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Beste lezers van dit kampjapke

Hopelijk heeft iedereen genoten van het voorbije scoutsjaar. De leid-
ingsploeg heeft alvast alles uit de kast gehaald om bijna ieder week-
end van een topvergadering te voorzien. Gelukkig hebben we nog 
meer dan genoeg energie over om er nog een laatste keer vol voor te 
gaan. Het scoutskamp belooft een knaller van formaat te worden!
De jongere takken zullen in de gemeente Gouvy een fantastische tijd 
beleven. De kapoenen zitten in gebouwen, de welpen en wolven kam-
peren samen op de weide. Enkele kilometers verderop zullen de oud-
ere takken hun tent rechtzetten op een prachtige weide in Houffalize.  

Als je je kleine spruit graag een brief wilt schrijven kan dat naar dit 
adres met deze vermeldingen: 

Naam + taknaam
Rue du Ctre de Steinbach 27

6670 Gouvy

In dit kampjapke kunnen jullie alle nodige info terugvinden van 
de kampthema’s tot de meeneemlijsten. Indien jullie toch nog 
vragen hebben, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de 
takleiding of de groepsleiding. Wij wensen jullie alvast 
veel plezier bij het lezen van dit kampjapke.

Een stevige linker
De groepsleiding 
Lukas, Rani en Antoon
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Liefste welpen 

Sinds het bestaan van de mensheid is iedereen wel 
op expeditie gegaan, ver de wijde wereld in. Van 
oermensen tot de mensen die we vandaag zijn, zijn 
we bezeten door ontdekkingen. 

Lang geleden trokken de mensen er op uit en ver-
spreidden ze zich over de hele wereld en ontdekten 
ze nieuwe plaatsen. Wat later was het de tijd van de 
Romeinen en de Grieken die elks hun eigen ontdek-
kingsreizen maakten. Natuurlijk is er ook Columbus 
een echte wereldreiziger die de wilde zeeën overwon 
om nieuwe exotische plekken te ontdekken. 

Nu vandaag ontdekt de mens de wereld op zijn eigen 
manier. Samen met hun koffer en paspoort trekken 
ze er op uit om hun eigen wereldreis te maken als 
echte globetrotters. 

Het is hoog tijd dat de welpen de wonderen van 
onze prachtige planeet gaan ontdekken! Samen trek-
ken we de wereld rond en gaan we op ontdekking. 
Dus pak je koffer en je paspoort al klaar want wij 
gaan op Globetrotterkamp! 

Dit kamp is het iets anders: elk nest komt verkleed 
als een ander land. Wit heeft Oostenrijk, Geel heeft 
Schotland, Blauw heeft Spanje, Rood heeft India, 
Groen heeft Alaska, Zwart heeft Jamaica

Groeten van jullie medereizigers: Akela, Rama, Bal-
oe, Sona, Mor, Mysa, Bagheera, Sambua, Marala en 
Phaona 
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Wat neem ik mee? 
Wat neem ik mee? 
Algemeen: 
- Uniform (doe je aan op de dag van vertrek) 
- Fluovestje (mee op voorkamp als je dit hebt)
- Siskaart/ identiteitskaart 
- Briefpapier, pennen, enveloppen en postzegel
(voor de kleintjes: al adressen opschrijven op de brieven) 
- Regenkledij (KW, regenlaarzen kan ook handig zijn)

Wat nog? (alles moet vuil mogen worden!!!)
WASGERIEF
- linnen wasbakje
- 4 washandjes
- minstens 5 mondmaskers (voor 12+)
- 2 kleine en 1 grote badhanddoek
- toiletzak
- Zeep/ douchegel en shampoo
- tandenborstel en tandpasta
- beker
- kam/ borstel
- deo

KLEDIJ
- 12 Onderbroeken 
- Vuilgoedzak
- 14 paar sokken (je kan nooit teveel sokken meehebben) 
- 1 of 2 Lange Broeken 
- 5 Korte broeken  
- 10 T-shirts 
- 2 dikke Truien + scoutstrui
- Een gewone jas kan ook handig zijn
- Goede wandelschoenen waar je een tocht, twee/driedaagse op kan 
wandelen!) 
- Gewone schoenen 
- Waterschoenen
- Flip-flops of teensleffers

- sport- en speelschoenen
- Verkleedkleren volgens je kampthema! 

