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Voorwoord 

 

Beste Vleermuizen en ouders, dit kampboekje is jullie nieuwe 

wegwijzer doorheen alle kampinfo. Wat voorheen allemaal 

op de website te vinden was, verzamelen we dus nu in één 

bescheiden digitaal boekje – lang leve de vooruitgang! 
Hier vinden jullie dus niet alleen de algemene praktische 

informatie, maar tevens alle kampbrieven van de takken, 

samen gebundeld tot een aardig geheel om net dat ‘tikkeltje 

meer’ na te jagen. Daar houden we van! 
Echter, we doen het niet enkel om het fraaiere jasje. De 

nieuwe uitwerking geeft ons ook de ruimte om nieuwe 

ideeën, projecten of mooie verhalen met jullie te kunnen 

delen. Eén van die nieuwe ideeën – zij het tegelijk een mooi 

verhaal – is om aan de slag te gaan rond het thema 

‘milieuvriendelijk(er) op kamp’. Doorheen het boekje vinden 

jullie alzo kleine rubriekjes waarin we het thema uit de 

doeken doen en jullie willen inspireren om mee te stappen in 

dit nieuwe Vleermuisverhaal.  

 

Veel leesplezier! 
De redactie 
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Woordje door de eenheidsleider 

 

Liefste snuitertjes, 

 

Er is mij hier wat ruimte gegeven voor een klein woordje, bij wijze van 

inleiding; ik kreeg carte blanche, maar had zoiets nog nooit gedaan. Zie 

het dus vooral als een woordje, iets wat ik jullie graag vertel.  

 

Anno 2017, het Chinese jaar van de haan - evenals 1993 dat 

overigens was, i.e. het jaar waarin ik werd geboren, en zo is 

de cirkel rond -, schrok ik even goed op! Een bord heerlijke 

aardappelen kan ik ook goed op schrokken, maar dat is nog 

een ander verhaal natuurlijk. Ik schrok in feite op van de 

gedachte dat het er weldra op zou gaan zitten. Welhaast 

moest ik een beetje gaan huilen. Haast wel, maar net niet.  

 

‘Het’ als in het scoutsjaar. Een jaar dat wederom fantastisch 

in ‘t kwadraat was, een jaar vol plezier en engagement om ‘u’ 

tegen te zeggen, een jaar dat doet hunkeren naar meer: de 

krenten in de pap! En O ja, die komen er aan! Op 3 juli 

migreren we immers opnieuw naar het verre Zuiderse 

Belgistan, het Wilde Woeste Walenland, alwaar we de 

Vleermuis zo-even op - of zelfs doorheen - de lokale 

stafkaart zullen zetten. Tien dagen ravotten, bouwen, bikken, 

slapen, en weer opstaan in het natuurlijke schoon nabij Han-

sur-Lesse, in ons geïmproviseerde Vleermuizendorp aan de 

Lomme. Elke avond de voorbije dag bejubelen met een 

kampvuur, weg mijmeren bij de dansende vlammen, 
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klessebessen over het leven (of eenvoudigere dingen), 

dromen van het spel van morgen, of van de heerlijke verse 

boterhammetjes bij het ontbijt, een grote kop koffie voor de 

leiding. Met zo’n fijne bende kinderen, leiding, foerage en 

stam op kamp gaan, is een belevenis als geen ander, om 

nimmer te vergeten. Het leven lacht ons toe.  

 

‘Het’ als ook in mijn scoutsjaren. Zeventien jaren (leg 

opnieuw de link met het huidige Chinese jaar, het zou zo 

gaan geschieden) lang de Vleermuis, van geleefd en geleerd, 

er de dagen en zoete druiven geplukt en tevens leren 

plukken, er de ruimte gekregen om te dromen, proberen en 

tegelijk tegen de grond te kunnen gaan, er de kans gekregen 

om van alles te gaan doen, op poten te zetten, maar ook af 

te breken, de eerste lieven, de grootste vriendschappen, de 

zotste stoten, ervaringen en samenwerkingen, … Ik ben er 

m.a.w. enorm rijk van geworden. Onmeetbare rijkdom waar 

ik nog lang op zal kunnen teren. Een dikke merci aan 

iedereen! 
De Vleermuis, het gaat je goed - gegarandeerd met zo’n 

bende. Het was me een enorm genoegen. Weldra tijd voor 

afscheid, de geboorte van een schitterende herinnering.  
Afscheid is de deur naar de toekomst, da’s een mooie.  

