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VERGEET OOK TROOPER NIET! Via Trooper
kan je je online bestellingen doen en zo
kosteloos (oftewel gratis !!) geld bijdragen
aan onze scouts. Meer informatie op

https://www.facebook.com/groups/731468110552398
(‘Scouts Nieuwenrode Bouwt’-groep: onze verbouwingen)
Instagram:
https://www.instagram.com/scouts.nieuwenrode/

https://trooper.be/.
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Voorstelling van het thema
DIT JAAR GAAN WE NAAR….

…DE BOERDERIJ
Ben jij wel te vinden voor het boerenleven? Haal jij graag het varken uit? Of neem
jij meteen de koe bij de horens? Dan is dit thema iets voor jou! Kom verkleed als
boer(in), koe, paard, varken, kip… Er kan veel op een boerderij!
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Woordje van de groepsleiding
Beste leden en ouders,
Van de coronapandemie zijn we nog niet volledig verlost, maar het einde lijkt nabij! Dankzij de daling
in de cijfers zijn we meer en meer kunnen groeien naar een normaal scoutsjaar. We zijn er bijna, maar
nog niet helemaal! Dit betekent echter dat er tegenover de vorige jaren een aantal aanpassingen aan
zitten te komen!
Om te starten hebben we een bewogen jaar achter de rug! De verbouwingen zijn stilaan vooruit aan
het gaan. De muren hebben allemaal een kleurtje en de afwerking kan beginnen. We hopen hier zo
snel mogelijk volledig in te kunnen trekken. Wie ons een handje wil toesteken kan zich steeds
kandidaat stellen via de Doodle! >> https://doodle.com/poll/idpp44grhmiknm3z (Link ook te vinden
op de Facebookpagina ‘Scouts Nieuwenrode Bouwt’)
Ook hebben we onze evenementen met alle glorie kunnen laten doorgaan. Zo kon u een lekkere
spaghetti en een heerlijk Vedettje komen nuttigen op ons Vedettweekend! Daarnaast hebben de Jins
ook heel wat activiteiten kunnen organiseren zoals hun ‘Jinbar’ en hun ‘Mexicaanse avond’.
Dit gezegd zijnde, kan u het al zien aankomen. Het kamp zal dan ook in alle glorie kunnen doorgaan!
Zo zullen er geen bubbels meer te zien zijn. We kunnen weer allemaal tezamen genieten van een
spetterend kamp. Desondanks gaan we nog steeds voor een goede hygiëne door voldoende onze
handen te wassen natuurlijk!
Wanneer vertrekt iedereen op kamp? De Jins vertrekken op 18 juli op buitenlands kamp. De Jonggivers
en Givers gaan op woensdag 20 juli met de trein naar het kamp. Zorg dat je op tijd in het station van
Mechelen bent. Het uur zal nog meegedeeld worden, maar zal wellicht liggen tussen 8u-9u ’s morgens.
En op zondag 24 juli mogen de kapoenen en kawellen ons kampterrein betreden. Dit mag vanaf 13
uur! En na een aantal jaren op onze tanden bijten betekend dat de bezoekdag ook weer mag doorgaan
zoals we ze kennen! Dit wil zeggen dat de leiding weer een leuke wandeling zal voorzien in en rond het
kampterrein, dat de ouders van de kapoenen en kawellen weer hun lieftallige zoon of dochter kan
helpen installeren in de tent en dat er ook een volleybaltornooi gespeeld zal worden tussen de leiding
en de ouders! Ook de ouders van de jonggivers en givers mogen komen. De opening om het kamp
officieel te starten zal om 14 uur zijn. Op deze dag kunnen jullie natuurlijk genieten van een lekker
drankje en versnapering tegen een schappelijke prijs.
Ter voorbereiding van het kamp moet er natuurlijk nog heel wat gebeuren. Zo worden de Jonggivers,
Givers en Jins verwacht op de voorafwas. Deze zal doorgaan op maandag 4 juli. Hopelijk zijn jullie talrijk
aanwezig! De Bagage zal afgezet kunnen worden op 13 juli.
Het kamp is een prachtige afsluiter van het scoutsjaar. Daarom hopen we natuurlijk dat er heel veel
leden meegaan zodat we hen het beste kamp van hun leven kunnen bezorgen!
Wij kijken er alvast met volle goesting naar uit!
Vele scoutsgroeten,
De groepsleiding:
Arno de boer, Vic de boerin en Rik de melkkoe

