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AFTELLEN NAAR ... GROOT KAMP! 
  

Hoppakee! Binnen een tweetal maanden is het alweer zover en vertrekken we – JA EINDELIJK 
JOEPIE – op groot kamp naar Viroinval. Even Wikipedia geraadpleegd en wat schaamteloos 
knip-en-plak werk later:  

Viroinval is een gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt ruim 

5500 inwoners. De naam van deze gemeente die ontstond in 1977 als gevolg van de 

gemeentefusies, is een directe verwijzing naar de vallei van de Viroin die de hele gemeente 

doorsnijdt. Het Franse Nationaal Geografisch Instituut berekende in 1995 dat het geografisch 

middelpunt van de Europese Unie (toen nog met 15 landen) in de deelgemeente Oignies-en-

Thiérache lag (overigens net voor de Franse grens). Op deze plek, bekend als "Le Trou du 

Diable" (het hol van de duivel), werd het kunstwerk "La cathédrale de lumière" van de Belgische 

glaskunstenaar Bernard Tirtiaux opgericht. 

Langs de vallei van de Viroin loopt een oude spoorlijn, die na jaren in onbruik te zijn 

geweest terug in dienst werd genomen door de Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées. Deze 

vereniging van spoorfanaten, organiseert op het traject Mariembourg - Treignes ritten met 

stoomlocs en railbussen. In het oude station van deelgemeente Treignes werd door de dezelfde 

vereniging een spoorwegmuseum uitgebouwd, en worden ook oude locs en rijtuigen 

gerestaureerd. In de deelgemeente Treignes kan men de archeologische site bezoeken van een 

grootschalige (47×25 m) opgegraven Gallo-Romeinse villa, gelegen in het dal met goed 

uitzicht op de glooiende bosrijke omgeving (Natuurpark Viroin-Hermeton): de Gallo-Romeinse 

villa des Bruyères. De deelgemeente Vierves-sur-Viroin is opgenomen in de lijst van mooiste 

dorpen van Wallonië. 

Uiteraard is het voornaamste voor ons een goei wei en laat nu het toeval dat we dat ter 
beschikking hebben. Wauw, amazing! Met veel plezier laten we ons warme douche, 
doorspoelende toilet of kookvuurtje thuis en trekken met onze tenten richting d’Ardennen 
voor twee weken dolle pret. We delen hierbij nog even de belangrijkste informatie mee, voor 
details en de kampthema’s verwijzen wij jullie graag door naar de aparte deeltjes van de 
takken zelf. 



 4 

VERTREK 

De vier takken vertrekken op drie verschillende dagen én met een ander vervoersmiddel 
richting de kampweide. Lees dus goed waar jullie wanneer verwacht worden. 
 
KAPOENEN & WOUTERS vertrekken op maandag 22 juli 2019 met het openbaar vervoer naar 
Viroinval. We spreken af om 09.15 uur op de parking Tragel in Aalst. Er is daar een busje 
voorzien waar de bagage wordt ingeladen. Omstreeks 10.14 uur nemen wij de trein richting 
de Ardennen. Wees gerust, er is nog voldoende tijd voor een afscheidsknuffel of smakkerd 
van mams en paps. Vergeet zeker geen lunchpakket, voldoende drinken en een knabbeltje 
voor tussendoor. We zijn namelijk een hele tijd onderweg! 

JONGGIVERS zullen eveneens met de trein vertrekken om 10.14 uur in Aalst op vrijdag 19 
juli 2019. Zij spreken af om 09.45 uur aan de voorkant van het station in Aalst (aan Panos) 
om een half uurtje later de trein te nemen voor een veelbelovend kamp. Zeker op tijd komen 
is de boodschap. Ook  geen lunchpakket en drankje vergeten!  

GIVERS zullen als vanouds nog eens hun stalen ros bovenhalen en met de fiets de Ardennen 
verkennen. Zij spreken donderdag 18 juli 2019 af aan de scoutslokalen in Baardegem om 
een kleine 140 kilometer te trappen richting de kampweide. Verdere informatie vinden jullie 
bij het onderdeel ‘givers’ en bij de giverleiding.  

