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H E T  V O O R W O O R D

Liefste ouders en leden,

Het begint stilaan dichterbij te komen. Binnen een maand gaan we op kamp! Hoewel wij als

leiding hier elk jaar naar uitkijken, denk ik dat we na dit bewogen jaar er nog net dat tikkeltje

harder naar uitkijken. Dit jaar gaan we met alle takken samen op kamp in Luik, in het dorpje

Ocquier. Er waren dit jaar zondagen waarop we met meer dan 10 bubbels heel Hoeilaart

inpalmden, maar gelukkig zullen de maatregelen (als alles volgens plan verloopt) toelaten om

ons op kamp te beperken tot slechts twee bubbels! De ene bubbel bestaat uit de kapoenen,

welpen, wolven en akabe en de andere uit de jongverkenners, verkenners en jins. Om alles

zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we om de rest van dit voorwoord heel nauwkeurig na

te lezen. 

Wanneer gaan we?

Hier zijn nogmaals de kampdata:

Kapoenen, welpen & wolven: 3-9 juli

Jongverkenners & verkenners: 3-12 juli

Akabe: 6-9 juli

Jins: 28 juni - 20 juli (de communicatie hierover verloopt via de jinleiding)

We verwachten hierop geen (of heel weinig) uitzonderingen. Indien hiervoor toch een geldige

reden is (zoals het vertonen van coronasymptomen in de dagen voor kamp) gelieve zo snel

mogelijk de takleiding/hoofdleiding te contacteren.

Zoals eerder al doorgegeven vragen we jullie zoals vorig jaar om jullie kinderen zelf te brengen

en te komen ophalen op het kampterrein. Er kan gecarpoold worden, maar dan vragen we wel om

dit met kinderen van dezelfde bubbel (zie hierboven) te doen en ook een mondmasker te

dragen indien u kinderen van een ander gezin vervoert. Het afzetten en ophalen zal als volgt

verlopen:



U komt op het aangegeven uur (zie tabel volgende pagina) naar het adres “Rue de la Croix

30, Ocquier” (coördinaten: 50.390741, 5.408560).

Op dit adres rijdt u een grindweg in, dit zal duidelijk aangegeven staan.

U volgt deze weg tot aan de ingang van onze weide. Hier is geen mogelijkheid om te parkeren

zonder de weg volledig te versperren, dus gelieve zo snel mogelijk uw kind af te zetten of op

te halen. Vergeet wel zeker niet om het plastic mapje (zie verder) aan de (tak)leiding af te

geven of terug mee naar huis te nemen. We vragen ook aan alle ouders om een

mondmasker te dragen van zodra u uit de auto stapt.

Na het afzetten/ophalen volgt u deze weg in dezelfde richting tot u op een straat uitkomt.

Vanaf hier kan je terug de gps naar huis volgen.

1.

2.

3.

4.



Opgelet: de weg die u moet volgen is zo’n 1,3 km lang en is voornamelijk een grindweg met hier

en daar enkele kleine putten. Op zich kan elke auto hier wel langs, maar indien u de keus hebt

kan het zeker geen kwaad om met een iets hogere auto te komen.

Het opzetten en afhalen gebeurt op de volgende momenten. Indien u kinderen van verschillende

takken komt afzetten, dan kies je 1 tijdstip (liefst het laatste) om ze allemaal samen af te

zetten/op te halen.

HEEN  (03-07)

14u: Verkenners en jongverkenners

14u30: Wolven

15u: Welpen

15u30: Kapoenen

HEEN (06-07)

10u: Akabe

TERUG  (09-07)

12u: Wolven

12u30: Welpen 

13u: Kapoenen en akabe

TERUG (12-07)

12u: Verkenners en jongverkenners

Wat neem je mee?

Je neemt je spullen mee in een grote rugzak, maar neemt ook een kleine rugzak en drinkbus mee

voor als we op dagtocht gaan. We vragen om in alle spullen een naam te schrijven, op die

manier komt alles terug bij het juiste kind terecht. Bekijk zeker ook eens bij de info per tak of er

gevraagd wordt om extra dingen mee te nemen. Hieronder vinden jullie een volledige lijst met

alle benodigdheden, enkele zaken worden onder de lijst verder toegelicht.