4

Kampwoordje

Kapoenen
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Kawellen
Hoi hoi hoi lieve kawellekes, dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen,
Jaja je hoort het goed. BOEREN EN BOERINNEN!! Wij staan te springen van ongeduld om met
jullie op SCOUTSKAMP 2022 te gaan in het kampthema boerderij! Trek maar alvast jullie
laarzen aan, zet je hoed op, neem je riek, of trek je gekste dierenpak aan!
Wij, jullie leiding hebben er alvast zin in! Wij gaan jullie opleiden tot echte boeren en
boerinnen. Jullie super stoere leiding hebben zich al maanden voorbereid en getraind om het
boerenleven tegemoet te gaan. Boer Warre is de sterkste boer van hun allemaal en kan als de
beste hooi en mest verplaatsen zonder moe te worden. Boerin Filo, een coole chick die
iedereen voorbij steekt met haar snelle moves op de tractor. Boer Tom teelt alle groentjes die
je maar kan bedenken! Boerin Karen is een echte dierenvriend en weet als geen ander hoe je
het best voor de diertjes kan zorgen. En dan als laatste de onoverwinnelijke Bram die met veel
liefde zijn fruit verzorgt.
Tot in Houffalize!!
Knuffels en windjes van jullie boerenleiding,
Karen, Warre, Filo, Tom en Bram
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Jonggivers
Beste Jogijnenboeren
Dit jaar mag je eens lekker het varken uithangen van ons, maar hou
het wel binnen de perken a.u.b, want je weet wat ze zeggen: een
boer blijft een boer. Maar al bij al kan je je wel bedenken: wat weet
een boer van saffraan?
Hoe dan ook kennen we jullie stelletje boeren ondertussen al door
en door. Zo een boer, zo zijn land, nietwaar? En dat is alvast geen
boerenbedrog. Maar wie een boer wil bedriegen, moet een boer
meebrengen. Desalniettemin moeten we er wel bij zeggen: nieuwe
boer, nieuw werk! En een boer waagt wel een kers.
Tot slot geven we nog de volgende raad met jullie mee: boer, let
op je vossen! En onthoud goed: Het is geen kunst om boer te
worden, maar wel om boer te blijven…
P.S. Helpen jullie mee een vrouw voor ons zoeken…? :S
Stinkende boerengroe(n)ten,
Jullie boerenjogijnenleiding,
Boer Stan, boer Tim, boer Dries, boer Maarten en boer Jochen
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Givers
Hallo liefste varkentjes
De giverleiding heeft het schitterende idee gehad om een boerderijtje te kopen in
Houffalize, een dorpje in het zuiden van België. Maar er is een probleem, er is nog veel
opknapwerk nodig en de leiding kan dit niet alleen…

Daarom zijn we op zoek naar jonge boeren en boerinnen die ons deze zomer willen komen
helpen! Onze eetkamer moet nog ingericht worden, onze verwarming moet nog gelegd
worden en onze slaapkamer moet ook nog gebouwd worden.

We hopen dat jullie ons allemaal komen helpen want eigenlijk gaan we vooral VEEL
PLEZIER maken. Vergeet ook jullie boerderij-kleding niet want het kan hier wel eens
vies worden.

Veel groetjes van de leiding en tot snel ☺
Axel Bent Vic Noa
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Jins
Beste boeren en boerinnen,
Het is eindelijk zover! Het kamp waar we zooo naartoe hebben gewerkt. Op
maandag 18 juli vertrekken we vanuit Zaventem richting Kroatië waar we eens
goed het varken zullen uithangen!
Wees er dus als haantje de voorste bij om zeker met iedereen mee op het
vliegtuig te zitten. Liefst ook allemaal gezond en wel want anders ben je wel echt
het zwarte schaap van de kudde
.
Gelukkig zijn we ook heel goed voorbereid en zullen we er niet bij lopen zoals
kiekens zonder kop! We gaan veel leuke plekken bezoeken, mooie wandelingen
maken, veel zwemmen als echte vissen in een visbokaal en natuurlijk ook eens
feesten als de beesten!!!
Op 29 juli zit ons luxe leventje in Kroatië erop en vliegen we als een kudde
ganzen terug naar de boerderij te Houffalize.
Daar zal de boer jullie hartelijk ontvangen voor de komende 3 dagen van ons
avontuur. Het is de bedoeling om op woensdag 13 juli de bagage, dat specifiek
mee moet op kamp in Houffalize, binnen te brengen op de scoutslokalen zodat
we deze al kunnen meenemen op de patatten camion.
We gaan er dus een patat op geven en er een mega leuk kamp van maken!!