 
OPMERKING: Vorige jaren hebben wij gemerkt dat ouders er al snel vanuit gaan dat hun 
kinderen later op kamp kunnen vertrekken of eerder worden opgehaald. Graag willen wij 
duidelijk vermelden dat dit absoluut niet de bedoeling is. Voor ons is een kamp  ‘alles of niets’, 
en gaat jullie zoon of dochter dus een volledig kamp mee ofwel gewoon niet. Wij steken heel 
erg veel tijd in het opstellen van een kampprogramma en de daarbij horende spelletjes, en 
rekenen daarbij op eenzelfde aantal leden. Wij hopen hierbij op jullie begrip. 
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BEZOEKDAG 
Op maandag 29 juli vindt de bezoekdag plaats en dus het blijde (of niet) weerzien met de 
ouders. Wij openen de poorten naar ons kampterrein vanaf 14.00 uur - en dus níét vroeger - 
maar we sluiten ons kamp met alle leden officieel pas af rond 15.00 uur. Naar aloude traditie 
maken we dan een groepsfoto, worden de kampaandenkens uitgedeeld, rollen de traantjes 
over de wangen, is er tijd om een praatje te slaan met de leiding en wordt iedereen bedankt. 
Ondertussen kunnen jullie genieten van de wei, een verse hamburger en (hopelijk goed 
gekoelde) dranken. 

Wij zouden vriendelijk willen verzoeken aan de ouders (maar ook vrienden of andere familie) 
geen bezoekjes aan jullie afstammelingen te brengen tijdens het kamp. Allereerst zijn wij 
druk bezig met onze activiteiten, maar het voorkomt natuurlijk ook heimwee en huilbuien.  

 

BAGAGE 
Belangrijk is dat jullie één grote rugzak of valies meenemen zonder al te veel 
aanhangselen, simpelweg omdat er niet veel plaats is op de bus/trein/camion. Omdat het niet 
zo handig is om onze oudsten met een rugzak te laten fietsen, zal hun bagage mee vervoerd 
worden met een camion. Deze wordt ingeladen op vrijdag 12 juli 2019. De jonggivers nemen 
hun bagage mee op de trein. 

Iedereen die al eens een kamp heeft meegemaakt kent de volgende situatie: kleren te weinig, 
maar ook plots kleren te veel. Daarom vragen wij om alle kledij en dergelijke te 
naamtekenen zodat wij op het einde van het kamp weten wat van wie is en geen massa 
kledingstukken over hebben die uiteindelijk van ‘niemand’ zijn. 

Vooral uniformstukken zijn heel belangrijk. Leden (en leiding) worden elke dag in perfect 

uniform verwacht de formatie te openen. Ook voor het vertrek verwachten wij iedereen in 
hemd, groene broek/rok en das. Enkel voor de kapoenen is een das voldoende.  
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KOSTPRIJS 

De kampprijs bedraagt €110 voor kapoenen en wouters, €150 voor jonggivers en givers. In 
deze prijs is alles inbegrepen (vervoer naar het kamp, verblijf, eten, materiaal, ...). Het bedrag 
kan cash worden betaald op de inschrijvingsdag of via overschrijving op het rekeningnummer 
van de scouts: 737-1030194-97 met de vermelding ‘Betaling kamp 2019’ en de naam/namen 
van het kind(eren). Wij prefereren zoals steeds de laatste optie. Enkel wie graag een kaartje 
schrijft, heeft wat geld nodig om kaartjes en/of postzegels te kopen. De oudste takken nemen 
best wat extra centjes mee om een drankje te consumeren in de bar. Ander zakgeld is echt niet 
nodig.  

OPGELET: Het kamp kan kosteloos worden geannuleerd tot zondag 30 juni 2019. Indien er 
later wordt afgezegd, zal de kampprijs voor slechts voor 70% worden terugbetaald. Dit omdat 
verschillende activiteiten op voorhand worden vastgelegd en omdat wij voor het vooraf 
vastgelegd aantal leden de spelletjes of kampmenu’s bepalen. 