Iedereen slaapt dit jaar in tenten, daarom raden we heel hard aan dat de kapoenen en

welpen een veldbedje in plaats van een matje meepakken. 

Om rondzwervende spullen te vermijden in de tent is het handig als de kapoenen, welpen,

wolven en akabe een (plooibare) kartonnen doos meepakken om hun spullen in bij te houden.

Voor de oudere takken kunnen enkele vuilzakken goed van pas komen om te zorgen dat hun

spullen niet overal rondslingeren in de tent.

Verdere toelichting:



Belangrijk: De kids-ID of identiteitskaart van uw kind steekt u in een geperforeerd plastic

mapje, samen met de mondmaskers (klein kamp=1, groot kamp=3). Het is belangrijk om dit

mapje bij aankomst aan de (tak)leiding van uw kind af te geven! Voor de jongste takken

kan u ook eventueel een extra brief in dit mapje steken, die we kunnen afgeven bij heimwee

of indien er brieven verloren geraken bij de post.

Bij de kapoenen, welpen, wolven en akabe vragen we om het zakgeld (max €5) ook in het

plastic mapje te steken. Jongverkenners en verkenners (max €15) mogen dit zelf bijhouden

Ons kamp bestaat uit 2 bubbels van max. 100 personen, begeleiding (=leiding en fourage)

niet ingerekend. Binnen zo’n bubbel kunnen we samen ravotten, eten, slapen,  … zonder

bijkomende afstandsmaatregelen of mondmaskers. Tussen de verschillende bubbels is er

zo weinig mogelijk contact met elkaar en houden we afstand. 

Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern contact. Er is een

duidelijke aanwezigheidslijst en een contactenlogboek waarin alles wordt genoteerd.

Wanneer een kind ziek wordt tijdens kamp, worden hij/zij afgezonderd samen met een leider

en worden de ouders gevraagd om hun kind zo snel mogelijk te komen ophalen.

We volgen verder standaardrichtlijnen zoals handhygiëne, zorgvuldige afwas en verplichte

mondmaskers voor +12-jarigen in openbare plaatsen indien de maatregelen dit

voorschrijven.

Kinderen die drie dagen of minder voor vertrek ziek worden en/of symptomen van

corona vertonen, blijven thuis. Hetzelfde geld voor kinderen die op dat moment op

aanraden van de huisarts of contact-tracing in quarantaine zitten. Contacteer in dit geval de

hoofdleiding. Indien uiteindelijk blijkt dat er geen sprake is van een coronabesmetting, is er

nog steeds de mogelijkheid om op kamp aan te sluiten. Gelieve uw verantwoordelijkheid

hierin te nemen: één besmet kind kan potentieel leiden tot een hele bubbel die het kamp

vroeger moet stopzetten!

Indien uw kind tot een risicogroep zou behoren, vermeld dit dan duidelijk op de medische

steekkaart en communiceer dit ook nog eens expliciet naar de takleiding.

Coronamaatregelen

We zijn er natuurlijk nog steeds niet verlost van die vervelende corona. We leggen graag uit wat

in grote lijnen onze inspanningen zijn tijdens kamp en ook wat we van u verwachten om ons

kamp coronavrij te houden.

Wat doen wij?

Wat doet u?



Tijdens het afzetten en ophalen draagt u een mondmasker van zodra u aan het

kampterrein bent. Indien u kinderen van andere gezinnen meeneemt, draagt u ook een

mondmasker in de auto.

Zoals hierboven aangehaald, verwachten wij dat indien een kind ziek wordt, er iemand

beschikbaar is om hem/haar te komen ophalen. Bent u zelf niet beschikbaar tijdens de hele

kampperiode, vraag dan op voorhand al eens rond bij oma, opa, tante, nonkel, ... zodat u weet

op wie u kan rekenen indien u zelf niet kan.

