullie klaar voor een onvergetelijk - dat zit wel

SNOR - kamp!!!

 

Groetjes,

Jullie leiding



Er zijn de laatste tijd wat spanningen binnen de

jonggidsenleiding. Hoog tijd om een teambuildingsactiviteit te

organiseren, want er is wat werk aan de winkel. We

besluiten om met zen allen vroegtijdig naar het kampterrein af

te zakken om de voorbereidingen voor jullie kamp te treffen.

Tussendoor kunnen we werken aan het groepsgevoel. Het

begon al goed… We hadden op het kerkplein afgesproken om

12u. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens en dat is wel

heel accuraat in het geval van de familie Geyskens. Die hun

klokje loopt ferm achter, want ze kwamen hopeloos te laat

aan. Liesje moest nog “snel” in de douche en Emma kon niet

beslissen wat ze zou aandoen. Bon, het belangrijkste is dat

iedereen er is en we eindelijk kunnen vertrekken.

Het is Rob die achter het stuur kruipt en Jonas die het heft in

handen neemt wat betreft de muziek. We kunnen jullie

vertellen, twee uur naar drum and bass luisteren is niet aan te

raden. Gelukkig was zijn gsm snel plat en kon Louis het roer

overnemen.

Eens aangekomen, besluiten we er meteen aan te beginnen.

De taakverdeling gaat als volgt: de boys zetten de tenten op,

de girls gaan naar de winkel voor het avondeten. De taken

waren nog maar net uitgedeeld, wanneer we Seba hard

horen vloeken. Hij had op zijn hand geklopt in plaats van op

de piket, goe bezig Sebaaa! Terwijl de boys verder sukkelen

met de tenten, wachten Amber en Lore in de auto op Liesje

en Emma. Alez waar blijven die nu, we gingen toch direct

vertrekken? Wanneer ze zich dat luidop afvroegen, zagen ze

Emma en Liesje op het gemakje aan komen wandelen.

“WEERAL TE LAAT!”, riepen Amber en Lore in koor. Je zou

denken de tijd zal hen leren, maar je weet hoe het zit met

tijd en de familie Geyskens remember… 

De girls reden het kampterrein af en jullie weten het misschien

niet, maar wanneer de kat van huis is dan dansen de

muizen op de tafel. Neem deze maar letterlijk, want we

zagen Rob en Jonas in de achteruitkijkspiegel Total löss gehen

op bub bub bubbeleeeeen.

JONGGIDSEN 



Onderweg naar de winkel kwam de aap uit de mouw, nu

bleek het dat het horloge van de Geyskens nog op winteruur

stond??? Niet moeilijk dat ze overal te laat kwamen. 

In de winkel aangekomen, was het al snel duidelijk dat we

daar niet alleen waren. Het was zaterdag en dit betekende

dat alle senioren de winkels terroriseerden. Ahja die hebben

geen tijd om door de week te winkelen???? We waren van

plan om macaroni te eten. Maar dat plan dreigde in het

water te vallen. Aan de vleesrayon waren twee oude

vrouwen aan het vechten om het laatste pakje hesp uit het

schap. Maar wanneer twee oude vrouwen vechten om

beleg, loopt Lore ermee weg.

Nu snel afrekenen en wegwezen!

De girls arriveren na het winkelavontuur terug op het

kampterrein. En je zou denken een ezel stoot zich geen

twee keer aan dezelfde steen, maar terwijl Amber op

een afstand de kat uit de boom kijkt, klopt Seba nog maar

eens op zijn duim, goe bezig Sebaa!

MAARRR waar een wil is, is een weg en de tenten

geraken uiteindelijk allemaal opgezet. Thanks boys! 

Terwijl de Geyskens en de boys de hudo en bioput graven,

beginnen Lore en Amber aan het eten. In een mum van tijd

is de macaroni een feit. Lore en Amber zijn echt twee

handen op één buik. 

Teamwork makes the dream work is wat de jonggidsenleiding onthoudt na vandaag.

Na een harde werkdag verzamelen we aan het kampvuur met een goei bord macaroni en toosten we

op het begin van het kamp.

 

Schollekes en tot binnenkort jonggidsen!