OPMERKING: Het kampgeld wordt deels terugbetaald door je mutualiteit. Dit gaat tot 5 euro 
per kampdag. Deze kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen 
voor openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar 
terugbetaald. Wat te doen? Download het aanvraagformulier en laat het invullen door de 
jeugdvereniging. Bevestig een gele klever op het formulier. Stuur de ingevulde formulieren 
op en de tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven. Klaar is kees! 

 

FOURAGE 

Dit jaar hebben we een prachtig aanbod fourage mee op kamp. Jesse, Joachim, Natan, 
Dorien, Amber, Ella, Piet, Tibo en Laurens zullen een heerlijk potje kokkerellen voor ons: 
smullen geblazen! Indien jullie kind(eren) last hebben van allergiëen (lactose, fructose, 
gluten, …) of andere medische aandoeningen, gelieve dit dan zeker te laten weten aan de 
betreffende takleiding én te vermelden op de medische fiches. Wij houden hier rekening mee 
tijdens het winkelen en het beslissen van de maaltijden. We willen ook nog graag vermelden 
dat ‘ik lust dat niet’ geen wettelijk vastgelegde allergie is en dat we hier dus geen rekening 
mee houden. 
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POSTDUIF 

Zoals steeds ontvangen wij erg graag postkaartjes, liefdesbrieven of pretpakketjes op kamp. 
Daarom het adres van de boer: 

Scouts en Gidsen Vlaanderen - Baardegem 
t.a.v. ……………………… (naam)  
Michel Sablon 
Rue de Najauge 62  
BE-5670 Mazee 

OPGEPAST! Dit adres is verschillend van onze kampwei. Jullie kunnen de leden komen 
ophalen op volgend adres: Rue de la Station 67, 5670 Viroinval.  

 

KIDS ID, MEDISCHE FICHE EN MEDICIJNEN 

Op de scouts werken we met een systeem van individuele steekkaarten (oftewel medische 
fiches). Dit is een document dat ingevuld wordt door de ouders en bezorgd wordt aan de 
leiding voor het kamp begint. Het is een vertrouwelijk document waarop gegevens over de 
huisarts, inentingen, allergieën, medicatie, etc. worden ingevuld. Deze steekkaart wordt best 
nog eens nagekeken op de inschrijvingsdag. Er is ook steeds een template terug te vinden op 
de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart 

Bij het vertrek worden bij de kleine takken alle KIDS ID’s opgehaald. De oudste takken worden 
geacht hun identiteitskaart zelf bij te houden. Vergeet deze dus zeker niet! Indien er 
medicijnen moeten worden genomen, worden deze ook afgegeven bij vertrek. Gelieve 
duidelijk naam, dosis en eventuele extra uitleg te vermelden (op het product). Apotheek 
scouts Baardegem staat tot uw dienst! 
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ONLINE INSCHRIJVEN 
Indien jullie om één of andere reden niet tot bij ons zijn geraakt op de inschrijvingsdag 
(zondag 5 mei 2019), is er een mogelijkheid jullie kind(eren) online in te schrijven via 
onderstaande link. Dit boekje is ook steeds te raadplegen via onze site 
www.scoutsbaardegem.be. 

https://docs.google.com/forms/d/1NNeKvcHe9EniJRpqOxvSRjIdUg1vyaLlYIsgGIaIAnY/edit   

 

NOODNUMMERS 

Ondanks dat we ons in de Ardennen – AKA the middle of nowhere – bevinden, blijven er steeds 
drie noodnummers beschikbaar. Eén van deze drie nummers is te allen tijde bereikbaar. De 
andere nummers die in dit kampboekje vermeld staan, dienen enkel voor vragen VOORAF 
aan de leiding. Deze nummers zijn op het kamp in principe onbereikbaar. Enkel onderstaande 
nummers dienen als noodnummers in – zoals het woord het zegt – noodgevallen.  

Fien: 0477 63 24 51 
Klara: 0474 01 22 85 
Piet: 0471 20 63 71 

 

Ziezo, we denken dat we de belangrijkste dingen meegedeeld hebben. Indien jullie nog 
vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan zeker niet de leiding te contacteren. 
 

Een stevige linker en tot in juli! 