Ah ja en het kamp thema van dit jaar is DE BOERDERIJ!!! Voorzie dus ook zeker
een gepaste outfit voor tijdens de sketch hoewel jullie allemaal wel kunnen
doorgaan als echte zwijntjes.

Tot snel en veel knorrige groetjes,
De leiding.
Nielsknor, Achielknor, Rikknor,
Tibertknor
Knor knor
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HOE INSCHRIJVEN VOOR KAMP?
Beste leden en ouders

Eindelijk is het zover. We gaan weer op ons jaarlijks kamp. HET hoogtepunt van ons
scoutsjaar. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om als boeren en boerinnen naar
Houffalize te gaan. Het thema is BOERDERIJ.
Jullie kunnen zich vanaf NU inschrijven voor ons kamp. Zorg ervoor dat je dit hebt
gedaan voor 5 juni om 23u59, want dan sluiten de inschrijvingen.

Inschrijven doe je door eerst deze google forms in te
vullen: https://forms.gle/XUrRikkH8LQUCmpr7

Nadien krijgt u een overzicht hoeveel het inschrijvingsgeld bedraagt per groep.
De inschrijving is pas definitief wanneer wij het geld hebben ontvangen.

Als je nog met vragen zit, mag je ons altijd contacteren. Voor algemene vragen (over
kamp, onze coronamaatregelen, ...) kan dit bij onze groepsleiding, Rik, Arno en Vic
(groepsleiding@scoutsnieuwenrode.be). Voor meer specifieke vragen binnen de
groep van uw kind kan u best terecht in de WhatsApp-groep van uw kind.

Hopelijk tot op kamp!!

Met groeten,
Leiding Scouts Nieuwenrode
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FAQ en kampuitleg
-

Wat houdt een alledaagse dag op kamp zoal in?

Iedereen wordt gewekt om 07u30. De leiding zal de leden
dan onderwerpen aan een ochtendgymnastiek om ervoor
te zorgen dat alle slaapkoppen wakker worden gemaakt.
Om 8u00 vindt de opening plaats. Hier worden taakjes
verdeeld, zoals hudo’s voorzien van toiletpapier, het terrein
proper maken en het keukengerief van de kookouders
afwassen. Ook wordt het uniform gecontroleerd. Wiens
uniform niet in orde is, mag zich ’s middags verheugen op
een middagafwas als straf. De leiding sluit elke opening af
Groepsfoto van de 2 bubbels, kamp 2020
met een amusante sketch. Na de opening begeeft iedereen
zich naar de ontbijttafels. Jonggivers, givers en jins sjorren
die zelf in elkaar, terwijl kapoenen en kawellen eten aan gewone tafels. Na het ontbijt doen de patrouilles hun
taakjes en spelen de leden in de voormiddag spelletjes, die de leiding voor hen heeft voorbereid. Om 12u-12u30
gaat iedereen aan tafel voor het middagmaal. Jonggivers, givers en jins maken zelf hun eten klaar boven een
vuur. Na de maaltijd is er voor sommigen gelegenheid om zich even neer te leggen tijdens de Siesta. De
namiddagactiviteiten gaan weer van start rond 14u30. Om 16u krijgt iedereen van de kookouders een vieruurtje
en ’s avonds om 18u sluit iedereen zich weer aan tafel aan voor het avondmaal. Hierna vindt de laatste
speelactiviteit van de dag aan en kruipen de leden erna in hun bed. Kapoenen gaan slapen om 20u30, kawellen
om 21u, jonggivers om 21u30, givers om 22u en jins om 22u30.

-

Wat met de bezoekdag?