Medische steekkaart

Janne Vandenborre: 0471505518

Senne Trappeniers: 0476086753

Scoutsgroetjes,

Normaal heeft iedereen ondertussen de steekkaart van zijn kind nog eens nagekeken op

Stamhoofd (https://scouts-gidsen-de-korrelaar-hoeilaart.stamhoofd.be/). Als dit nog niet het

geval is, gelieve dit dan zeker te doen! Controleer ook of de telefoonnummers die u hier opgaf,

nog steeds kloppen.

Brieven?

Om te zorgen dat jullie brieven bij de juiste persoon (en vooral de juiste scouts) terechtkomen

vragen we jullie om deze als volgt te adresseren:

NAAM + TAK VAN KIND

Scouts Hoeilaart

Rue Béemont 4, 

4590 Warzee

Geef dit adres zeker door aan oma’s, opa’s, tantes, nonkels, vriendjes, … want hoe meer

brieven, hoe meer vreugd! Let op: dit is niet hetzelfde adres als voor het afzetten/ophalen.

Ziezo, als jullie tot hier zijn geraakt zijn jullie goed voorbereid op kamp. Lees ook de tak-info

eens goed na zodat je op de hoogte bent van het kampthema en eventueel extra spullen die je

moet meepakken. Moesten er toch nog vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij

zijn zoals steeds bereikbaar via mail of gsm:

      Pittige Sneeuwhoen en Consciëntieuze Dingo

https://scouts-gidsen-de-korrelaar-hoeilaart.stamhoofd.be/


I N F O

Lokalen

Onze lokalen zijn gevestigd te J.B.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.  

 

Uniform 

Het basisuniform is voor alle takken hetzelfde: beige hemd - groene trui of trui van Scouts en

gidsen Vlaanderen - groene, bruine of zwarte broek of rok (GEEN JEANS) - groengele groepsdas

met reflecterende strook.

 

Groepsdas  

Groen-geel met reflecterende strook:  € 11. Te verkrijgen bij de groepsleiding (voor en na de

vergaderingen) en cash,  gepast  te betalen. 

 

Rekeningnummer 

BE16 1030 1663 6174 op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen De Korrelaar Hoeilaart  

 

Ongevalaangiften 

Formulieren beschikbaar bij de takleiding en de groepsleiding. 

 

Tweedehandsuniformen 

Wij (ver)kopen tweedehandsuniformen (hemden, truien, broeken, rokken, dassen en T-shirts)

vanaf de helft van de prijs van een nieuw uniform. Wij voorzien hier zelf momenten voor. 

 

Verhuur 

Wij verhuren onze tenten, onze shelters en materiaal. Verder in de korrel vind je meer

informatie.  

Foto’s

Foto’s van onze activiteiten staan met een link naar google drive op onze  facebookpagina

(Scouts & Gidsen 'De Korrelaar' Hoeilaart) en binnenkort ook op onze nieuwe website!



Website 

Je kan steeds surfen naar onze website op het volgende adres:  http://www.scoutshoeilaart.be

of mailen naar :  vvksmdekorrelaar@hotmail.com . 

 

Scoutshuis Scouts en Gidsen Vlaanderen 

Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen; Tel.: 03 226 46 06

E-mail : info@scoutsengidsenvlaanderen.be; Site: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be

 

Scoutswinkel De Hopper  

(http://www.hopper.be)

Lidkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen = klantenkaart Hopper winkel!

De lidkaart dient voor alle leden en leiding als klantenkaart in de Hopper winkels! Leden sparen

per betalend kasticket 5% van het bedrag op en krijgen na 5 betalende bezoeken de kans om

dit gespaard bedrag in vermindering te krijgen vanaf hun 6de bezoek. Leiding krijgt er ook zelfs

10% korting mee bij aankoop van groeps-  en kampmateriaal! In de Banier (knutselwinkel van de

Chiro) krijg je op sommige aankopen rechtstreekse korting als je je kaart kan tonen. 

De Hopper Leuven       

Diestsevest 92A, 3000 Leuven; 016/ 23.55.25; winkel.leuven@hopper.be

Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u. 

Vrijdag en zaterdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u. 

Gesloten op 25 december tot en met 31 december.

 

Jeugdraad 

Onze   afgevaardigden  bij de jeugdraad zijn; Sneeuwhoen (Janne Vandenborre), Schorpioen (Ian

Vaeremans) en Dingo (Senne Trappeniers).  