De (groeps-) leiding 
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DAGINDELING 

07.30: opstaan foerage 

07.50: leiding roept leden op 

08.10: alle leiding is uit de tenten 

08.30: formatie = opening van de dag in perfect uniform en BP 

09.30: aanvang ochtendactiviteit 

12.30: middagmaal 

14.00: platte rust voor kleinsten/ non-alcoholic bar voor oudsten 

14.30: aanvang middagactiviteit 

16.00: vieruurtje 

17.00: ophalen eten jonggivers en givers 

18.30: avondeten 

19.30: bar voor oudsten/massaspel 

19.40: aanvang avondactiviteit jongste 

20.15: aanvang avondactiviteit oudste 

21.30: afsluiten van de dag jongste 

23.00: afsluiten van de dag oudste 

00.00: commando 
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Kapoenen 
Hallo! 

Dit is de tijd van het jaar waar de kapoenenleiding naar uitkijkt: eindelijk 
kunnen we luidop zeggen wat onze plannen voor het zomerkamp zijn!! De 
voorbije weken hebben we al flink wat vergaderd, nagedacht, 
uitgeprobeerd, ... en nu weten we het zeker: we maken er een “hemels” kamp 
van. Wil je kapoen er graag bij zijn? Inschrijven! Hoe sterker de 
kapoenenbende, hoe spannender het spel. Wij, de leiding, zijn er helemaal 
klaar voor. Beste ouders, natuurlijk weten we dat jullie je een beetje zorgen 
maken … De meeste kapoenen gaan voor het eerst op echt kamp en met ‘echt’ 
kamp bedoelen we ook écht: op een wei leven, in een tent slapen … We willen 
jullie graag geruststellen. 

 

Spelen 

We kozen als kampthema ‘hemels kamp’. Dat betekent dat we zeven dagen 
lang op zwerftocht gaan doorheen de hemel. Tijdens deze hemelvaart 
amuseren we ons elke dag met een andere heilige vriend. Alle activiteiten, 
spelletjes, verhalen, … aan deze rode draad zullen ophangen. We hebben 
elkaar de voorbije maanden goed leren kennen, we hebben een fijne 
groepsdynamiek uitgebouwd. Het kamp vormt de kroon op het werk. Hoe 
meer kapoenen we mogen verwelkomen, hoe blijer wij daarvan worden. 
Aarzel niet: maak van je kapoen een kaMpoen, we maken er een geweldige 
tijd van. 

 

 



 12 

Eten 

Tijdens deze vermoeiende tocht is het natuurlijk belangrijk dat we lekker, 
veel én gezond eten. Hoewel we op écht kamp gaan, hoeven we niet zelf onze 
pot te koken. Daar zorgt een gespecialiseerd scouting-à-la-façon-de-
Baardegem-fourage-team voor. Op het menu staan alle kampklassiekers – 
van balletjes in tomatensaus over appelmoes met pensen tot stoemp met 
worst. Er wordt elke dag gekookt, met verse ingrediënten. Heeft je kapoen 
bijzondere zorg nodig omwille van allergieën of andere aandachtspunten: 
laat het ons weten. We houden er graag rekening mee. Op kamp eet iedereen 
– met uitzondering van de uitzondering – wat de pot schaft. Maar trop kan 
een keer te veel zijn. Daarom is er de chocobon. Elke kaMpoen krijgt één 
chocobon die hij/zij kan inzetten als hij/zij de kost werkelijk niet lust. Maar 
dan ook werkelijk niet. De bon ruilen betekent boterhammen met choco 
eten. Voor die keer, welteverstaan. MAARRR…. Wie zijn bon NIET ruilt, wie 
dus een omnivore heilige blijkt te zijn, mag zich aan een verrassing 
verwachting. Haja, dapperheid loont. 