JONGGIDSEN 



JONGVERKENNERS

Er zijn de laatste tijd wat spanningen binnen de jongverkennerleiding. Hoog tijd om een

teambuildingsactiviteit te organiseren, want er is wat werk aan de winkel. We besluiten om met

zen allen vroegtijdig naar het kampterrein af te zakken om de voorbereidingen voor jullie kamp te

treffen. Tussendoor kunnen we werken aan het groepsgevoel. Het begon al goed… We hadden op

het kerkplein afgesproken om 12u. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens en dat is wel heel

accuraat in het geval van Stan en Janne. Hun klokje loopt ferm achter, want ze kwamen hopeloos te

laat aan. Janne moest nog “snel” in de douche en Stan kon niet beslissen wat hij zou aandoen. Bon,

het belangrijkste is dat iedereen er is en we eindelijk kunnen vertrekken.

 

Het is Bob die achter het stuur kruipt en Wout die het heft in handen neemt wat de muziek betreft.

We kunnen jullie vertellen, twee uur naar drum and bass luisteren is niet aan te raden. Gelukkig was

zijn gsm snel plat en kon Thimen het roer overnemen. 

 

Eens aangekomen, besluiten we er meteen aan te beginnen. De taakverdeling gaat als volgt: de ene

helft zet de tenten op, de andere helft gaat naar de winkel voor het avondeten. De taken waren nog

maar net uitgedeeld, wanneer we WDW hard horen vloeken. Hij had op zijn hand geklopt in plaats

van op de piket, goe bezig WDW! Terwijl de rest verder sukkelt met de tenten, wachten Bob en Wout

in de auto op Janne en Stan. Allez waar blijven die nu, we gingen toch direct vertrekken? Wanneer

ze zich dat luidop afvroegen, zagen ze Janne en Stan op het gemakje aan komen wandelen.

“WEERAL TE LAAT!”, riepen Bob en Wout in koor. Je zou denken de tijd zal hen leren, maar je weet

hoe het zit met tijd en die twee remember… 

 

De winkelgangers reden het kampterrein af en jullie weten het misschien, maar wanneer de kat van

huis is dan dansen de muizen op de tafel. Neem deze maar letterlijk, want we zagen Wdw,

Thimen en Hanne in de achteruitkijkspiegel Total löss gehen op Snollebolleke. 

 

Onderweg naar de winkel kwam de aap uit de mouw, nu bleek het dat het horloge van de Janne

nog op winteruur stond??? Niet moeilijk dat ze overal te laat kwamen. 

 

In de winkel aangekomen, was het al snel duidelijk dat we daar niet alleen waren. Het was zaterdag

en dit betekende dat alle senioren de winkels terroriseerden. Ahja die hebben geen tijd om door de

week te winkelen???? We waren van plan om macaroni te eten. Maar dat plan dreigde in het water

te vallen. Aan de vleesrayon waren twee oude vrouwen aan het vechten om het laatste pakje hesp

uit het schap. Maar wanneer twee oude vrouwen vechten om beleg, loopt Bob ermee weg. Nu

snel afrekenen en wegwezen!



JONGVERKENNERS

De winkeliers arriveren na het winkelavontuur terug op het kampterrein. En je zou denken een ezel

stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, maar terwijl Stan op een afstand de kat uit de

boom kijkt, klopt WDW nog maar eens op zijn duim, goe bezig WDW! MAARRR waar een wil is, is

een weg en de tenten geraken uiteindelijk allemaal opgezet. Thanks team!

 

Teamwork makes the dream work is wat de jongverkennerleiding onthoudt na vandaag.  Na een

harde werkdag verzamelen we aan het kampvuur met een goei bord macaroni en toosten we op het

begin van het kamp.

 

Schollekes en tot binnenkort jongverkenners!

PS. Je denkt misschien bij jezelf, dit is bijna net hetzelfde tekstje als dat van de

jonggidsen, maar dan zeggen wij volgend spreekwoord: “Beter goed gejat, dan

slecht verzonnen.” 

 

Tot op kamp boys!

 



GIVERS  
Zogezegd zo gedaan, wie a zegt moet b zeggen…

dus bij deze hebben we maar even een tekstje in

elkaar geflanst voor onze favoriete onderdanen, de

givers. En nu hoor ik jullie al denken: “Wij zijn geen

onderdanen!”, maar bij deze discussie wint de

aanhouder niet, de leiding wint altijd. Misschien

moeten jullie gewoon aanvallen, maar dat is in dit

geval ook niet de beste verdediging, want wij

hebben tank Tim in de leiding. Ook al draagt Tim

de gouden ring, we weten het allemaal: het is

een blijft een … Dit geheel terzijde, jullie zijn onze

onderdanen, punt uit. 