Dit mag dit jaar weer doorgaan!! Dit vindt plaats op zondag 24 juli. Iedereen welkom vanaf 13u!

-

Wanneer begint het nieuwe scoutsjaar?

Het huidige scoutsjaar 2021-2022 eindigt op 31 juli 2022 (we komen dan terug van kamp). Het nieuwe scoutsjaar
2022-2023 zou beginnen op de eerste zondag van september, zondag 4 september 2022.

Nog vragen? Aarzel niet om de (groeps)leiding te contacteren. Contactgegevens vind je achteraan in dit boekje!

Geen idee over hoe een kamp van ons er werkelijk uitziet? Bekijk in dat geval onze foto’s van vorige jaren op
onze website: https://www.scoutsnieuwenrode.be/?q=foto Of klik op de volgende Google-Drive-link:
https://drive.google.com/drive/folders/1SULcK1YC3mx6XqmjN_zu94O2EF3c9ZYq

11

Belangrijke data
Veel van deze data zullen steeds herbekeken worden naargelang de situatie rond covid-19 wijzigt. Wij
kunnen immers niet voorspellen hoe de zaken zullen evolueren tegen deze zomer, maar we houden
alles nauwlettend in het oog. Let zeker op mails en hou onze Facebookpagina en onze website goed in
het oog voor updates.
Maandag (!!) 4 juli 2022: 09u30 VOORAFWAS
•
•
•

Wie: jonggivers, givers en jins
Meebrengen: Lunchpakket of geld voor een broodje (niemand gaat ’s middags even naar
huis!)
Opmerking: LET OP: dit jaar is het niet op zondag!

Woensdag 13 juli 2022: 19u00 tot 21u00 BAGAGE BINNENBRENGEN
•
•

Wie: jonggivers, givers en jins
Opmerking: Geen loshangende plastic zakken aan koffers of reistassen hangen! Die dreigen
dan rondgeslingerd te worden in de camion bij het rijden naar kamp. We nemen die dus niet
mee.

Vrijdag 15 juli 2022: 10u00 VRACHTWAGEN LADEN
•
•

Wie: Jins
Lunchpakket meedoen of geld voor een broodje niemand gaat ’s middags even naar huis!)

Zaterdag 16 juli 2022: 08u00 LEIDING VERTREKT OP KAMP

Woensdag 20 juli 2022: tussen 8u-9u JONGGIVERS EN GIVERS VERTREKKEN OP KAMP
•
•

•

Opmerking: Het uur wordt later nog meegedeeld: dit is afhankelijk van het uur van de
treinrit. Hou whatsapp in de gaten!
Jonggivers en Givers worden aan de ingang van het station van Mechelen verwacht (In
uniform + ID-kaart bij de hand!) Jullie moeten een stevig lunchpakket meenemen. Het is nog
ver stappen tot aan het kampterrein dus wees hierop voorbereid! (stevig schoeisel + goede
rugzak)
!!!! Mondmasker verplicht op de trein !!!

Zondag 24 juli 2022: 13u (NIET vroeger!) BEZOEKDAG
•

Kapoenen en Kawellen komen toe in uniform. Ook ouders van jonngivers en givers zijn
welkom, want het is BEZOEKDAG! Om 14u vindt de opening plaats in uniform.

12

Zondag 31 juli 2022: 18u00 AANKOMST OP DE MISPELAER MET DE BUS
•
•
•

OPGELET: De camion/bus rijdt tot op de Mispelaer, hier mogen dus GEEN AUTO’s staan.
Opmerking: Het uur van aankomst kan vaak wijzigen, dus let op berichten op de
webpagina/facebookpagina of een mail of whatsapp van de leiding.
Na de aankomst heeft de leiding hulp nodig met het uitladen van de camion. Daarom wordt
gevraagd aan de ouders en de oudste leden om mee te doen. Alvast bedankt voor jullie
helpende handen. Zo gaat alles sneller! Nadien volgt de sluiting.

Zondag 7 augustus 2022: 10u30 NA-AFWAS
•
•

Wie: jonggivers, Givers en Jins
Meebrengen: Lunchpakket of geld voor een broodje. (er wordt door niemand over huis
gegaan ’s middags!)