 

Slapen 

We slapen, jawel, in een tent. Die is speciaal uitgerust voor de kaMpoenen. 
We slapen niet op de grond, maar op een houten plateau die speciaal voor 
ons wordt opgezet. Kapoenen slapen nooit alleen. Elke nacht slaapt iemand 
van de leiding (van de kleine takken) in dezelfde tent als de kapoenen. 
Bovendien staat de tent waar de leiding van de kapoenen en wouters in slaapt 
net naast de tent van de kapoenen. Ja, het kan best dat er ’s nachts eens 
dient opgestaan voor een plasje. Dat geeft niet. De weg naar de hudo – jawel, 
pipi en kaka op de hudo, the natural way – is verlicht. De hudo is op 
kapoenenmaat gemaakt. Exclusief, creatief, origineel en bovendien geurvrij. 
Alleen de eerste drie zijn gegarandeerd. 
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Zorgen 

Heeft je kapoen extra zorg nodig? Medicamentjes? Is je dappere kaMpoen 
gevoelig voor allergieën? Zijn er dingen waarop we moeten letten? Geef ons 
alle informatie door, zorg dat de medische fiche van je kapoen correct en 
volledig is ingevuld. Gebeurt er ’s nachts nog wel eens een accidentje? Dat 
kan gebeuren, zelfs de dapperste lijdt wel eens aan stress. Wees gerust: 
we gaan er discreet mee om. Geef je kapoen voldoende reserve-spullen mee. 
Ook wij zorgen voor een extra slaapzak en, jawel, waspoeder – just in case. 
Je mag er op rekenen dat we goed voor onze kaMpoenen zorgen.  

 

Heimwee 

Nee, het is niet makkelijk om je kapoen te missen, dat begrijpen we. Maar 
toch zijn we streng: er is GEEN bezoek mogelijk op kamp. MAAR: post mag 
wél. Schrijf brieven, kaarten… stuur postduiven: allemaal geen probleem. Als 
je kaMpoen tijd en goesting heeft, schrijft hij zeker terug. Zorg voor 
postzegels en een adressenlijst. Wij doen de rest. Troost je, mama en papa, 
een weekje is zo om. En je krijgt een getrainde speurder terug, blakend van 
gezondheid, blinkend van plezier. Daar doen we het voor! 

 

Ziezo, we hebben nu alles voor jullie opgelijst en hebben er enkel nog meer 
zin in gekregen. Zijn er nog vragen, dingen die we moeten weten…. Laat het 
ons weten! 

Victor (0478 52 60 63) - Emma (0487 11 21 65) - Michiel (0474 09 34 77) 

Nils (0472 62 40 25) - Fien (0477 63 24 51) 

 

Tot op kamp! 
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Wat gaan we allemaal doen? 

Datum Voormiddag Namiddag Avond 

22-07 Vertrek Vertrek 10 geboden 

23-07 Pleinspel Dorpspel Jezus Quiztus  

24-07 Knutselvoormiddag Bosspel Verering van de 
Heilige Cecilia 

25-07 Fransen dag Fransen dag Voorlezen uit het 
evangelie 

26-07 Leidingswissel De 7de dag Middernachtmis 

27-07 Bedevaart  Verschijning Lichtmis 

28-07 Hout sprokkelen Laatste 
avondmaal  

Vuurkamp 

29-07 Exodus  Exodus  EINDE 

 

Wat laten we beter thuis? 
• Geld 
• Gameboy, Playstation, WII, … 
 

Wat steken we in onze valies? 

In jullie rugzakje voor op de trein: 

• Een lunchpakket 
• Een drankje 
• Eventueel strips, boeken, spelletjes,… 
• KidsID af te geven bij vertrek 
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In jullie valies: 
 
• Slaapzak 
• Veldbed of matje 
• Pyjama 
• Knuffel 
• Toiletzak met: 

o Tandenborstel & tandpasta 
o Zeep & shampoo 
o Kam 
o Zonnecrème 
o Muggenmelk 
o Washandje 

• Zakdoeken 
• Handdoeken 
• Ondergoed voor de hele week 
• Kousen (beter te veel dan te weinig) 
• T-shirts 
• Warme truien 
• Korte broeken 
• Lange broeken 
• Regenjas 
• Stevige schoenen 
• Laarzen 
• Sportschoenen 
• Watersandalen 
• Zwemgerief 
• Zaklamp 
• Linnenzak 
• Schrijfgerief en briefpapier + eventueel postzegels en adressen 
• Pet 
• 2 keukenhanddoeken 
• Verkleedgerief 
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DMF De reisduif 
stelt voor 

 

 

Duivenmelkerskamp 
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Vrienden van de duif, 

 

Bij deze bent u uitgenodigd door het bestuur van onze duivenfederatie 
deel te nemen aan ons jaarlijks duivenmelkerskamp. We zullen onze 
gevleugelde vrienden vergezellen naar het pittoreske Viroinval, waar 
we tevens een nieuw clublokaal zullen opzetten.  

