
 

Waar we de weer goden overwinnen 

 



WOORDJE VAN DE (S)KAMPI’S 
Dag allerliefste kadeeën van Skoete Ro 

De zomervakantie komt er eindelijk aan en dat 
betekent dat we binnenkort terug vertrekken op 
SCOUTSKAMP! We trekken naar de bossen dus 
neem nog een laatste warme douche, want voor de 
komende 10 dagen is het met koud water te doen! 
Vuur maken, stellingen bouwen, eten maken op een 
hopelijk niet ingezakt tafelvuur… staat jullie allemaal 
te wachten. Dit jaar doen we dat in het dorp Lesterny. Dit dorpje ligt in de provincie Luxemburg en 
is een deelgemeente van Nassogne. Bezienswaardigheden in de buurt zijn niet nodig, want onze 
bouwsels zijn al mooi genoeg om te bewonderen! 

In navolging van vorig jaar zijn er ook nu weer drie nieuwe kampi’s: Linde Lots, Nele Stoffels en 
Lore Devos. Onze taak is om als kampverantwoordelijken er een zo leuk mogelijk kamp van te 
maken. Wij doen alle administratieve zaken om het kamp zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op het 
kamp hebben enkel wij 3 een GSM en zijn dus altijd bereikbaar in geval van noodgevallen. De rest 
van de leidingsploeg heeft geen GSM bij en is dus onbereikbaar. 

Alle noodzakelijke informatie die jullie moeten weten over het kamp zoals: het binnenbrengen van 
de rugzakken, patrouillekoffers, het kampgeld, het adres van het kampterrein etc., vinden jullie 
terug in deze kampwipplank. Indien er nog vragen zijn mag je ons altijd contacteren. 

Het thema dit jaar iiiiiiiisssssssss ……………. BOOTCAMP/LEGER!!!! Haal jullie legeruniform al 
maar uit de kast en poets je schoenen al maar tot ze blinken. Begin die spierballen al maar te 
trainen, want ze gaan zeker van pas komen. Ben je nog niet overtuigd, of heb je nog vragen over 
het kamp? Aarzel niet om de leiding van jouw tak te contacteren en extra informatie te vragen. 

Dit jaar zal er ook EINDELIJK terug een bezoekdag zijn op 21 juli! Hier kan iedereen smullen van 
lekkere BBQ en een heerlijk fris streekbiertje. Meer informatie hierover vindt je in deze wipplank.

Wij en de rest van de leiding hebben er alvast HEEEEEEEL VEEEEEEL ZIN IN!!!!

Groetjes, de kampi’s 

Goed peddelen 
he Nele!


Waar zitten die 
skampi’s nu 

toch?


Die zitten in 
LESTERNY!


 Linde Lots:  
+32 478 41 58 66Nele Stoffels:  

+32 473 36 95 16 

Lore Devos:  
+32 468 25 03 52
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Woordje groepsleiding, 
Dag allerliefste scoutsleden en ouders! Het is dan toch zover. In de scoutshoofden begint het al te 
tollen, de leiding is druk in de weer om de laatste puntjes op de i te zetten, de groepsleiding vervult 
hun laatste administratieve taken voor het jaar en de zon begint harder te schijnen. Jaja, dat kan 
maar op één ding wijzen: na een heel jaar ravotten in Rode, is het tijd voor het echte werk! De 
uitgestrekte velden en avontuurlijke bossen van de lage Ardennen wachten op ons, want... 

Want wij vertrekken op kamp!!!  

Jullie leiding zal op huisbezoek komen of een infoavond organiseren, zo krijgen jullie een antwoord 
op al jullie onbeantwoorde vragen. Laat zo snel mogelijk aan je leiding weten of je mee op kamp 
gaat, zo kunnen de Kampi’s al het nodige doen voor onze leden. Wanneer je leiding weet of je mee 
gaat op kamp betaal je het kampgeld voor jouw kind(eren) en dan is het enkel nog uitkijken naar de 
Ardense bossen en de volle zon. Dat kampgeld is een som die je betaald voor een all-in verblijf in een 
mooie groene tent en op een al even groene wei in Lesterny (Nassogne).  