Nu we jullie wat angst hebben aangedaan,

moeten jullie niet meteen deze angst volgen,

want deze is een slechte raadgever. De enige

raad die jullie moeten volgen is die van de leiding

en die van jullie ouders, maar die van de ouders

zal geen probleem zijn, want de appel valt niet

ver van de boom en jullie ouders zijn stuk voor

stuk toppers. Ook willen wij vragen om jullie op

kamp niet te gedragen als rotte appels, anders

maken jullie al het gave fruit te schand.

Beste givers, welkom bij jullie rubriek in het kampboekje!

Aangezien jullie leiding deze tekst schrijft in april en april doet wat ie wil, is deze tekst misschien niet

altijd even duidelijk en soms wat onbegrijpelijk, maar dat ligt dus aan april en niet aan ons, maar als

leidingsploeg hebben we de storm getrotseerd om de kracht van het anker te voelen. We hebben

dan ook een paar regels dit kamp en hebben ons best gedaan om deze mooi op te sommen voor jullie

Ook is er dit kamp weer een bezoekdag, dit brengt altijd vreugde aan, zo niet bij het komen, dan bij

het gaan.

- Wie kaatst moet de bal verwachten

- Arbeid adelt

- Men moet zijn bed maken zoals men slapen wil

- Je moet de huid niet verkopen voor de beer is  

 geschoten

- Een goed begin is half werk

- Belofte maakt schuld

- Als de berg niet naar de Mohammed komt, dan

moet de Mohammed naar de berg komen

De rest van de regels zullen we jullie grondig uitleggen 

en te man maken vooraleer we op kamp vertrekken met het stalen ros.



Het leven is geen Ponykamp-kamp.

 

Dit jaar gaat de (Akabe)scouts op spreekwoordenkamp! Het wijze spreekwoord dat bij ons het

meeste aandacht zal krijgen is: “Het leven is geen Pony kamp”. Iedereen kent het wel, je gaat naar

het toilet en het wc papier is op, je stapt met je schoen in een plas of je verbrand je tong bij het

drinken van hete chocomelk. Deze tegenslagen zijn normaal in het doorsnee leven, want het leven is

namelijk geen ponykamp. OF misschien toch wel?

 

 Van 1 juli tot 3 juli komen jullie 8 dappere ridders tegen die jullie het één en het ander zullen

bijbrengen over pony’s én (akabe)-kampen! Met jarenlange ervaring en stokoude wijsheid zullen we

jullie leren wat het is om van het leven een ponykamp te maken. Dit bedoelen we dan ook letterlijk

én figuurlijk. Iedereen zal zijn eigen paard moeten temmen waarna we met onze betrouwbare

viervoeters verschillende avonturen zullen meemaken. Er zijn geruchten van enkele mysteries in de

buurt over een draak en een heilige graal. We zullen jullie hulp zeker kunnen gebruiken om erachter

te komen wat er werkelijk aan de hand is!

 

Het verzorgen van paarden is niet simpel en neemt wat verantwoordelijkheid met zich mee, maar ik

ben er zeker van dat jullie liefste schildknapen daar klaar voor zijn! Om er zeker van te zijn dat jullie

voorbereid zijn raden wij de Disney film: ‘Spirit’ aan. Wie deze film kijkt heeft misschien wel een

stapje voorsprong op de mede-schildknapen. Wij hopen jullie snel te zien voor jullie spoedcursus

Pony rijden! Wees niet te laat zoals leider Milan (zie foto) want dan zul je moeten lopen in plaats van

rijden. Veel groetjes jullie 8 dappere ridders!

 

Ben je geïnteresseerd in ‘Het leven is geen ponykamp kamp’? Schrijf dan 30 euro over naar BE43

7360 6088 0601 en dan maken we er samen een fantastisch kamp van!