Op deze zevendaagse bijeenkomst zullen we naast vieukes drinken, 
keuvelen over hoe goed het wel was in onze tijd en zagen op ‘die van 
ons’ ook aan enkele activiteiten deelnemen. Men zou zelfs kunnen 
stellen dat onze uitstap bol zal staan van de bedrijvigheid.  

 

Hae hoch ze nie alle vaajf, zeggen wij, duivenmelkers al eens. Doch 
zullen wij niet vliegen maar pendelen jegens economische oftewel 
ecologische redenen. Mits wij allen beschikken over een 
seniorenvoordeelkaart, zal de NMBS ons voordelig afzetten aan onze 
verblijfsgelegenheid. Bijeenkomst maandag 22 juli om 9:15 op de 
parking van de Tragel in Aalst. Daar zal een bus onze duiven en koffers 
inladen, zo kunnen wij zonder ballast genieten van onze reis. 

 

Onze prijsbeesten zullen 29 juli vallen. Rond 14 uur mogen geliefden 
de duifjes komen inladen. Een uur later sluiten we gezamenlijk de 
deuren van onze clubstaminee.  

 

Tot dan, 

De wouterleiding 

 

Yarne: 0479/54.21.70 - Joran: 0479/52.49.80 - Gust: 0471/54.41.09             
Wouter: 0492/96.13.80 & Elisabeth: 0478 52 60 47 
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Wat nemen we mee naar het duiventil? 

 

Eigenlijk weten mama’s en papa’s dat al lang. Maar we geven het nog 
eens mee. Vergeten jullie zeker de naam van zoon – of dochterlief niet 
overal in te schrijven? Kwestie van misverstanden en verloren 
voorwerpen te vermijden. 

 

Op de trein: 

 Perfect uniform 
 Rugzakje 
 Lunchpakket 
 Flesje water 
 Iets om verveling tegen te gaan 
 Kids-Id 
 Eventuele medicatie  

 

In de valies: 

 Pyjama  
 Slaapzak  
 Matje of veldbedje 
 Toiletzak met 

 Washandje 
 Zeep 
 Shampoo 
 Kam 
 Tandenborstel 
 Tandpasta 
 Muggenmelk 
 Zonnecrème 

 Handdoeken 
 Onderbroeken 
 Zakdoeken 
 Kousen (veul) 
 T-shirts 
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 Warme truien 
 Lange broeken 
 Korte broeken 
 Regenjas 
 Stapschoenen 
 Andere schoenen  
 Botten 
 Zwemgerief 
 Petjes/ hoedjes 
 Zaklamp 
 Linnenzak 
 Schrijfgerief, papier, postzegels, enveloppes  
 2 keukenhanddoeken 
 Wasspelden  
 Strips, spelletjes 
 Verkleedgerief, als duif of duivenmelker 

 

Eigenlijk mogen jullie alles meenemen, behalve:  

 Zakgeld, tenzij jullie de leiding willen sponsoren  
 Snoep wordt afgenomen en verdeeld over de hele groep 
 Alcohol 
 !!!GSM!!! 
 Drugs, tenzij mama en papa het per se willen meegeven 
 Tablet 
 WIFI versterker, wat er niet is, kan je ook niet versterken 
 Tik Tok 
 Nintendo 
 Huisdier, over een Golden retriever puppy kan onderhandeld 
worden 

 Mama en papa 
 Ongecensureerde literatuur 
 Lidkaart van de boerenbond, kvlv, gezinsbond 
 Laat die van je favoriete politieke partij ook maar thuis 
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Raamprogramma 

 