U krijgt zeker waar voor uw geld, want buiten het vervoer, het eten en de kampplaats, zit in deze 
prijs ook het onbetaalbare enthousiasme van de vrijwillige leiding en fourage! 

 Kapoenen: €100 

 Kabouters en Welpen: €140 

 Jonggivers en Givers: €190 

 Jin: €200 

Interessant voor scoutsfamilies: vanaf het 2de kind wordt de prijs verminderd met €10, dit betekent 
dat de oudste de volle pot betaalt en alle andere kinderen krijgen €10 korting op hun kampgeld.  

Bijvoorbeeld: Sara – Jonggids (€190), Tine – Kabouter (€140- €10 = €130) en Stijn– Kapoen (€100 - 
€10 = €90)  

De betaling van het kampgeld moet voor 7 juli overgeschreven zijn op het rekeningnummer: BE17 
8538 1460 4921 met vermelding van de NAAM van het kind EN de TAK van het kind. Mogen wij 
vragen ook een aparte overschrijving te maken voor elk kind, dit maakt het eenvoudiger voor de 
boekhouding, bedankt hiervoor! 

Tot op kamp! :)  

Kaat Staelens : 0471711215 

Rosanne Rodriguez: 047334227 



�ÇÂ��Ô�| �Ǝ�´ãºª� Deadline overschrijving kampgeld 

�ªÂØ�| �ƈƉ�´ãºª�ßãØØ�Â�ƈƎã�
�Â�ƉƇãƊƇ�

Al de spullen voor de patrouillekoffers 
moeten worden binnengebracht, samen met 
de rugzakken en de medische fiche (dit 
geldt niet voor de kapoenen, kabouters en 
welpen!). Indien dit niet lukt, spreek dan een 
ander tijdstip/ datum af met je leiding. 

�ÇÂ��Ô�| �ƈƋ�´ãºª� De leiding vertrekt op voorkamp en is niet meer 
bereikbaar (behalve groepsleiding en kampi). s 
Avonds komt de in al lopend op. 

D||Â�| �ƈƏ�´ãºª� i ers vertrekken s morgens vroeg al 
fietsend naar het kamp. onggi ers 
vertrekken met de trein. De tijdstippen van 
vertrek worden tijdig meegedeeld. 

�ÇÂ��Ô�| �Ɖƈ�´ãºª�
í|Â�ƈƈãƊƇ�ßÇß�ƈƍã�

Dit is de ezoekdag waar iedereen vanaf 
u  tot u welkom is om te genieten van 

een drankje, de kampsfeer en dit jaar ook 
weer een heuse ! Inschrijven kan via de 
inschrijfformulieren die bij de e wipplank 
bijgevoegd ijn. apoenen  ka outers en 

elpen worden gebracht naar het 
kampterrein door de ouders en vergeten hun 
rugzak  medische fiche  kaart en 
e entuele isi kaart niet mee te nemen! 

D||Â�| �Ɖƌ�´ãºª�ÇÁ�ƈƋã� De kapoenen ijn moe maar voldaan van hun 
kamp en worden om u terug opgehaald 
door hun ouders.  

�ÇÂ��Ô�| �ƉƏ�´ãºª�ÔÇÂ��ƈƎã� edereen komt terug naar huis, rond u 
komen we toe aan de lokalen in ode. 

ooraleer iedereen naar huis mag, worden 
de camions uitgeladen. oals ieder jaar 
rekenen we nu ook op alle behulp ame 
mama s en papa s om dit o snel en effici nt 
mogelijk te laten verlopen en ons werk een 
beetje te verlichten. Alvast bedankt op 
voorhand hiervoor! 

pÔª´�| �ƉƐ�´ãºª�� et is nog niet voorbij! andaag is het 
af asdag, iedereen anaf onggi ers wordt 
verwacht om mee te helpen. ur al later 
gecommuniceerd worden. r ullen ook 

erloren oor erpen uitgestald worden. 