AKABE   



SPECIALE GASTEN OP

KAMP    
Naam: 

Spons & Wout

Favoriete gerecht:

Boterhammen met confituur

Taak: 

Boterhammen smeren

Favoriete spreekwoord:

Dweilen met de kraan open

Naam: 

Soemin & Lex

 

Favoriete gerecht: 

Chilli sin carne

 

Taak:

Uitgaven beperken

 

Favoriete spreekwoord: 

De beste stuurlui staan aan wal

Naam: 

Fungus & Frank

Favoriete gerecht:

Mosselen natuur

Taak:

Goede teamsfeer bewaren

Favoriet spreekwoord:

Je bent jong en je wilt wat



Naam: 

Sidd & Waut

Favoriete gerecht:

Fishsticks met puree

Taak:

Timemanagement

Favoriet spreekwoord:

Wie het kleine niet eert, is het grote

niet weerd

Naam: 

Robbe, Bobke & Downie

 

Favoriet gerecht:

Paella

 

Taak:

Afwas

 

Favoriet spreekwoord:

Alle goede dingen

bestaan in drieën

SPECIALE GASTEN OP

KAMP    



DATUM WAT? PLAATS UUR WIE?

5 juni
Ten laatste kampgeld

storten
/ / Iedereen 

25 juni

Balken inladen in camion +

fiets controleren (=streng!

voor- en achterlicht,

bandenspanning,

carrosserie, remmen!)

Grasveld scouts 14u tot 20u Givers

25 juni

Afleveren van: 

- Bagage

- Bol 3-aderig sjorkoord

- Pot choco (jonggivers)

- Pot confituur (givers)

- Twee keukenhanddoeken

- Sponsje

- Medische fiche

Grasveld scouts 16u tot 20u Iedereen

1 juli

Vertrekken met de fiets

naar het kampterrein. Dit

gebeurt in 2 dagen. Wat je

moet meenemen op de

fiets… zie onderaan

meeneemlijst

Kerkplein

Boutersem
9u Givers

3 juli

Vertrekken met de trein op

kamp. Wees op tijd! Trein

vertrekt om 13u57!

Verantwoordelijken:

Leider Timon (givers):

0488 63 04 80

Leider Sebastian

(jonggidsen):

0470 85 83 33

Leider Wout

(jongverkenners):

0484 86 43 31

Station Vertrijk

Verzamelen om

13u!

Trein vertrekt om

13u57!

Jonggivers

10 juli Bezoekdag (info onderaan) Kampterrein 12u tot 18u

Familie,

vrienden,

huisdieren

15 juli
Kamp is gedaan. Ouders

mogen hun zoon/dochter

komen halen.

Grasveld scouts 18u Iedereen

PLANNING



K A M P L E I D I N G
Hebt u een probleem, een vraag, een opmerking of een compliment rond kamp? Dan kan u terecht

bij onze super sympathieke kampleiding op het nummer: 

 Leidster Amber: 0472 34 94 07

 Leidster Janne: 0495 85 93 48

 Leider Jotam: 0483 43 88 36

(Alle andere nummers en emailadressen van de leiding, vindt u terug op de site.)

A D R E S
Naar dit adres kunt u brieven sturen naar uw kind (TAV Scouts Boutersem en “naam kind”).

Op de bezoekdag zullen wij eveneens richtingaanwijzers plaatsen naar dit kampterrein:

Rue de Signy

5560 Pesche (Couvin)

 

 

H O E  B E T A L E N ?
De kampprijs bedraagt  170 euro voor de jonggivers en 180 euro voor de givers. Dit dient ten laatste

overgeschreven te worden tegen 5 juni!

Wanneer er later wordt betaald, wordt de kampprijs verhoogd met 15 euro. 

Familiekorting: 2de kind = 10 euro korting, 3de kind = 15 euro korting.

 

Wanneer de kostprijs een drempel zou vormen, mag u altijd een mailtje sturen naar

groepsleiding@scoutsboutersem.be. We zoeken dan een gepaste en discrete oplossing.

 

De overschrijving dient overgeschreven te worden naar: BE17 7310 4647 7321 met volgende

mededeling: Dat zit wel snor kamp – “Tak” – “Naam Kind”

Voorbeeld: Dat zit wel snor kamp – Verkenners – Lasse Vanolmen

PRAKTISCHE INFORMATIE     



F I E T S T O C H T  G I V E R S

B E Z O E K D A G  
De bezoekdag gaat door op zondag 10 juli van 12u tot 18u:

 

12u30 grote opening! 

 14u voetbalmatch leiding en oud-leiding tegen givers 

 

Er zullen hamburgers verkocht worden door de givers en hiernaast worden er ook drankjes en andere

versnaperingen verkocht! Wel is het aangeraden om zelf ook een kleine lunch mee te nemen, die

jullie dan verder kunnen aanvullen met ons lekkere aanbod!