 

En de toekomst, daar bouwen we aan!  

 

Panda 

  



7 

 

De algemene praktische kampinfo 

Kamp 2017 

Een overzichtje van alle belangrijke kampdata 

vinden jullie hieronder. 

29 juni bagage afzetten 

30 juni t.e.m. 2 juli opbouw: voorkamp 

3 juli t.e.m. 13 juli kamp 

12 t.e.m. 14 juli afbraak: nakamp 

9 juli bezoekdag 

14 juli bagage ophalen 

 

*** 

Waar gaan we heen? 

Ik verklapte het al in de inleiding natuurlijk, 

drommels! We gaan aldus opnieuw naar Han-sur-Lesse! 

Opnieuw? Ja, in 2002, 2006 én 2013 zaten we namelijk op 

hetzelfde magnifieke terrein, in dezelfde prachtige 

omgeving, met diezelfde fantastische rivier, speelbossen en 

grotten!  

*** 

Vertrek & terugkomst 

Het is nog even wachten op de NMBS voor de 

precieze uren van vertrek en terugkomst, maar we houden 

jullie steevast op de hoogte! 
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Inschrijven 

Je (kinderen) inschrijven gaat je als volgt: (1) je vult 

het onderstaande online inschrijvingsformulier in en (2) 

schrijft het aangegeven bedrag over op rekeningnummer 

BE96 8913 7414 7905 met vermelding van ‘kamp’ + 

‘voornaam en familienaam’ + ‘tak’. Gelieve te betalen voor de 

zomerzonnewende (op 21 juni).  

Het online KAMP inschrijvingsformulier. (vereist!)  

De kampprijzen: 

tak € 

Bevers 105 

Welpen (Felian & Roukan) 135 

JVG 135 

VG 135 

Seniors 135 

Leiding 55 

Helpers, foerage, stam zie hieronder 

Helpende handen op voor- en/of nakamp, foerage en stam 

betalen € 10 per dag met een maximum bedrag van € 55. Dus 

ga je bv. 3 dagen mee, betaal je € 30. Ga je daarentegen langer 

dan 5 dagen mee, betaal je € 55. Als occasionele vrijwilligers 

genieten jullie overigens een gratis verzekering bij FOS Open 

Scouting. De inschrijving loopt zoals hierboven, maar dan 

met de vermelding ‘voorkamp/kamp/nakamp’ + ‘voornaam 

en familienaam’ + ‘helper/foerage/stam’.  

*** 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6rFnRha3D66mWOCrWjL33i6ZSulrZwKfMlIU-sJJEe8QUug/viewform?usp=sf_link


9 

 

Contact op kamp 

Jullie kunnen het Vleermuisdorp bereiken via 

onderstaand telefoonnummer. Zonder ontvangstproblemen 

kan het nummer 24/24 worden gedraaid. We verzoeken 

jullie evenwel om slechts in urgente en noodzakelijke 

gevallen naar de hoorn te grijpen.  

GSM (Panda, EL): 0476 71 09 71 

*** 

Voorkamp & nakamp 

Minstens even tof als kamp zijn voor - en nakamp! Een 

enthousiaste bende Vleermuizen, met partners-in-crime, die 

er in de Ardennen een weekend op los sjorren, bouwen,.. om 

op het einde van de rit dat immense Vleermuisdorp terug 

veilig richting Dikkelvenne te verhuizen. Klinkt u als muziek 

in de oren? Iedereen – met uitzondering van de leden- zijn 

ongelofelijk welkom om te komen helpen! Ideaal voor zij die 

de kampsfeer van weleer nog eens willen opsnuiven.  

Wie hierbij graag wil helpen laat zeker iets weten aan Peter 

Willaert, onze voorzitter: peter.willaert@UGent.be. 

30 juni t.e.m. 2 juli opbouw: voorkamp 

12 t.e.m. 14 juli afbraak: nakamp 

Hoe jullie zich hiervoor kunnen inschrijven vinden jullie in 

het desbetreffende hoofdstukje: ‘Inschrijven’.  

mailto:peter.willaert@UGent.be
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Het postadres 

We treden nog even in overleg met de eigenaar van het 

terrein over waar we de post het best laten toekomen. We 

houden jullie op de hoogte! 