“Opruimdag” zondag 2 augustus, kamp 2020
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Bagagelijst: Wat heeft een boer(in) nodig?
!!! Het is belangrijk dat jullie goed voorbereid zijn op alle soorten weerssituaties. Breng voldoende
warme kledij mee, want ’s avonds kan het flink afkoelen. Vergeet zeker ook niet alle kledij en al het
eetgerei te merken met jullie naam of initialen. Vergeet ook jullie ID-kaart niet af te geven aan je
leiding!
OM TE SLAPEN:
o
o
o
o
o

Warme pyjama (je neemt best nog een reserve mee)
Warme slaapzak
Kussen
(Extra) matje (voor op je bed zelf en zeker voor tweedaagse)
Luchtmatras/veldbed (voor Kapoenen en Kawellen is een veldbed verplicht!)

Dubbele luchtmatrassen zijn VERBODEN!

OM TE WASSEN:
o
o
o
o
o
o

Voldoende grote en kleine handdoeken
3 washandjes
Kam of borstel
Tandenborstel, tandpasta en een bekertje
Eventueel deodorant
Eventueel conditioner

Zeep en shampoo is reeds aanwezig!

OM TE ETEN:
o
o
o
o
o

!!! eigen drinkbus
Lepeltje, lepel, vork, mes
Drinkbeker, plat bord en kommetje (soepbeker, geen diep bord)
2 gemerkte keukenhanddoeken.
Voor Jongivers, Givers en Jins: een keukenmesje en aardappelschiller

Voor Kapoenen en Kawellen geen gamellen of andere metalen borden/bekers! + Het eetgerief mag
niet breekbaar zijn (dit laatste geldt voor iedereen).

OM TE ZWEMMEN (in de rivier of zwembad)
o
o
o
o

Badpak of zwembroek
Badhanddoek
Badmuts (in sommige zwembaden is dit verplicht)
Watersandalen of oude sportschoenen voor in de rivier: GEEN teenslippers (die vallen
voortdurend uit in de rivier)
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OM ALLE DAGEN AAN TE DOEN:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Uniform!!!!
Shorten
Voldoende T-shirts
Training
Zonnehoedje of pet
Kledij voor een bosspel (o.a. lange broek!)
Kledij voor een nachtspel
Warme truien
Lange broeken
Regenjas
Voldoende sokken en kousen
Ondergoed
Zakdoeken
En... Verkleedkleren en bijhorende attributen!!!!!!!!! (in thema BOERDERIJ)

OM MEE TE STAPPEN:
o
o
o
o

Sportschoenen
Laarzen
Stevige stapschoenen (bottinnen)
Gesloten watersandalen of oude sportschoenen voor in de rivier: GEEN teenslippers

Laarzen dienen niet om een dagtocht te ondernemen!!!
OM ALLERLEI DINGEN TE DOEN:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

!! Werkhandschoenen (zeker handig vanaf bevers)
Linnen zak voor vuile was
Zonnecrème
Muggenspray
Compeet
Drinkbus !
Zaklamp. TIP: Doe de batterijen nog niet in de zaklamp.
Briefpapier en omslagen
Adressenboekje
Postzegels

Postzegels en postkaarten zijn op kamp te verkrijgen aan een schappelijk prijsje.
Een centje KAN van pas komen!
o
o
o

Kapoenen en Kawellen maximaal € 8
jonggivers maximaal € 15
Givers maximaal €20
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BELANGRIJK:
BERICHT AAN KAPOENEN EN KAWELLEN
o
o
o
o

Een goed rugzakje voor op dagtocht. Geen zakje die touwtjes als draagriemen heeft! Dit is
niet comfortabel om een hele dag te dragen.
Een kapstok is erg handig om het uniform mooi op te hangen en ‘s morgens alles snel terug
te vinden.
Breng eventueel een extra sportzak mee, zodat alle spullen terug in Nieuwenrode geraken.
Zakmessen zijn verboden voor kapoenen en kawellen.

BERICHT AAN JONGGIVERS EN GIVERS
o
o
o

Trekrugzak meenemen om op dagtocht of tweedaagse te gaan. Zorg dat die comfortabel,
stevig en ruim genoeg is.
Stop zoveel mogelijk in 1 valies of sportzak. Geen kleine zakjes vastbinden aan koffers of
rugzakken.
Jullie mogen een zakmes meenemen. Dit kan handig zijn.