Voormiddag Namiddag Avond 

Maandag 

Wallonië 

Vertrek Installeren Afspraken 

Dinsdag 

Brazilië 

Onze duiven gaan 
bijna carnavallen 

Amazoneschoneprijsduif 

regenwoudspel 

De Rode Duifels 
gaan naar Brazilië 

Woensdag 

China 

Hongkomkomkomkom 

spel 

DMM De rijstduifspel Roekoekroepoekspel 

Donderdag 

Frankrijk 

Fransen dag groepsuitstap BBQ 

Vrijdag 

Zuid-
Amerika 

Leidingswissel Leidingswissel Peroekoespel 

Zaterdag 

Afrika 

De slimste duif Maroekoespel Blinde duiven met 
roecouscous 

Zondag 

Austrailië 

Kampvuur bouwen Kampvuur bouwen Kampvuur 

Maandag 

Baardegem 

Opkuis Naar huis Huilen 
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DAG JONGGIVERS 
 

Zoals het blad hiervoor al verraad gaan we op bouwkamp! Bereid jullie al maar 
voor op dagen vol bouwplezier, eten in de werfkeet en blote bilspleten. Vergeet 
jullie overall en helm zeker niet want in Wallonië hebben ze blijkbaar ook 
veiligheidscoördinatoren hebben we ons laten vertellen.  

 

VERTREK 
Wij spreken af om 09.45 uur aan de voorkant van het station van Aalst (aan 
Panos) om de trein te nemen. Aangezien onze plaatsjes op de trein op voorhand 
worden vastgelegd bij onze goede vrienden van de NMBS, kunnen wij niet 
wachten op laatkomers om nadien een volgende trein te nemen, kom dus zeker 
op tijd! Om onze rit naar de Ardennen zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen 
wij jullie ook om uitsluitend een trekrugzak mee te nemen. Dus geen trolley’s of 
sportzakken. Zorg dat hier ook  een lunchpakket en drankje inzit, we gaan 
namelijk een tijdje onder de baan zijn! 

 

RAAMPROGRAMMA 
Dag Voormiddag Namiddag Avond 

Vrijdag 19 juli Joepie vertrekken Joepie op de trein Joepie aankomst 

Zaterdag 20 juli Opbouw Opbouw Afspraken 

Zondag 21 juli Tweedaagse Tweedaagse Tweedaagse 

Maandag 22 juli Tweedaagse Tweedaagse Zangstonde 

Dinsdag 23 juli Dorpsspel Relaxnamiddag Quiz 

Woensdag 24 juli Bosspel Pleinspelen Durftocht 

Donderdag 25 juli Fransen dag Fransen dag BBQ 
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Vrijdag 26 juli Leidingswissel Smulnamiddag Sluipspel 

Zaterdag 27 juli 
Totemtocht 

voorbereiden 
Totemtocht 

voorbereiden Totemtocht 

Zondag 28 juli 
Vuurkamp 
opbouwen 

Vuurkamp 
opbouwen Kampvuur 

Maandag 29 juli Afbraakwerken Bezoekdag  

 

IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE… 
 

 Identiteitskaart  Eventuele 
medicamenten 

 Scouts uniform 

 Slaapzak  Matteken (geen 
veldbed!) 

 Kussen 

 Regenjas  Truien  Broeken 

 Ondergoed  Pet (tegen de zon)  T-shirts 

 Rokken  Zwemkledij  Watersandalen 

 Kousen  Stapschoenen  Kledij die 
totemtochtproof is 

 Speelschoenen  Zonnebril  Zonnecrème 

 Tandpasta  Zeep en shampoo  Washandje 

 Tandenborstel  Haarborstel  Handdoeken 

 Muggenmelk  Tekenspray  Linnenzak 

 Zaklamp  Wasspelden  Keukenhanddoeken 

 Postkaarten  Adressen voor kaartjes  Maandverband en/of 
tampons 

 Rugzak voor op 
tweedaagse 

 Beetje zakgeld  Opinel 

 Drinkbus  Bouwvakkersoutfit  
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IK GA OP KAMP EN IK LAAT THUIS… 
 

 gsm  Ipad  Ipod 

 PC  Huisdieren  Mama en papa 

 Slecht humeur  Liefjes  Wapens 

 