*** 

De wegbeschrijving naar het kampterrein 

Ook hier nog even geduld oefenen! Die grote sloebertoetsen 

houden ons ferm van ons scoutswerk!  
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Bagage 

De kampbagage bestaat uit 2 delen: (1) de grote kamprugzak, 

en (2) een klein rugzakje voor op de trein.  

Het kleine treinrugzakje 

In je kleine treinrugzakje stop je volgende zaken: 

Treinrugzakje 

- Lunchpakket (liefst zonder aluminiumfolie) 

- DRINKBUS (geen plastic flesjes!) 

- Kids-ID/identiteitskaart 

- Medische fiche 

- Regenjas 

*** 

De grote kamprugzak 

In de grote kamprugzak (of bescheiden valies) stop je dan al 

de rest (zie hieronder). Probeer alles samen te steken, opdat 

alles mooi tezamen blijft. Lukt dat niet, zorg dan dat alle 

artikelen getekend zijn met naam en tak. We verzoeken jullie 

ook om alles in de rugzak te tekenen, van die enkele sokken 

tot het gekste attribuut! Ben je wat verloren tijdens het kamp, 

dan is de kans meteen veel groter dat het jou ook terug vindt. 

Hieronder vinden jullie de grote bagagelijst. We geven vooral 

aan wat je best niet vergeet mee te nemen, maar jullie zijn 

natuurlijk vrij om wat te spelen met aantallen, soorten 

kleertjes, … .   
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Slaapgerief 

- Dikke slaapzak (met eventueel een dekentje) 

- Veldbedje (BEVERS, WELPEN bedje/matje) 

- Matje (vanaf JVG) 

- Hoofdkussen(tje) 

- Pyjama  

Kleertjes 

- UNIFORM (!) 

- 3 warme truien  

- 3 korte speelbroeken 

- 3 lange speelbroeken 

- 5 T-shirts 

- Regenjas (!) 

- Zwemkleertjes 

- Onderbroekjes (tip: vergeet geen extra’s voor 

moest het even mislopen, kan nog bij alle takken) 

- 10 paar sokken 

- Verkleedkleertjes volgens jullie takthema  

Was- en plasspullen 

- Waslapje  

- Tandenborstel en tandpasta 

- Zonnecrème  

- Badhanddoek 

- Keukenhanddoek 

- Persoonlijke (hygiëne)spullen  

- WIJ VOORZIEN ECO-ZEPEN, jullie hoeven 

dus geen zepen en shampoos mee te nemen 
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Schoenen 

- Stapschoenen 

- Sportschoenen 

- Laarzen 

- Eventueel waterschoentjes  

Allerlei 

- Zaklamp 

- Zonnebrilletje en petje als ’t goed weer wordt 

- Linnenzak  

- Briefpapier 

- Enveloppen 

- Schrijfgerei 

- Eventueel een boekje, stripverhaaltje, spelletje  

Tip: Geef best enkele adressen, wat briefpapier, enveloppen 

en postzegels mee. Elke tak last af en toe een briefmomentje 

in. 

*** 

Bagage brengen en afhalen 

Op donderdag 29 juni tussen 17u30 en 18u00 kan je je 

bagage komen afzetten aan de parking van het 

voetbalterrein in de Hofkouterstraat, wij laden het dan op de 

camion. Breng dan reeds zo veel mogelijk bagage mee, zodat 

je zo weinig mogelijk mee moet sleuren op de trein. Na het 

kamp kan je je bagage oppikken op vrijdag 14 juli tussen 

17u30 en 18u00 op het scoutsterrein.   
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Bezoekdag 

Natuurlijk zitten al die ouders eenzaam thuis weg te kwijnen, 

terwijl hun kleine vleermuis de tijd van z'n leven beleeft op 

kamp... Gelukkig is er nog onze enige, échte bezoekdag! Wil 

je zo'n legendarisch tentenkamp eens van dichtbij zien? De 

fantastische constructies  bewonderen? Die HUDO 

uitproberen? Of gewoon genieten van de omgeving, het - 

hopelijk - mooie weer, een lekkere BBQ en een fris 

drankje?… Kom dan zeker naar onze bezoekdag! 

Alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, vriendjes, 

vriendinnetjes,… zijn welkom op zondag 9 juli! U wordt 

verwend met een fantastische barbecue met alles erop en 

eraan! 

De bezoekdag start om 11u30 en eindigt om 17u00 met 

een knallende vierkantsformatie! 