BERICHT AAN IEDEREEN
o
o
o

o
o

!!! Geef je identiteitskaart meteen bij start van het kamp aan je leiding!
Breng 5 houten wasknijpers mee voor je kleren mee op te hangen
Eventuele geneesmiddelen kunnen aan de takleiding afgegeven worden. Spreek de leiding
van je tak hierover aan. Het is best dat de ouders dit aan de leiding bericht, zodat er geen
misverstanden ontstaan.
Controleer jezelf regelmatig op teken op kamp. Ook als je thuiskomt!
Een fototoestel is niet verboden en wordt zelfs aangemoedigd, maar dit neem je mee op
eigen risico.
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Wat mag absoluut niet in de
valies?

DUS GEEN…:
o
o
o
o
o
o
o

Gsm’s, smartphones, Iphones, psp,
nintendo...: Kortom geen technologie!
Sigaretten, sigaren, tabak…
Alcohol
Drugs
Snoep, koeken, …
HORLOGE !!!
…

ALS IEMAND WORDT BETRAPT OP HET BEZIT VAN DRUGS, WORDT DIE PERSOON ONHERROEPELIJK
HUISWAARTS GESTUURD. IN DIT GEVAL ZULLEN DE OUDERS OP DE HOOGTE WORDEN GESTELD!
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Het officiële uniform
1) UNIFORM: Wat is verplicht qua kledij?
Voor kawellen, jonggivers, givers, jins en leiding:
•
•
•
•
•

beige hemd + jaarkenteken/groepslintje/takkenteken
groene korte broek of rok
das en dasring
groene trui (niet verplicht)
riem (niet verplicht)

Voor kapoenen:
•
•
•
•

Das en dasring
Groene T-shirt of groene/bruine scoutspull + jaarkenteken en groepslintje
beige hemd + andere kentekens (niet verplicht)
groene korte broek of rok (niet verplicht)

Verduidelijking: Als kapoen mag je kiezen: ofwel een uniform zoals de rest, ofwel een groene Tshirt/scoutspull! Das, dasring, jaarkenteken en groepslintje zijn wel verplicht!

2) UNIFORM: Wat is verplicht qua kentekens?
De verplichte kentekens: (deze tekens vind je bij ONS)

•
•
•
•

Jaarkenteken: Elk jaar hebben we een nieuw jaarkenteken, dit kenteken krijg je van je leiding bij het
begin van het nieuwe jaar.
Beloftekenteken: Als tweedejaar-kawel leg je op kamp jouw scoutsbelofte af. Vanaf dan is een
beloftekenteken uiteraard een must op je uniform. Na je belofte krijg je van je leiding een
beloftekenteken.
Takkentekens: Takkentekens duiden aan tot welke tak je behoort. Ze dienen aangepast te worden
indien je van tak verandert. Takkentekens kan je bij de leiding kopen voor € 0.60.
Groepslintje: We hebben ook een zwart groepslintje met ons groepsnummer binnen scouting en
met onze groepsnaam op. Zeer belangrijk voor als er hemden verloren gaan of als we verdwaald
zouden zijn. Daarom is dit ook zeker verplicht.

De niet-verplichte kentekens: (deze tekens vind je enkel in de Hopperwinkel!)

•
•
•
•
•

Het internationale scoutskenteken.
Lintje België en Europa: We komen en Europa en meer bepaald uit België, daar zijn we fier op en
dat mag gezien worden. Zo weten ze in het buitenland waar die rare Jins vandaan komen.
Vlaamse leeuw: Scouts en Gidsen Vlaanderen, we komen dus ook uit Vlaanderen en dat mogen de
mensen ook weten.
Provincie schildje Vlaams-Brabant: Nog precieser behoren we tot de provincie Vlaams Brabant.
Patrouillelint: Op kamp wordt je tak onderverdeeld in patrouilles. In de aanloop van het kamp
ontvangen zij dan hun patrouillelinten.