 

 We vragen ook om de fiets van uw giver op de bezoekdag mee naar huis te nemen. We kunnen niet

garanderen dat er geen schade zal zijn aan de fiets wanneer deze mee met de camion moet.

Bovendien zou u ons een grote dienst bewijzen!

 

 

 

De gidsen en verkenners gaan samen op fietstocht. Ze vertrekken op 1 juli om 9u00 van op het

kerkplein in Boutersem. Meenemen: HEMD en SJAALTJE, fluovest, stevig lunchpakket voor heel de

eerste dag, bandenplakspul, drinkbus, matje, slaapzak, portefeuille met eventueel wat zakgeld,

toiletgerief, goei benen en een fiets in goede staat! 

 

Tips voor een lunchpakket: veel boterhammen (met lekkers ertussen), banaan, noten, rozijnen,

chocolade, cola, water, ... beter te veel dan te weinig!!! 

 

Ervaringstips: Beter bagage in fietszakken dan op de rug. 

PRAKTISCHE INFORMATIE     

M A G  I K  M E E  O P  K A M P ?
Uiteraard! Mits volgende voorwaarden: De leiding moet aan de hand van de aanwezigheidsregel

toestemming geven om mee te mogen op kamp. Iedereen moet lidgeld betaald hebben (en dus

verzekerd zijn). Deze info vindt u ook terug op de homepage van onze website

(www.scoutsboutersem.be). Bovendien mogen leden absoluut geen drugs, alcohol of dergelijke

meenemen op kamp. Wanneer dit overschreden wordt, kan dit leiden tot een interne procedure met

een schorsing tot gevolg. De ouders worden steeds op de hoogte gesteld bij een voorval.



M E E N E E M L I J S T

Wat mogen jullie zeker niet vergeten op kamp!

- Lunchpakket voor tijdens de fietstocht (givers) en voor op de trein (jonggivers)

- Slaapzak: beter te dik dan te dun

- Matje, veldbed of opblaasmatras (zeker ook een matje meenemen voor op de tweedaagse)

- Pyjama en knuffel

- Mooi weer kledij: t-shirts, topjes, shorts, pet of hoed… 

- Warme kledij: truien, jassen, lange broeken…

- Regenkledij: regenjas of poncho, regenbroek, voldoende plastieken zakken voor in de schoenen...

- Scoutsuniform (hemd en sjaaltje aandoen bij vertrek)

- Voldoende ondergoed 

- Voldoende kousen 

- Schoenen: laarzen, stapschoenen, sandalen en gewone schoenen

- Verkleedkledij in thema

- Zwemkledij: zwemzak, zwemshort, bikini, badhanddoek…

- Linnen zakje voor vuile (maar geen natte) kledij 

- Toiletgerief: tandenborstel, tandenpasta, kam, zonnecrème, muggenmelk, scheermiddel,

scheermesje, deo, maandverband of tampons...

- Washandjes en handdoeken

- Douchegel & shampoo (ENKEL VAN HET MERK ECOVER, OF EEN ANDERE ECOVRIENDELIJKE

OPLOSSING, ANDERS KAN JE JE NIET WASSEN!)

- Identiteitskaart 

- Persoonlijke medicatie (schrijf dit ook op de medische fiche)

- Rol toiletpapier

- Zaklamp

- Bestek en gamel 

- Drinkbus

- Extra rugzak voor 2-daagse (30 tot 40 L)

- Extra: strips, spelletjes, zakgeld voor op de 2-daagse (overdrijf niet)

Absoluut verboden:

- Alcoholische dranken

- Drugs

- Tabak (toegelaten voor givers die op voorhand aangegeven hebben te roken en waarvan de

ouders op de hoogte zijn)

- Snoep

- Natte doekjes, dit is eco-onvriendelijk (zeker niet bij de gidsen)

Op eigen verantwoordelijkheid:

Gsm, iPods, mp3's, ... Wanneer een GSM of iPod storend optreedt mag de leiding die gedurende

heel het kamp afnemen. De scouts is niet aansprakelijk voor ongevallen en schade aan uw kind

zijn/haar eigen Gsm/iPod/... . Wanneer er een lid met een GSM naar huis belt met klachten, zouden

we graag hebben dat de ouders of het lid dat ook aan iemand van de leiding meldt. Als je ongerust

bent over je kind, aarzel dan niet om de kampleiding te bellen.



TOT OP KAMP!