Inschrijven voor de bezoekdag doe je voor 2 juli via (1) het 

inschrijvingsformulier voor de Bezoekdag en (2) een 

overschrijving op het rekeningnummer BE96 8913 7414 

7905 met mededeling: ‘bezoekdag’ + ‘familienaam’. 

-6 jaar gratis 

6-12 jaar €  8 

volwassenen  €14 

Breng zeker een bord, bestek en keukenhanddoek mee. 

Indien je toch eigen eetgerei vergeten zou zijn, heeft de 

scouts nog borden en bestek ter beschikking maar we vragen 

hiervoor €3. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda2rcs4uVHlTr2IUNmO9DKkmbXSujUjQ7EIEZTdMlTmpWokA/viewform?usp=sf_link
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Kampafspraken 

Op kamp zijn er dingen die kunnen en dingen die niet 

kunnen. Hieronder geven we kort de belangrijkste afspraken 

mee. Wij zijn streng maar rechtvaardig en zien jullie graag, 

houden zo!  

Drank & Drugs 

Het is voor leden volstrekt verboden eigen drank mee te 

brengen. VG & Seniors krijgen op bepaalde momenten de 

kans een pintje te drinken, eigen drank meebrengen is dan 

ook meteen een enkele reis naar huis. 

Drugs, daarover bestaat zowaar nog een pak minder 

discussie. Drugs in bezit of gebruikt: ticket naar huis met 

hoogstwaarschijnlijk nog een staartje volgend scoutsjaar. 

Zoals een wijs man ooit zei: "Scouts is kicken zonder drugs" 

*** 

Zakmes 

Vanaf JVG mag je een zakmes meebrengen, op voorwaarde 

dat je je teervoet hebt behaald. Een teervoet betekent niet 

dat je een diploma 'ik-doe-onnozel-met-mijn-mes-als-ik-dat-

wil' op zak hebt. Hier voorzichtig en verantwoordelijk mee 

omspringen, is dan ook vanzelfsprekend. Andere gevaarlijke 

spullen zoals bijlen, zagen, hamers, … laat je thuis. Op kamp 

is er voldoende materiaal aanwezig om het een en ander mee 

te hakken, verzaken, graven, … indien nodig. Al geldt ook 

hier de voorwaarde van de teervoet. 
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Vroeger naar huis 

We staan er op dat het kamp vanaf de welpen duurt tot 14 

juli. Bevers en enkel bevers mogen naar huis op bezoekdag. 

Indien er een goede reden is waarom u uw zoon of dochter 

liever wat vroeger naar huis ziet komen, dan vragen wij u 

vriendelijk, maar met klem om dit voor het kamp met de 

takleider in kwestie te bespreken. Het kamp is immers geen 

aanbieding à la carte, maar een totaalpakket. Lieve mensen 

als we zijn, zijn we uiteraard bereid rekening te houden met 

uitzonderlijke omstandigheden, bespreek deze dus zeker met 

de takleider. Wanneer een kind ziek wordt of zich kwetst op 

kamp zullen we uiteraard met u als ouder overleggen of het 

gepast is dat uw zoon of dochter op kamp blijft. 

*** 

Vuur & Roken 

Een 100 % scout mag dan wel 5 % fikkiestoker zijn; je hebt 

geen eigen aansteker of lucifers nodig op kamp. Vuur maken 

of roken in de slaaptenten is enorm gevaarlijk (slaapzakken 

zijn vaak licht ontvlambaar), en is dan ook absoluut 

verboden. We vragen overigens om het roken binnen de 

takken (VG en Seniors) zoveel mogelijk uit te laten op kamp.  

 ***  

Elektronica  

Elke tak maakt zelf afspraken over elektronica. De algemene 

regel is: neem het niet mee, want je hebt het niet nodig en 

het kan kapot gaan. Als je het toch mee hebt en het verstoort 

de werking, dan zal de leiding zo vrij zijn om jullie spullen bij 
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te houden tot het einde van het kamp. JVG, VG en Seniors 

kunnen wel een GSM gebruiken bij de twee- of driedaagse. 

Als je om die reden toch een gsm zou meebrengen, kan je 

hem in bewaring geven bij je leiding. 

In alle andere gevallen ben je zelf verantwoordelijk voor wat 

je meeneemt en hoe het eventueel sneuvelt.  