<�DT<�>�E��X�ƉƇƉƉ�



 



Dag liefste Kapoentjes


De 5 allerleukste dagen van het jaar zijn weer op komst… WIJ 
GAAN OP SCOUTSKAMP!!!!


Vanaf donderdag 21 juli tot maandag 25 juli gaan we op 
avontuur in de Ardennen.

Het thema van het kamp dit jaar staat helemaal in teken van 
een bootcamp bij het leger. 


Camoufleren, in tenten slapen, sluipen ennnn super veel toffe 
spelletjes staan allemaal op het programma! Jullie mogen dan 
ook altijd stripverhalen, boekjes, verkleedkledij of andere toffe 
spullen in verband met het thema meenemen. (LET OP: Liever 
geen geweren met speelgoedkogels, deze kunnen nogal snel 
kwijtgespeeld worden…)


Wij zullen binnenkort nog een infoavond organiseren en indien 
gewenst kunnen wij op huisbezoek komen, om al jullie vragen 
te beantwoorden.


Wij hebben er alvast enorm veel zin in, hopelijk jullie ook! 


Tot snel soldaten en GEEEEEEEEFFFFFFF ACHT!!!!

KAPOENEN

Generaal Linde 

Kolonel Griet

Majoor Cédric

Luitenant Flynn

0478415866 

0477370448

0475489742

0471081400
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Hoe geraak je op het 

kampterein? 

ƈƽ E��Á�ãî�(T]ƭ
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IN	ƌ�]T�PPEN!	

Carpoolen	zeker	aan	te	raden!!!

Ƌƽ T|Ô·��Ô�ãî�|ãßÇ�Â|�ª´�¦�ß�·|ÁÑß�ÔÔ�ªÂƭ

ƌƽ (�Âª�ß�í|Â���Â�ÑÔ|�¦ßª ���| Ư��ÔªÂ·���Â�ØßÔ��·�ª�Ôß´�Ʈ��Ç��Á���||Â�¦�ß�
ßÇãîßÔ�··�Â��Â� �Âª�ß�í|Â������W�óÇ|ºØ�|ºº��Â������¦ß��Ø·Ç�ß�Ø��|ß�·ãÂÂ�ÂƲ



�êò¥̘æ¥�æ÷ò¥Ñ

'¥ò̘Ê�Ñ°̘ă¥æĄ��µò¥̘Ð×Ð¥Ñò̘¸ê̘��Ñ°¥�æ×ÈÈ¥Ñ˧̘t¥̘°��Ñ̘×ã
ê�×÷òêÈ�Ðã̘Ñ��æ̘:¥êò¥æÑĊˢ̘Ą��æ̘Ą¥̘×ÑĐ¥̘¡××æ̘µ¥ò̘Å��æ̘ă¥æĄ×æă¥Ñ
Ê¥°¥æêÈ¸ÊÊê̘Đ÷ÊÊ¥Ñ̘°¥�æ÷¸È¥Ñ˧̘*¥¡¥æ¥¥Ñ̘Ą×æ¡ò̘ă¥æĄ��µò̘¸Ñ̘Đ¸ÅÑ̘�¥êò¥

Ê¥°¥æ÷Ñ¸¯×æÐ˧̘s¥æ°¥¥ò̘¡¸ò̘Đ¥È¥æ̘Ñ¸¥ò̘Ð¥¥̘ò¥̘Ñ¥Ð¥Ñ̘×ã̘È�Ðã˧

�¥Ñ̘¸Ñ¯×¡�°̘¸ăÐ̘Ð¥ò̘È�Ðã̘Đ�Ê̘Ñ×°̘Ą×æ¡¥Ñ̘¸Ñ°¥ãÊ�Ñ¡ˢ̘Đ×¡�ò̘Å÷ÊÊ¸¥̘�Ê
Å÷ÊÊ¸¥̘ăæ�°¥Ñ̘Ñ×°̘È÷ÑÑ¥Ñ̘êò¥ÊÊ¥Ñ˧̘*Ñ¡¸¥Ñ̘Å÷ÊÊ¸¥̘×ÐĄ¸ÊÊ¥̘ă�Ñ̘êã¥�¸�Ê¥