 

Jeugddienst 

Ben Holderbeke (jeugdconsulent).  

Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38. 

 

Schepen van Jeugd 

Pieter Muyldermans



H E T  U N I F O R M

W A T  D R A A G  J E  A L S  J E  N A A R  D E  S C O U T S  K O M T ?

Basis voor alle takken en is verplicht:

o   Beige hemd
o   Groene, bruine of zwarte broek of rok (dus: géén jeans!)
o   Groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht).  
o   T-shirt en pull: Kapoenen, welpen, wolven, jong-verkenners en verkenners: trui en T-shirt
Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Jins: groene jin T-shirt en trui. Leiding: bordeaux  leidingspull en
T-shirt

Extra:
T-shirt Scouts en Gidsen Hoeilaart (wij verkopen deze t-shirt) en trui van Scouts en Gidsen
Vlaanderen.

 

Het beloftekenteken van de welpen* komt op de linkerborstzak.

Het nesthoekje (welpen)* komt op de linkermouw met de punt naar boven. Het bestaat in

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille (nest) waarin de welp zich bevindt.

Het patrouillelint (JVK en VK)* komt aan de linkerschouderklep van het hemd. Het bestaat

in verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille waarin de (J)VK zich bevindt.

Het beloftekenteken van de JVK en VK* komt op de linkerborstzak, naast dat van de

welpen.

Het lintje België -Europa komt boven de linkerborstzak. In de plaats hiervan komt soms het

lintje “Scouting” voor; dit is echter geen echt kenteken (het kan opgenaaid worden op

regenkledij, slaapzakken en rugzakken, maar hoort eigenlijk niet op het uniform).

De Vlaamse leeuw komt bovenaan de linkermouw.

Het internationaal kenteken Scouts komt op de linkermouw, in het midden van de

bovenarm.

Het groepslintje* komt onder de schoudernaad van de rechtermouw.

Het jaarkenteken* komt boven de rechterborstzak.

Het takkenteken* komt op de rechtermouw, onder het groepslintje. De takkentekens

verschillen van tak tot tak: Kapoenen: gele narrenmuts; Welpen: groene vliegers; JVK:

oranje rugzak; VK: blauwe fiets; Leiding: paarse bomen.

Jaarkentekens van andere jaren komen best achteraan op het hemd, net zoals de JEKA-of

andere kampkentekens*.

W A A R  H O O R T  W E L K  K E N T E K E N ?

Kentekens met een * moeten normaal gezien niet aangekocht worden. Ze worden door de leiding
gegeven: sommige in het begin van het jaar, andere na het opsplitsen in patrouilles of na de belofte of
na een kamp. Het scoutsuniform (uitgezonderd het oude uniform) en de kentekens zijn verkrijgbaar in
de scoutsshop de Hopper.



W A A R  H O O R T  W E L K  K E N T E K E N ?



T E N T E N V E R H U U R

Wij verhuren het hele jaar door (behalve tijdens ons kamp): 

 

➢ 4 dubbele piramidaaltenten groene/beige 

-  Afmetingen:  L: 10m x B: 5m x H: 3,10m met 3 middepalen  

-  Prijs : €135 per tent per dag  

-  Vervoer en opzetten:  €25  per tent extra 

 

➢ 1 x 16 Meter tent   

-  Afmetingen:  L: 16m x B: 6m x H: 3m 

 -  Prijs : € 175 per tent per dag 

-  Vervoer en opzetten:  €35  per tent extra. 

 

➢ 3 x Shelter 

-  Afmetingen:  L: 8m x B: 6m x H: 3,10m 

-  Prijs:  €45 per dag  

-  Vervoer en opzetten:  €15  per shelter extra 

 

Wij verhuren ook ons materiaal zoals :  

 

 ➢ Vuurschaal:  €10/dag

 ➢ BBQ en Grill:  €10/dag  

 ➢ Tafels: €3/stuk  

 ➢ Banken: €2/stuk  

 ➢ Gasflessen en bekke:  €20  

 ➢ Kook en ander materiaal:  €15/set

 ➢ Lichtslingers:  €15/dag

CONTACTEER TENTENMEESTER: 
- Warre Charlier  04/91.54.90.76
 - Lenny Callens 04/86.94.10.31 
-  Daan Menu 04/863.33.77.43



T A K

N I E U W S



K A P O E N E N

Fien: Eeej Mats welke dag is het vandaag?