Mogen er nog andere kentekens op ons Uniform ? NEE !!! → Met onze groep zijn we tegen het
kerstboomuniform met zoveel mogelijk badgkes, jaarkentekens van vorige jaren, alcoholstift, ... We
houden het graag sober. Gelieve bijvoorbeeld je rug dus niet vol te plakken met jaarkentekens/takkentekens
etc.
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3) PLAATSING VAN DE KENTEKENS OP HET HEMD
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4) WAAR koop je dit allemaal?
Bij ons:
- Uniform: Bij ons kan je enkel tweedehandsuniformen (!) kopen (zowel hemd, broek/rok als trui),
maar let op: we hebben niet alle maten! De prijs voor een tweedehands-hemd/broek/trui bedraagt
15 euro.
- Das en dasring: dit kan je enkel bij ons verkrijgen. Een das bedraagt 7.50 euro en een dasring 1.50
euro.
- Jaarkenteken, takkenteken en groepslintje: dit kan je enkel bij ons verkrijgen. Een jaarkenteken
is gratis. Een takkenteken en groepslintje kosten elk 0.70 euro.
- Belofteteken: dit kan je enkel bij ons verkrijgen: tweedejaars-kawellen krijgen dit nadat ze hun
belofte hebben afgelegd na het scoutskamp. Dit is gratis.
!! Indien u een van de bovenstaande zaken wilt kopen, gelieve dan een leid(st)er aan te spreken na
het einde van elke scoutsactiviteit op zondag (dus om 17u voor kapoenen/kawellen of 18u voor oude
takken)

BIJ HOPPER:
- Uniform: hemd, broek/rok
- Niet-verplichte kentekens (zie boven)

➔ De scoutsdas in onze kleuren is ENKEL bij ons verkrijgbaar, alsook een dasring, jaarkenteken,
takkenteken en groepslintje. Bovendien kunnen jullie ook tweedehandskleren bij ons kopen aan
democratische prijzen, maar we hebben slechts een beperkte voorraad. Overige zaken kunnen jullie
kopen in de Hopperwinkels in de grootsteden (https://www.hopper.be/ →
https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform )
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Het kamplied
OPGELET: Tijdens alle openingen op kamp zingen we DIT lied en dus niet het lied dat we elke zondag hebben
gezongen! Zorg dus dat je het liedje kent. Je kan het beluisteren via deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=TQB40YgwOyo
In de knoop ging je eten op in rook
Doet je kompas je de das om
Ben jij ook iemand die graag de ijfeltoren sjort?
Of een gamel verkiest boven een bord?

REFREIN
Kom je er niet uit?
Samen in touw gaat het vooruit!
1,2,3,4 vouw ik een bootje van papier
Spelenderwijs vuren, knopen, koken, lopen zij aan zij
Scouting brengt het je wel bij!

Ben je klaar?
Wandelen naar ginder en naar daar!
Zal de hudo dit kamp houden?
Een dit jaar enkel water in de beek, niet in de tent
Ook al zijn we wel wat meer gewend!

REFREIN
Kom je er niet uit?
Samen in touw gaat het vooruit!
1,2,3,4 vouw ik een bootje van papier
Spelenderwijs vuren, lopen, koken zij aan zij
Scouting brengt het je wel bij!
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Het kampterrein
I. Kampadres en noodnummers: Hoe contact opnemen?

Zend al uw brieven, postpaketten, postduiven, bodes, prentkaarten, geparfumeerde liefdesbrieven,
enzovoorts naar:
Jean-François Gerardy
T.a.v. Naam kind + tak + Scouts Nieuwenrode
Taverneux 27
6661 Houffalize
We zijn enkel in noodgevallen bereikbaar op het terrein vanaf 21u00 tot 23u00 op de kampgsm van
de groepsleiding (de andere leiding heeft geen gsm tijdens het kamp). Wij nemen dus enkel op die
momenten onze gsm op. Voor zeer dringende zaken kan u overdag een bericht inspreken in het
antwoordapparaat.
Arno: 0470/83.23.55
Vic: 0474/82.42.70
Rik: 0474/21.99.25

II. Wegbeschrijving: Hoe komt u op ons kampterrein?
Adres Boer: Taverneux 27, 6661 Houffalize
Vanaf daar zullen bordjes
en pijltjes staan om de
weg aan te geven naar
het kampterrein. Houd
die goed in de gaten!!!
Dit zijn de coördinaten
van ons kampterrein
(volgens Google Maps):
50.141265,5.814196