*** 

Gezond verstand 

Er zijn uiteraard nog dingen die niet kunnen, zoals weglopen 

van het terrein, vandalisme, bewust schade aanrichten aan 

materiaal van de eenheid,… Gebruik dus steeds jullie gezond 

verstand. 

***  
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Bevers 

 

Na een jaar van avontuurlijke zaterdagen die ons naar de 

verste uithoeken van de wereld brachten, staat ons grootste 

avontuur aller tijden nog voor de deur! Je raadt het misschien 

al… Want voor dit avontuur gaan we niet meer naar de 

verste uithoeken van onze planeet, maar daar voorbij!  

We nemen namelijk een space-trein recht naar Planeet 

Wallonia... Ruimtepak aan! Helm op! We gaan op 

ontdekkingsreis in het heelal! Jullie favoriete leiding is al een 

kijkje gaan nemen, daarom dat er al zo lang geen scouts meer 

is geweest natuurlijk:  

WIJ WAREN DE RUIMTE IN!  

Het was super leuk in de ruimte, maar we misten jullie wel 

heel hard… Daar bestaat natuurlijk maar één oplossing voor: 

jullie moeten allemaal meekomen naar de ruimte zodat de 

bevers het universum kunnen overnemen! 

Op onze spannende tocht naar de sterren en daar voorbij 

hebben we al enkele fantastische planeten en sterren gespot, 

waar we jullie maar al te graag heen brengen. Rep jullie allen 

maar naar het station waar onze space-trein zal vertrekken, 

het begin van een NIET TE MISSEN AVONTUUR! 

Sportplaneten, glitterende sterren, planeten die enkel en 

alleen uit water bestaan of waar vreemde aliens maar al te 

graag hun buikje vol eten, we zijn de meest ondenkbare 

dingen tegengekomen!  
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Alsof ons avontuur nog niet fantastisch genoeg zal worden, 

staat er ook nog een verrassing op het programma! Daarbij 

krijgen we misschien ook wel eens bezoek van een wel 

hééééééél speciale bever… 

Hebben jullie er ook al zoveel zin in? Wij alleszins wel! Begin 

alvast aan jullie astronauten-training, zodat geen avontuur 

ons petje te boven gaat!  

Vele knuffels uit de ruimte en tot dan! 

 

Nyala, Spreeuw, Insephe, Sitta, Pinguïn, Caraya, Uil & Adelaar 
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Felian 

 

Dag lieve kindertjes, 

Het zijn zware en donkere tijden nu de scouts gedaan is. De 

dagen lijken wel jaren te duren maar verlies niet jullie hoop 

want er komt licht aan het einde van de verschrikkelijk lange 

tunnel… Oh, ja het scoutskamp nadert!  

Binnen een maand vertrekken we naar het tropische 

Ardennen, een plaats waar de vogeltjes kunnen praten, de 

madeliefjes kunnen zingen en waar het maar 198 dagen per 

jaar regent, WAT! Maar nog velen malen belangrijker is dat 

het de plaats is waar het voor 10 dagen lang ELKE dag feest 

is voor groot en klein. 

Deze uitzonderlijke keer is de leiding eens niet aan het 

zwansen. TIEN dagen lang gaat de Felian feesten, elke dag 

van zonsopgang tot zonsopgang, telkens een ander feest 

beginnend natuurlijk met Nieuwjaar en eindigend met het 

feest van die oude man met zijn vliegende rendieren. Het 

gras zag er nog nooit zo groen uit aan de andere kant van de 

taalgrens. Want onder ons gezegd er is toch niets beter in de 

wereld dan FEESTEN! 

We beseffen dat het wachten na dit ongelooflijk legendarisch 

goed nieuws nog zwaarder wordt, graag gedaan trouwens, 

maar de beloning hiervoor zal des te groter zijn  

Heel veel liefs, en tot dan! 

Jullie getalenteerde leiding, 

Koi, Schildpad, Olifant, Kraanvogel, Beo en Stekeltarisvogel 
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Roukan 

 

Dag liefste schatjes, 

We zijn nu al bijna een jaar aller beste besties, dat begint wel 

al te tellen he! Ik word dan ook nog elke dag wakker met een 

lach en een traan als ik terugdenk aan het fantastische jaar. 

Weten jullie nog ons grappige Italië-spel, ons prachtige 

takweekend, ons actief blaaspijpkesspel, het inventieve de 

mol spel en om af te sluiten ons mooie Roukanmarktje? 