Mats: euhmmm gisteren was het 2 juli en morgen is het 4 juli dus vandaag is het 3 juli denk

ik...Ja 3 juli ik ben er zeker van!

Fien: Ah oke 3 juli! En heb jij iets te doen vandaag?

Mats: euhmmm wacht... laat me even in mijn agenda kijken of ik er iets heb instaan. OH MY

GOD FIEEEEEN we vertrekken vandaag op kamp!!!!

Fien: omggggggggg joepieee we vertrekken vandaag op kamp!!!!! Maar wacht ik heb wel 1

probleempje, ik kan eigenlijk niet mee komen denk ik…

Mats: Oeh Fien wat zeg jij nu?? Jij MOET mee!! Waarom kan je niet?

Fien: Ja vorige week, toen ik mijn examens ging gaan afleggen dan passeerde ik langs een

boerderij en daar was een boer en die gaf al zijn kippen, schapen, varkens en katten weg. Ze

waren zo lief dat ik ze allemaal heb meegenomen naar huis en ja nu moet ik die dieren natuurlijk

verzorgen he Mats!

Mats: En hoeveel dieren zijn dat dan precies?

Fien: 12 kippen, 5 schapen, 17 varkens en 33 katten. Valt goed mee toch?

Mats: Oh Fien!! Ja 67 dieren maar!!! Pak die toch gewoon mee op kamp! Wij en de kapoenen

zullen daar wel goed voor kunnen zorgen!

Fien: Oh Mats kei goed idee! Ik pak gewoon al mijn 67 dieren mee en dan kan ik toch mee op

kamp :D

Ja hoor liefste kapoentjes jullie 

lezen het goed! 3 juli 

vertrekken wij allemaal samen op 

kamp en zullen we de 

67 dieren van Fien goed 

moeten verzorgen!! Ons kamp 

thema is dan ook meteen beslist: 

Boeren & Boerinnen!!!! 

Pak dus allemaal jullie mooiste boeren outfit maar mee, 

we zullen het nodig hebben ;)



Al de info van wat er in je zak moet zitten van kleren en dergelijke staat in het voorwoord,

begin dus zeker daar met lezen en werk dan vervolgens dit lijstje af ;)

OP ALLES (MAAR DAN OOK ECHT ALLES) DAT JE MEENEEMT MOET JE NAAM STAAN!!!

Voeg nog extra in je zak toe: een spons (om waterspelletjes mee te spelen) en een

kartonnen doos of plooibox dat je onder je veldbed kan zetten om al je brol in te smijten.

Een plastieken mapje met daarin je kids-ID en een mondmasker (en een briefje voor je

kapoentje dat wij kunnen afgeven bij heimwee)

Vergeet zeker je boeren of boerinnen outfit niet, deze is van GROOTS GROOTS belang :D

Zorg dat je uitgerust op kamp vertrekt en vergeet zeker niet je goed humeur xxxx

Uiteraard staan jullie nu al allemaal te popelen om te vertrekken maar eerst moeten jullie nog

jullie zak maken en nog enkele belangrijke dingen voorbereiden. We sommen ze even op:

De leiding is nu keihard aan het studeren zodat we binnenkort allemaal samen van ons kamp

gaan kunnen genieten en voor de 67 dieren van Fien gaan kunnen zorgen :p 

Wij zien jullie 3 juli om 15u00 op de kampplaats: Rue de la croix 30, 4560 Ocquier

(50.390741,5.408560)! Tot snel en hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons!

9 juli om 13u00 mogen jullie weer naar huis!

Kusje Kusje, Knor Knor, Beuh Beuh, Woef Woef, Mheih Mheih, Miauw Miauw, 

jullie leiding

 



W E L P E N

KUKELEKUUUUUUUUUUUU
WOW! seg! Is het al 07u00???? Wat een luide wekker! 