SLAAPGERIEF
- matje (wij raden luchtmatrassen af wegens plaatsgebrek in tenten)
- slaapzak
- kussen
- pyjama
- knuffel

DIVERSEN
- Zonnecreme
- Hoofddeksel
- Papieren zakdoeken
- zwemgerief
- Muggenmelk
- Drinkenbus (verplicht)
- Bestek, gamel en beker (jogi’s en givers)
- 2 keukenhanddoeken
- Zaklamp (Petzl) 
- Kompas (tentenkamp)
- Zakmes (jogi’s en givers)
- sjortouw (tentenkamp)
- 3 mondmaskers (vanaf de wolven verplicht!)
- Voor toto’s is een trekkersrugzak handig, voor andere leden is een
  grote dagrugzak aangeraden.
- Veel goesting om er een bangelijk kamp 
van te maken!

Wat nemen we zeker niet mee? 

- Een veldbed, waterbed of dergelijke
- Corona
- Gevaarlijke voorwerpen 
- Gsm’s, laptops, tablets,... 
- Eten (de kookploeg maakt genoeg lekkers, je eten van de eerste dag 
mag je zeker nog wel op eten maar later op kamp zal alles worden 
afgepakt.)
- Geld (je hebt dit nergens voor nodig, ook dit zal worden afgepakt als 
de leiding dit vindt.) 
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Zoals jullie wel weten gaan we ieder jaar op kamp naar 
de Ardennen. Wat misschien minder bekend is onder 
jullie is dat in die bossen allemaal magische wezens 
leven: reusachtige spinnen die iedereen de stuipen op 
het lijf jagen, centaurs die iedereen helpen als ze nobel 
zijn. Hippogrieven wiens respect je moet verdienen of je 
komt er niet onbeschadigd van weg en natuurlijk niet te 
vergeten de majestueuze eenhoorn wiens bloed je leven 
verlengt.

Echte fans hebben het thema natuurlijk al ontdekt maar 
voor de mensen die het nog niet door hebben we gaan 
deze zomer dus op Harry Potter kamp!

Dus heksen, tovenaars of Dreuzels (no-shame) ,zoek 
snel je Zweinstein garderobe bijeen, ga nog even langs 
Ollivander’s toverstokkenwinkel voor een toverstok en 
schaf jezelf een uil, rat , kat ofv kikker aan want vanaf  

Wist je dat:

• Harry Potter en J.K Rowling op dezelfde dag 
jarig zijn, namelijk op 31 Juli. • De eerste keer dat Rowling de namen Raven-
klauw, Griffoendor, Huffelpuf en Zwaderich 
opschreef op een kotszakje van een vliegtuig 
was.

• Alle plantennamen in de boeken uit het boek 
de Edingburgh de hoofdstad van Schotland 
een grote inspiratiebron was voor Zweinstein.

• Stephen King, professor Omber benoemt heeft 
tot één van de grieziligste slechterikken van 
Hollywood.• Daniel Radcliffe en Rupert Grint beide hebben 
toegegeven verliefd te zijn geweest op Emma 
Watson.