Het jaar is toch veel te snel gegaan he… konden we maar op 

10 kampen gaan zodat we ons jaar helemaal volmaakt 

kunnen afsluiten … Hmmm … Dat zou wel echt superzalig 

zijn he… Maar ja we hebben nog maar 1 kamp in onze 

agenda staan … Hoe gaan we dat hier moeten oplossen …. 

Als we nu toch eens konden … nee … of misschien toch ? 

…. Hmm … hier moet ik toch eventjes over nadenken 

Ik heb een idee! We gaan gewoon op kamp met als thema 

ELKE DAG OP KAMP ! 

We gaan volledig loco gaan en we gaan daarom op 

feestkamp, zeekamp, legerkamp, avonturenkamp, 

relaxkamp, bouwvakkerskamp, sportkamp, indianenkamp, 

marktkamp en bezoekdagkamp !!! Hoera !!! 

heel veel liefs, en tot dan !  

Jullie allerliefste leiding, die heel hard aan het studeren is en 

jullie minstens even hard mist,  
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Kyang, Impala, Ree, Wasbeer, Wildebeest, Winterkoninkje 

& Zeehond 

PS. Dit is al een kiekje van wij die die leuke treintjes van de 

grotten van Han uitproberen!  
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Jongverkenners & Jonggidsen 

 

Eerwaarde Jonggids/-verkenner, doorluchte ouder(s) of 

andere, 

Aan allen die na het lezen van deze brief wijzer zullen zijn, gegroet. 

Aan allen die er niet wijzer uit zullen worden, neem de brief nog eens 

door. 

Na enkele weken van radiostilte, is jullie teergeliefde leiding 

eindelijk terug! Dit jaar gaan we voor de 4de keer op kamp 

naar Han-Sur-Lesse. Neen, we gaan ons niet gedragen als 

holbewoners omdat er vlakbij epische grotten zijn. 

Integendeel, dit kamp ontdekken we de zen(sualtiteit)1 van 

het Land van de Rijzende Zon. Hierbij zullen we in 

aanraking komen met mysterieuze geisha’s, nocturne ninja’s 

en min of meer eervolle samoerai. Misschien zullen we 

tijdens ons ronduit zalige 10-daagse avontuur zelfs kennis 

maken met officieel staatsburger van Japan, Godzilla2. 

Eerwaarde Jonggids/-verkenner, bereidt u voor op een 

kamp vol rijst, kimono’s en curieuze Japanse gewoonten!!! 

Zoals de meesten onder de eerwaarde jonggidsen/-

verkenners weten, gaan we ook dit jaar op 3-daagse. Hierbij 

trekken we de oerbossen van de Ardennen in en bewandelen 

we haar oneindig meanderende wegen. Hiervoor willen wij 

                                                      
1 Combinatie van zen en sensualiteit. Betekenis van sensualiteit volgens 
de Van Dale “zinnelijk genot” = “door middel van de zintuigen” 
2 Dit is echt waar. http://time.com/3907245/godzilla-tourism-
ambassador-japan/  

http://time.com/3907245/godzilla-tourism-ambassador-japan/
http://time.com/3907245/godzilla-tourism-ambassador-japan/
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de eerwaarde jonggidsen/-verkenners vriendelijk verzoeken 

een lichte slaapzak, een licht matje en een niet te grote 

trekrugzak(niet meer dan 40-45l) mee te nemen, zodat de rug 

van de eerwaarde jonggidsen/-verkenners niet te zwaar 

belast zal worden. Ook degelijke stapschoenen, bestand 

tegen eventuele nattigheid, en stevige stapkousen zijn hierbij 

aan te raden. 

Hoogachtende groeten, 

Bergduivel-san, Cobaye-san, Banteng-san, Kluut-san, Egel-

san, Kaketoe-san en Schaarbek-san. 
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Verkenners & Gidsen 
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Seniors 

De Seniors schreven enkele inspirerende en geestige haiku’s.  

creativiteit 

wat is creatief? 

dit is net stromend water 

er komt geen eind aan 

probleemoplossend denken 

zonder problemen 

zijn er geen oplossingen 

om te bedenken 

gemotiveerd 

zeer enthousiast zijn 

activiteitsinleving 

dus gemotiveerd 

verantwoordelijkheid 

heel belangrijk is 

om altijd rustig te denken 

vooral in chaos 

jij bent degene 

die het touw in handen 

heeft 

alles moet lukken 

maar soms gebeurt het 

dat het overzicht weg is 

vertrouw dan je vriend 

 