æ¥¡¥Ñ¥Ñ̘Ê¸¥ă¥æ̘¥¥Ñ̘µ÷¸ê�¥Đ×¥È̘Đ×÷¡¥Ñ̘Ą¸ÊÊ¥Ñ̘ă�êòÊ¥°°¥Ñˢ̘È�Ñ̘¡�ò̘××È˧
t¥̘µ×ã¥Ñ̘¡�ò̘Å÷ÊÊ¸¥̘¥æ̘Đ¸Ñ̘¸Ñ̘µ¥��¥Ñˢ̘Ą¸Å̘�ÊÊ¥êĐ¸Ñê̘Ą¥Êˤ

:×æ¥̘�¥ă×êˡ̡̘ɷɶ̘ɸɺɼ̘ɶɹ̘ɴɷ̘ɹɶ
6¥æ×¥Ñ̘�òĉˡ̡̘ɷɶ̘ɸɼɼ̘ɽɼ̘ɴɶ̘ɸɷ
:÷��̘�[ˡ̡̘ɷɶ̘ɸɼɼ̘ɵɹ̘ɵɼ̘ɼɷ

6÷Ê¸¥Ñ̘"µ¥å÷¸¥æ¥ˡ̡̘̘ɷɶ̘ɸɽɶ̘ɷɵ̘ɹɶ̘ɼɺ



WOORDJE VAN DE UNIFORMJUFFIES 

Ook	op	kamp	verwachten	we	dat	jullie	er	iedere	morgen	bij	de	opening	in	piekfijn	uniform	
staan	(Dit	wordt	elke	ochtend	gecontroleerd).	We	herhalen	hieronder	nog	even	wat	jullie	
moeten	dragen:		

- KAPOENEN	–	Blauw-rode	das	met	jaar-	en	takteken	op	genaaid
- KABOUTERS	&	WELPEN	–	Blauw-rode	das	met	jaar-	en	takteken	op	genaaid	(eventueel
hemd	met	jaarteken	en	takteken)
- JONGGIVERS,	GIVERS,	JIN	EN	LEIDING	–	Scoutshemd,	scoutsrok	of	short	van	Scouts	&
Gidsen	Vlaanderen,	en	blauw-rode	das.	Op	jullie	hemd	dienen	ook	alle	tekens	in	orde	te	zijn.
Indien	jullie	reeds	een	totem	hebben	gekregen	moet	je	deze	ook	op	je	hemd	naaien.

1. Het	takteken	gaat	op	de	rechterschouder	(VERPLICHT)
2. Niet	van	toepassing
3. Het	jaarteken	vooraan,	boven	het	rechterborstzakje	(VERPLICHT)
4. De	blauw/rode	das	(VERPLICHT)
5. Het	Vlaams	kenteken	op	de	linkermouw,	eventueel	het	Vlaams-Brabantse
kenteken	daaronder
6. Het	internationale	scoutsteken	daaronder
7. Het	Belgische	kenteken,	boven	het	linker	borstzakje
8. Het	Scouts	&	Gidsen	Vlaanderen	teken	op	het	linkerborstzakje
9. Het	kabouter-	of	welpenbelofteteken	op	linkerborstzakje	(indien	je	je	belofte	al
hebt	gedaan)

=VQNWZUR]NNQM["��
6M\\M�,M_Q\"���! � ��!!���
;MVVM�>IV�0IMTMV"�������!������
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+HW LV HLQGHOLMN ]RYHU� KHW PRPHQW ZDDU LHGHUHHQ DO HHQ

MDDU�RS�DDQ�KHW�ZDFKWHQ�LV���ZH�YHUWUHNNHQ�RS .$03���

:H YHUZDFKWHQ MXOOLH DOOHPDDO VDPHQ RS �� MXOL DDQ KHW
VWDWLRQ YDQ 6LQW�*HQHVLXV�5RGH �KHW H[DFWH XXU YDQ YHUWUHN ]XOOHQ ZH ODWHU QRJ ]HJJHQ��

'RH DOYDVW MXOOLH SUDFKWLJ XQLIRUP DDQ HQ YHUJHHW RRN ]HNHU JHHQ OXQFKSDNNHW YRRU

RQGHUZHJ �DQGHUV PRHWHQ MXOOLH KRQJHU OLMGHQ«� :LM ]XOOHQ QRJ HHQ LQIRPRPHQW KRXGHQ

RP DOOH GHWDLOV XLW WH OHJJHQ HQ DO GH YUDJHQ YDQ MXOOLH PDPD·V HQ SDSD·V WH EHDQWZRRUGHQ�

:LM�KHEEHQ�HU�LQ�LHGHU�JHYDO�DO�VXSHU�YHHO�]LQ�LQ���

:DW�KHE�MH�QRJ�H[WUD�QRGLJ�RP�GLW�NDPS�KHOHPDDO�WRS�WH�PDNHQ"

� (HQ�VXSHUFRROH OHJHU�RXWILW���GH�FRROVWH�OHJHU�RXWILW  �ERQXVSXQW��
� (HQ ZLWWH�W�VKLUW GLH�YXLO�PDJ�ZRUGHQ

� -H�JRHG�KXPHXU�HQ�]LQ�LQ�DYRQWXXU���

'XVVVV HHW QRJ HHQ ODDWVWH NHHU ELM GH PDPD HQ SDSD� JD QRJ HHQV QDDU HHQ QRUPDOH ZF HQ

ZHHV�JRHG�XLWJHUXVW�YRRU�KHW�YHUWUHN�

7RW�VQHO��

/DXUH��������������

-HVVH��������������

.DDW��������������

/LQD��������������



Geeeeeeef acht!  
Links, rechts, links, rechts 

Hou jullie al maar klaar want op 18 juli is het zover:  
we vertrekken op kamp!!!!! 

Jullie worden in jullie uniform verwacht aan het station van Rode.  
Het uur wordt nog meegedeeld via whatsapp.  

Wat nemen jullie mee?  
Een rugzak met een stevig lunchpakket en drinkbus (gevuld!),  

eventueel spelletjes voor op de trein en absoluut noodzakelijk:  
je goed humeur! 

Pak ook een effe witte t-shirt mee (die je niet meer wit terugkrijgt)! 

Voor wie het nog niet door had, het kampthema is bootcamp!  
Pak dus jullie legeroutfits maar mee, want je gaat ze nodig hebben. 

Wie nog vragen heeft of graag een huisbezoek wenst,  

aarzel niet om ons te contacteren "#$% 

Jullie allersterkste leiding  

   Soldaat 1: Nette 0498 83 99 37 

 Soldaat 2: Nele 0473369516 

Soldaat 3: Elke 0468 26 65 02 

Kok: Pieter 0491 64 54 44 

 

 



De postduif 

Scouts	rode	beschikt	over	een	echte	postduif	die	al	jullie	
kaartjes	tot	bij	jullie	kind	brengt.	De	kinderen	kunnen	ook	van	
op	het	kampterrein	een	briefje	sturen.	

]�ÇãßØ��Â�(ª�Ø�Â�]ªÂßǂ(�Â�ØªãØǂXÇ���
E��D�Ǜ�d�<�
Xã�����ºǑ�ãÂ���ƉƇ
&ÇÔÔª�Ô�Ø�ƍƐƌƊ

*Als	je	zeker	wil	zijn	dat	je	brief	aankomt	kan	je	die	ook,	op	voorhand	of
wanneer	u	uw	kind	afzet,	aan	de	leiding	afgeven.