Jullie zullen hier jammer genoeg gewoon aan moeten worden, want Boer Jan en Boerin Irma

hebben ons gevraagd om deze zomer op hun erf te letten. Als echte Welpen hebben wij hier

natuurlijk JA op gezegd, en hebben wij hen beloofd dat wij de koeien en kippen van eten zullen

voorzien, het maïs water gaan geven en het veld zullen omspitten. 

Om dit jaar als echte boer of boerin op kamp te kunnen gaan, zullen jullie je goed moeten

voorbereiden: 

Stap 1: de mama of de papa moet het voorwoord hééééél goed lezen. Daarin heeft de

boerenbond alle belangrijke informatie neergeschreven voor dit boerenkamp.

Stap 2: op dag van vertrek geven jullie aan de leiding een plastieken mapje af, met daarin je

kids-ID, 1 mondmasker (en een briefje voor je welpje dat wij kunnen afgeven bij heimwee).

De medische fiche is in het begin van het jaar al digitaal ingevuld, dus dit hoeft nu niet meer te

gebeuren. We vragen wel om deze voor de zekerheid nog eens na te kijken op Stamhoofd of

deze helemaal compleet is.



Stap 3: wat is het aller belangrijkste wanneer je 7 dagen lang een boer of boerin moet zijn???

DE OUTFIT, natuurlijk! Vergeet dus zeker jullie beste boeren of boerinnenkostuum niet als je

je zak aan het maken bent. 

Daarnaast moeten jullie ook een witte T-shirt meenemen die 

echt heeeeel vuil mag worden.

Boeren en boerinnen kledij lijkt allemaal zo hard op elkaar, dat 

het van groot belang is om in ELK kledingstuk een naam te zetten!

Stap 4: als echte boeren en boerinnen slapen wij dit jaar natuurlijk in ………………… TENTEN!!

Zorg daarom voor lekker warme kleren voor de nacht, en slaap bij voorkeur op een veldbedje.

 

Stap 5 (de belangrijkste stap!!): wij verwachten jullie 3 juli om 15u00 op de kampplaats: Rue

de la croix 30, 4560 Ocquier (50.390741,5.408560). 

9 juli om 12u30 mogen jullie weer naar huis om jullie slechte manieren weer af te leren ☹ 

dikke kussen en tot snel,

Boer Lenny, Senne, Jesse en Ian

Boerin Chiqui en Esmee  



W O L V E N

Zorg dat jullie NAAM OP ALLES staat dat in je rugzak gaat

De best verklede boer of boerin krijgt een mega coole prijs (jullie outfit dus niet

vergeten)

1 WITTE T-SHIRT die vuil mag worden 

EEN SOK die vuil mag worden 

Tromgeroffel, nog een beetje meer tromgeroffel, nog een beetje meer tromgeroffel, nog een

klein klein klein beetje meer tromgeroffel …….. 

 

WIJ GAAN OP KAMP!!!!

(geen paniek, jullie mogen ook is mee)

 

Blink uw bottines al maar op , plak de gaten in uw matje maar dicht, slaap u slaapzak al in en

raap al u scoutskills al maar op en stop ze in een trekrugzak, want je gaat dit allemaal nodig

hebben om deze helse zeven dag door te komen.

 

 

Voor het thema bekend te maken gaan we voor jullie een

liedje zingen:

Is het een vliegtuig?

Is het een vogel?

Neeeeee dat is het niieeeeetttt

Het is boehooeeer Frits die je aan de hemel ziet.

Zoals jullie dus allemaal hebben geraden gaan we dit jaar als boeren en boerinnen (hoe tof).

Nu jullie deze informatie al goed hebben opgeslagen gaan we naar het volgende level: “waar

moet ik op letten bij het maken van mijn zak”

Om het jullie gemakkelijk te maken hebben we hiervoor, in samenspraak met de Boerenbond,

een mooie lijst opgemaakt:

 

 

 

 
 



een ZWEMBRIL

een SPONS

vergeet niet het voorwoord te lezen, daar vinden jullie meer informatie over wat er

mee mag en nog enkele andere belangrijke zaken

Vergeet zeker niet een plastic mapje met je ID-kaart, 1 mondmasker

Jullie worden verwacht aan de receptie op het kampterrein om 14u30 op 3 juli. 