Samenwerken 

toch maar niet alleen 

een ander aan je zijde 

samen er voor gaan 

wees niet bang want wij 

verwezenlijken samen 

wat alleen niet kan 

kritisch 

de kritische geest 

ziet overal vraagtekens 

stelt die extra vraag 

wil alles kennen 

en staat voor allen open 

maar is nooit genoeg 

vertrouwelijk 

houden aan je woord 

luisteren en opbergen 

vertrouw op elkaar 

enthousiasme 

een feest binnenin 

overbrengen naar buiten 

de pret wordt gedeeld 
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relativerend 

leiding geven is 

relativerend geven 

is leiding geven 

luisterbereidheid 

luisterbereidheid 

huh ik heb je niet 

verstaan 

'k versta u nie ze 

ondernemend 

pak het aan jongen 

of meisje natuurlijk he  

je kan het best wel 

geëngageerd 

wees geëngageerd 

geef altijd honderd 

procent 

zelf tevredenheid 

initiatiefrijk 

initiatiefrijk 

vindingrijk zijn in 't leven 

altijd verder willen gaan

 

 

Op kamp gaan we overigens wat leuks gaan bouwen. ’t 

Wordt allicht een trein, daar we na scoutskamp samen nog 

op reis gaan naar Albanië met de trein! Daarnaast proberen 

we af en toe ook wat te slapen - als er tijd voor is althans! 

Raket! 
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Introductie: werkgroep duurzaamheid en ecologisch 
bewustzijn 

 

Duurzaamheid en ecologisch bewustzijn zijn geen 

onbekende begrippen in scouting en onze eenheid, we 

kennen immers allemaal de volgende leefregel van de scouts- 

en gidsenwet: ‘een scouts of gids staat open voor de natuur 

en is milieubewust’. Echter, dat het milieu alsmaar zwaarder 

te lijden heeft onder de levenswijze van de mensen is 

eveneens geen onbekend nieuws meer. Staan wij voldoende 

stil bij de betekenis van de leefregel, nemen en leren wij een 

goede houding aan, doen wij (ook) ons best om de schade te 

beperken en het tij te keren? Centrale vragen die we niet 

langer links kunnen laten liggen. Als jeugdvereniging leveren 

ook wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 

onze kinderen en jongeren, jonge mensen die zullen bouwen 

aan de toekomst van deze fragiele planeet. Meteen een 

enorme motivatie om de daad bij het woord te voegen en het 

thema in onze werking in te bouwen en uit te dragen naar 

onze eenheid en nog verder - hoe klein of veraf we ook zijn 

of lijken, elke lange tocht begint met een eerste stap.   

De werkgroep duurzaamheid en ecologische bewustzijn zal 

binnen onze eenheid hierin een centrale rol opnemen. 
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Milieuvriendelijk(er) op kamp, wat is dat voor een 
idee? 

 

Met het idee om milieuvriendelijk(er) op kamp te gaan, 

willen we ons steentje bijdragen tot een blijvend leefbaar 

milieu. We produceren met zijn allen bérgen afval, we 

belasten de schaarse natuur en we verbruiken aan een snel 

tempo ’s werelds water- en energievoorraden. Toch willen 

we verder kijken dan onze neus lang is. Er is nog 

(jeugdwerk)leven na ons! Ook de toekomstige generaties 

kinderen en jongeren hebben recht op een ‘ongerepte’, 

groene omgeving om hun kamp op te slaan. Toegegeven, 

één enkel milieuvriendelijk jeugdkamp zal alle 

milieuproblemen niet oplossen, maar alle beetjes helpen. Het 

gaat immers om meer dan losse initiatieven. Milieubewust 

leven is een attitude, een houding, een denkwijze. 

Milieuvriendelijk op kamp gaan is daarom een leerproces dat 

het tij kan keren, beetje bij beetje.  
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De boekflap 

 

 

Voorkamp: 30 t.e.m. 2 juli 

Kamp: 3 t.e.m. 13 juli 

Nakamp: 14 juli 

Inschrijven voor 21 juni 

Vertrek 3 juli: ######## 

Aankomst 13 juli: ######### 

Bagage afzetten: donderdag 29 juni om 18u00 

Bagage afhalen: vrijdag 14 juli om 18u00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