BEZOEKDAG  
Maandag 29 juli loopt ons kamp, spijtig maar helaas, ten einde... Om 14 uur zijn 
jullie ouders welkom op het terrein om jullie (eindelijk) terug in de armen te 
sluiten © 

 Als er voor aanvang van het kamp nog vragen zijn, aarzel zeker niet om ons te 
contacteren: 

 Wout: 0479 18 38 35 
 Tom: 0471 33 09 52 
 Stef: 0495 36 62 33 
 Anna: 0487 70 05 12 
 jonggivers@scoutsbaardegem.be 

 

Op kamp zelf zullen wij wegens het beperkt mobiele telefoonbereik in de 
Ardennen niet bereikbaar zijn op bovenstaande nummers. Indien er zich aan het 
thuisfront een noodgeval voordoet, kunnen jullie bellen naar een van de 
noodnummers: 

 Fien: 0477 63 24 51 
 Klara: 0474 01 22 85 
 Piet: 0471 20 63 71 

  

Wij kijken er alvast erg naar uit, tot dan! 
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Beste givers, 

Het is zo ver! We zijn bijna weg en dit jaar gaan we op… BALKAMP. Voor de liefhebbers van 
ronde voorwerpen onder jullie hebben we alvast slecht nieuws. Want Balkamp is natuurlijk 
een samentrekking van Balkan en kamp. “Wat is een Bal- kan?” horen we jullie al denken. Wel 
De Balkan is een regio in het Zuidoosten van Europa en staat vooral bekend om zijn wel zeer 
interessante bevolking en levensstijl. Het komt er eigenlijk op neer om alles wat los of vast zit 
stuk te maken. Bij deze zijn jullie allen uitgenodigd op onze grote zoektocht naar de oorsprong 
van de trainingsvestjes en de gouden accessoires. 

Praktische info 

We verwachten jullie donderdag 18 juli om XXuur aan de scouts 
lokalen in outfit (koersbroek, hemd en das) met de fiets. De 
bedoeling is om na 1 dag fietsen onze terreinen te bereiken. Om dit te 
verwezenlijken kan pech maar beter verholpen worden. Dus vragen we 
jullie om voor het kamp jullie fiets perfect in orde te brengen.  

Wat jullie dus al zeker bij moeten hebben zijn: 

- Fietspomp 
- Fietshelm (fluohesjes zijn aanwezig) 
- Identiteitskaart 
- Herstelkit met extra binnenband 

Verder brengen jullie ook nog een rugzakje mee voor op de fiets. Met hierin een 
lunchpakket, voldoende water en (legale) stimulerende middelen. Bepak jullie zeker niet te 
zwaar want alles wat je meepakt moet je ook de bergen op sleuren. Jullie andere bagage 
vertrekt al vroeger met de camion dus daar zijn jullie al van verlost. Vergeet dan zeker niet om 
je rugzak mee te brengen wanneer de camion wordt ingeladen. Dit zal op 12 juli 
gebeuren. Ook vragen we jullie om een handje toe te steken bij dit gebeuren.  Met hoe meer 
we zijn, hoe sneller het gedaan is! 
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Wat nemen we mee 

- Matje 
- Slaapzak 
- Toiletzak met  

o Handdoek  
o Zeep/shampoo  
o Tandenborstel 
o Tandpasta 
o Zonnecrème 
o Muggenmelk 

- VOLDOENDE ondergoed, kousen en T-shirts, … 
- Warme truien  
- Korte en lange broeken 
- Stevig schoeisel en bottinnen 
- Zwemgerief 
- Briefpapier en postzegels 
- 2 keukenhanddoeken 
- Zakmes 
- Zakgeld  
- Vergeet ook de groene broek/rok niet mee te nemen aangezien we in koersbroek 

vertrekken 

Volgende artikelen zijn NIET welkom: GSM (en andere elektronica), zeer waardevolle spullen 
(rolex, gucci-shirts,…), drugs. 
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Gaan we ook iets doen? 
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