Het adres van deze magische meeting is: Rue de la croix 30, 4560 Ocquier

En voor de echte avonturiers onder jullie geven we ook de coördinaten:

50.390741,5.408560

9 juli mogen jullie om 12uur worden opgehaald

 
boerin Lama

boer Zeepaardje en boerin Zwaluw

boer Konijn boerderijhond Collie

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons, wij zien jullie daar dan met jullie tractor.

DAAAAAAAAG

Veel kusjes en knuffels

Vergeet niemand te regelen om voor jullie beestjes te zorgen!

Wie stout is slaap bij de varkens.

DHAAAAG

Nog een dikke zoen!

 

PS; hopelijk kennen jullie op kamp onze totems allemaal, dit kan voor sommige heel handig zijn. 

DHAAAAAAAAAAG 

 

Ja, DHAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGG!



Wielrenner kledij!

1 witte tshirt die vuil mag worden

Een spons

Plastic mapje met gaatjes voorzien waar je ID-kaart en een mondmasker in zit!

De lyrics van 7 anjers 7 rozen afgeprint!

https://www.songteksten.nl/songteksten/76877/willy-sommers/zeven-anjers-zeven-

rozen.htm

In het voorwoord staat nog extra informatie over wat mee mag en allerlei andere nuttige

informatie

Rodaniaaaa tuututuutu!!!

 Rodaniaaaa tutuuttutu!!!

 

 

 

Joepieee wij gaan op kamp als echte coureurs!

 

 

Jaja de tijd van het jaar is weer aangebroken wij gaan weer 10 dagen op kamp!!!

Dus maak jullie benen al maar warm begin al maar uit een gamel te eten en warm jullie scouts

skills al op.

Ons thema van dit jaar is Tour de France dus neem allemaal zeker en vast jullie beste

wielrenner outfit mee.  

We gaan de Mont Ventoux beklimmen dus ga al maar oefenen thuis op de fiets want het

wordt een stevige tocht.  

Wat neem je zeker mee: 

J O NG -

V E R K E N N E R S

https://www.songteksten.nl/songteksten/76877/willy-sommers/zeven-anjers-zeven-rozen.htm


Gsm, ipod, playstation…

Alcohol en drugs 

Wat neem je zeker niet mee:

Jullie worden verwacht op 3 Juli om 14 uur op het adres: 

Rue de la croix 30, 4560 Ocquier (50.390741,5.408560) 

Op 12 juli mogen jullie mama en papa u terug komen halen om 12 uur op de kampplaats.

 



Lees het voorwoord zodat je niks vergeet. 

Van 3/07 14u00  tot 12/07 12u00

Adres kuuroord: Rue de la croix 30, 4560 Ocquier

Neem badjas en slippers mee. En andere dingen die je 

Waan je in onze oase van rust, sluit je ogen en geniet. We hebben dit jaar al genoeg

meegemaakt, tijd om volledig te ontspannnnnnnnen. Na een stressvolle examen en

blokperiode verdienen we het allemaal om weer helemaal feng shui te worden. Wat bieden wij

aan: een retreat van 10 dagen in een groene bosrijke omgeving, mindfullness training, yoga

sessies, meditatie, zelfreflecties, positiviteitstherapie, mental coaching, shakra sturing,

bezinning, teambuilding, klei workshops, tarot lezingen, sterren kijken, dauwtocht, harmonieus

samen leven, natuurlijke geluiden/geuren, evenwichtige voeding en een privé wellness (onder

constructie). Voor ieder wat wil(d)s! Vergeet je BADJAS en SLIPPERS niet om in stijl naar ons

kuuroord te komen. 

 

 

 

Nu de praktische zaken: 

         noodzakelijk acht in een spa. 

 

♼ ONLY GOOD VIBES ♼

Mooie quotes to live by: 

‘Letting go is the hardest asana’

‘Look past your thoughts, so you may drink the pure nectar of This Moment’ 

‘Daarom hier, daarom Brussel. Nooit iets fucking anders.’ 