9HUNHQQHUV�
+HHHHH\�YHUNHQQHUV��MRQJHQV��ER\]]]��VWRHUH�ELQNHQ�

+HW�MDDU�LV�YRRUELM�JHYORJHQ�HQ�ELQQHQNRUW�LV�KHW�NDPS��GH�OHXNVWH����GDJHQ�YDQ�KHW�MDDU����
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ZLO�««««���GH�ILHWV��XLWHUDDUG��1LHWV�]R�JH]RQG��JRHG�YRRU�KHW�PLOLHX�HQ�GH�WHDPVSLULW�DOV
VDPHQ�GH�VWHLOH�ZHJHQ�QDDU�KHW�]RQRYHUJRWHQ�OHVWHUQ\�WH�WURWVHUHQ�

:DW�KHEEHQ�MXOOLH�]HNHU�QRGLJ"
��)LHWV�PHW�RSJHSRPSWH�EDQGHQ
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��(HQ�ELQQHQEDQG
��9ROGRHQGH�YRHGVHO�YRRU�RQGHUZHJ��WLS��GUXLYHQVXLNHU�LV�DOWLMG�KDQGLJ��
��]RQQHFUqPH
��FRPIRUWDEHOH�ILHWVEURHN
��IOXRYHVWMH�:HHV�PDDU�]HNHU��KHW�ZRUGW�SOH]DQW

$OV�HU�QRJ�YUDJHQ��RQGXLGHOLMNKHGHQ�RI�YHUWURXZHOLMNH�LQIRUPDWLH�]LMQ��DDU]HO�GDQ�QLHW�RQV�WH
FRQWDFWHUHQ��:LM�NXQQHQ�HHQ�KXLVEH]RHN�RI�HHQ�LQIRDYRQG�RUJDQLVHUHQ�]RGDW�]HNHU�DOOHV
GXLGHOLMN�LV�

:LM�KHEEHQ�HU�DOYDVW�DO�VXSHU�YHHO�]LQ�LQ���
*URHWMHV�GH�YHUNHQQHU�OHLGLQJ���
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Lieve Gidsen,  

Na een spetterend jaar met veel leuke spelletjes, een leuk overgangsweekend, 
een mega coole show en een geslaagd giverweekend, is het nu tijd voor het 
hoogtepunt van het jaar….SCOUTSKAMP!  

Wij gaan zoals elk jaar een mega leuke fietstocht maken, maak die benen maar 
warm, vul die drinkbussen al maar met water, zoek die helmen en die 
fluovestjes al maar, want wij vertrekken 18 juli MET DE FIETSSSSSS!  

Tot snel!!  

XOXO jullie coolste leiding  
 

 



MOEDER NATUUR 

  Beste	kindjes,	Ik,	Moeder	Natuur,	vind	het	heel	leuk	
dat	jullie	mij	komen	bezoeken	in	het	verre	
Wallonië.	Jullie	maken	vuur,	leven	op	de	wei,	
stappen	in	het	bos,	wassen	jullie	in	de	rivier…	
Heerlijk!		
	
Maar	het	is	belangrijk	dat	jullie	veel	zorg	voor	mij	
dragen!	Daarom	vraag	ik	om	een	kleine	moeite,	
zodat	ik	niet	te	veel	last	heb	van	jullie	komst	en	blij	
kan	uitkijken	naar	een	volgend	bezoek.		
	
Vraag	aan	jullie	mama	of	papa	om	zeep,	shampoo	
en	tandpasta	te	kopen	die	biologisch	zijn.	Deze	zijn	
het	beste	voor	mij!	Het	allerbeste	is	een	blok	zeep	
gebruiken,	maar	wie	toch	liever	vloeibare	zeep	
gebruikt,	kan	onderstaande	merken	meenemen.	
Ook	voor	de	afwas	te	doen,	gebruiken	jullie	best	
een	biologisch	afwasproduct!		
	
Ik	heb	jullie	leiding	gevraagd	een	oogje	in	het	zeil	te	
houden,	dus	ze	zullen	controleren	of	jullie	de	juiste	
zeep	en	shampoo	gebruiken	op	kamp.	Indien	ze	
merken	dat	jullie	geen	biologische	producten	mee	
hebben,	worden	die	andere,	vervuilende	
producten	meteen	afgepakt!		
	
Veel	plezier	en	tot	binnenkort	
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