Aan:  Jogi’s 2021
 Acacialaan 14,
 2920 Heide-Kalmthout

21 Juli dompelen wij ons onder in de magische wereld 
van Harry Potter. Denk je nu van: “shit ik ken niks van 
Harry potter”? Geen zorgen, want hieronder voegden we 
nog wat leuke feitjes en handige spreuken toe!
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Je kind brengen/halen
19 juli: Givers vertrekken met de fiets
 Tweedejaars Jogi’s worden afgezet aan het startpunt van 
 vlottentocht

21 juli: Eerstejaars Jogi’s, wolven en welpen worden afgezet aan  
 het terrein

25 juli: Kapoenen worden afgezet aan de gebouwen

31 juli: Alle leden worden opgehaald met de auto

Anders dan vorig jaar kunnen de leden per locatie (jogi- & giv-
erwei, welpen & wolvenwei, kapoenengebouw) in 1 bubbel. 
Hierdoor is het niet meer nodig om een speciale uurrooster in te 
stellen. 

Daarnaast is het dit jaar mogelijk om te carpoolen. Dit kan wel 
enkel binnen de bubbel, een jogi en een welp (die geen broer/zus 
zijn) samen brengen is dus bijvoorbeeld geen optie. Mondmask-
ers bij chauffeurs en passagiers zullen hier een grote rol spelen. 

Verwacht dus snel meer info van de groepsleiding (routes, uren, 
afspraken over carpoolen,...) en takki’s (startpunt vlottentocht, 
info over ophalen fietsen,...)

Mocht u hierover nu al vragen hebben stuur gerust een mailtje 
naar groepsleiding@44ste.be of naar de betreffende takleiding!

Container uitladen
zaterdag 31 Juli 2020
Op vrijdag 31 juli 2020 zal het zoals gewoonlijk weer tijd zijn om 
de container uit te laden. Uiteraard wordt er dit jaar extra reken-
ing gehouden met de corona-maatregelen. Daarom vragen we 
aan ouders om toch maar niet mee uit te laden, net zoals vorig 
jaar. Zo kan het zeker veilig verlopen.

Givers die niet zelf hun fiets mee naar huis namen kunnen deze 
komen ophalen zaterdag om 20:00 (onder voorbehoud).
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Zorgpersoneel, winkelbedienden, afvalophalers, schoonmak-
ers, diëtisten, psychologen,... Allemaal eerstelijnswerkers die het 

afgelopen coronajaar keihard hebben gewerkt en terecht in de 
bloemetjes werden gezet. 

MAAR, vergeten we niet een van de belangrijkste werkgroepen die 
het hele jaar op de achtergrond paraat heeft gestaan????????

We mochten afgelopen jaar niet veel anders doen dan wandelen, 
fietsen of chillen in het park. Tijdens je verblijf kon je genieten 

van een propere gazon, een heerlijk ruikend bloemenbedje en een 
vers leeggemaakte vuilbak. Wie mogen we daarvoor bedanken? De 

stielmannen en -vrouwen van de groendienst natuurlijk!

Zet die werkbotinnen dus al maar klaar, want in een snelcursus 
van 12 dagen leren we jullie alle kneepjes van het vak. De collega’s 

hebben vakantie verdiend! Toch?

Gruune Groeten,
Amber, Antoon, Charlotte, Elise, Ian, Matthias, Maxim, Nicolai, 

Paulien & Thor
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Jinkamp 2021
KROATIË

“Da padne na leđa, 

razbio b
i nos”

“Tko vino večera
, 

vodu doručkuje”

“Tko rano rani, 

dvije sre
će gra

bi.”

FUN FACTS
    GAME OF THRONES Is gefilmd in Kroatië

Dalmatiër honden komen uit Kroatië

Kroatië heeft de kleinste stad van de wereld, Hum
Zadar is de eerste stad van de wereld met een zee-orgel 

Nikola Tesla is geboren in Kroatië
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Spelletjeshoek



SCOUTSBBQ 
Hier kan je naar alle prachtige plaatjes 
en filmpjes van het kamp komen kijken 

en genieten van een heerlijke BBQ.
 

Zet 11 september alvast in je agenda 
dus! voor gedetailleerde info wachten  

we nog op verdere coronaregels