 

☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯

☯☯☯

 

V E R K E N N E R S





J I N S

Eindelijk is het daar het moment waar we allemaal naar uit hebben gekeken. Het moment

waar we een heel jaar lang voor hebben gezwoegd. Bloed zweet en tranen voor hebben

gelaten. Bijna aan onderdoor zijn gegaan hebben afgezien, maar dan hoor je dat ene woord en

is het het allemaal waard geweest. Jullie hadden het natuurlijk al geraden ik spreek natuurlijk

over de examens.

De moment dat ge al u kennis moogt delen met u leerkrachten en zij dit op een eerlijke en

correcte manier beoordelen. Lekker elke namidag lang leren om er nipt op door te zijn

joepie….

NEE ZOT!!!!!

Tuurlijk ni ik spreek natuurlijk over het belangrijkste evenement van het jaar KAMP. Wij

hebben er al mega ultra super gigantisch enorm giga reuze heel veel zin in. Waar gaan we op

kamp? Wel overal en nergens. Eerst gaan we het kampterein eens verkennen en helemaal

veilig maken voor de kleinere takken. Om daarna het zuidelijke Frankrijk onveilig te gaan

maken. Na een korte tussenstop op het nu kei veilige kampterein gaan we verdern naar

Tsjechië en Oostenrijk. Natuurlijk staat dit nog niet 100% vast en gaan we moeten bekijken

wat de kleine onruststoker 19 hierop te zeggen heeft.



Nu even de praktische zaken: 

Ten eerste kijk zeker het voorwoord na zodat je niets vergeet

Ten tweede mondmaskers (pak er wa reserve mee ge weet maar nooit)

Ten derde 3 voorwerpen 1 ijsblokje, 1 grasprietje en 1 zandkorrel (deze komen bekend voor

he)

Ten vierde pak elk een klein voorwerp mee, dit moet iets unieks zijn, maar niet waardevol.

(Diegene dat hetzelfde voorwerp mee hebben worden gestraft dus wees creatief)

Zo dat is alles (ale of niet maar dan sturen we jullie dat nog wel).

Wij kijken er al kei kei kei hard naar uit tot dan drie dikke plakzoenen van jullie favoleiding!!!

 



A KA B E

Lees zeker het voorwoord goed door zodat jullie op de hoogte zijn van alles. 

Zorg ook voor alle extra benodigdheden die je zou nodig hebben, maar die niet in het

voorwoord staan.

Schrijf op ALLES, maar dan ook ALLES je naam: kledij, gamel, slaapzak, enz. 

Breng een plastieken mapje voor in een ringmap mee met daarin je identiteitskaart en

een mondmasker. Kijk ook voor de zekerheid de medische steekkaart na die je bij het

inschrijven digitaal hebt moeten invullen op Stamhoofd

Je supercoole verkleed-outfit, zodat jullie allemaal jullie mooiste sprookjes kostuum

kunnen tonen!

De dagen worden langer, de zon begint wat meer te schijnen en de vogeltjes fluiten. Dat kan

maar 1 ding betekenen, de zomer komt eraan! Maar niet zomaar een zomer, nee nee de zomer

waarin wij op kamp gaan! Hoeraaa! 

Ja, ja, jullie horen het goed! Wij gaan op kamp! En jullie mogen ook mee! :p

Na een heel jaar lang leuke spelletjes spelen in het mooie Hoeilaart gaan we een andere streek

verkennen. Vier dagen lang mogen we het nu nog rustige Ocquier onveilig maken! 

En we gaan niet zomer op kamp, nee nee, het wordt een heus sprookjeskamp! Je mag dan ook

je beste verkleed outfit meebrengen voor wanneer we spelletjes in thema spelen. Je mag zelf

kiezen als welk personage je komt. 

Enkele belangrijke puntjes: 

1.

2.

3.

4.

5.

Jullie worden op 6 juli om 10u verwacht op het kampterein: Rue de la croix 30, 4560 Ocquier

met jullie grootste glimlach! En dan mogen jullie op 9 juli om 13u terug opgehaald worden om

naar huis te gaan.

 





S PO N SO R S