LET OP: We weten nog niet of het mogelijk zal zijn om op het terrein te parkeren. Dit hangt af van het
weer en de wegen. Hou goed de bordjes in het oog. Er wordt zo aangegeven waar jullie kunnen
parkeren.
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III. Informatie over de streek
Geschiedenis
Houffalize is een oud dorp maar veel van de oude huizen en de kastelen van het dorp
zijn door de eeuwen heen verloren gegaan. De oude Sint-Catharinakerk met daarin de
gisant van Diederik II van Houffalize is één van de oudste gebouwen uit de stad. Dit
grafmonument stamt uit de 12de eeuw na Christus en is nog steeds in een perfecte
staat. (zie afbeeldingen hieronder)

Na de middeleeuwen gaan we met zevenmijlslaarzen naar de periode van de Tweede Wereldoorlog. De stad
kreeg toen zware klappen van de Duitsers tijdens het Ardennenoffensief van 1945, een laatste poging van Adolf
Hitler om door het westelijke front te breken… Houffalize is strategisch gelegen op een kruispunt van wegen aan
de oever van de Ourthe, ten zuiden van Luik en even ten noorden van Bastenaken. Tijdens het Ardennenoffensief
was het stadje enkele weken bezet door de Duitsers en werd toen vaak het doelwit van geallieerde
bommenwerpers. Daarbij kwamen 189 burgers om het leven; 350 huizen werden verwoest. Terwijl de Belgische
bevolking zich eind 1944 rustig voorbereidde op Kerst, dankzij de
herwonnen vrijheid sinds september van dat jaar, hoorde men plotseling
weer beschietingen vanuit de lucht. De bewoners van de Ardennen zaten
als ratten in de val: veel dorpen lagen middenin het gebied waar tijdens het
Duitse Ardennenoffensief zo hard werd gevochten. Er vielen bijna 3.000
doden en ook 250 burgers werden door de Duitse troepen vermoord. De SS
en de SD hadden verschillende moordpartijen aangericht, zoals in Stavelot
en Bande.
Maar heel wat slachtoffers vielen door toedoen van de geallieerden. Veel
dorpjes in de Ardennen lagen aan doorgaande wegen in een heuvelachtig
en hier en daar moerassig gebied, waardoor de militaire voertuigen aangewezen waren op dit interlokale
wegennet. De troepen trokken dwars door de dorpen. Daar werd regelmatig zwaar gevochten, zoals in
Bastenaken (Bastogne), Malmédy, Houffalize, La Roche en Saint-Vith. Het hele gebied was feitelijk één langgerekt
rangeerterrein, bijna volledig platgebombardeerd door de Amerikaanse en Britse luchtmacht. In de Belgische
provincies Namen, Luik en Luxemburg werden zeker 11.000 gebouwen verwoest. De dorpsbewoners konden
geen kant op te midden van al dat geweld en zochten, net als de soldaten, hun toevlucht tot de dikwandige
stenen kelders, typerend voor die streek, die redelijke bescherming boden tijdens gevechten aan de grond. Maar
tegen de bommenregens die op de dorpen neervielen, was geen enkele plek bestand. In de kelders had men
meestal geen eten, kleding of verwarming, terwijl het een van de koudste winters ooit was.
Na de oorlog zijn veel huizen in de Ardennen herbouwd. Maar de honderdduizenden blindgangers waarmee de
grond waarop men leefde was bezaaid, maakten nog altijd slachtoffers.
Meer info:
•
•

https://belgiumremembers44-45.be/nl/destination/het-zwaar-getroffen-stadje-houffalize/
https://www.demorgen.be/nieuws/75-jaar-na-de-slag-om-de-ardennen-dit-is-de-vergeten-geschiedenis-van-dehel-van-houffalize~b31d81b9/
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Bezienswaardigheden en activiteiten in de streek

•
•
•
•
•
•
•
•

Mountainbiken: https://ardennen.nl/sportief/mountainbiken-in-houffalize/
Wandelen in le Hérou: https://www.pndo.be/fr/decouvrir-territoire/les-sitesnaturels/le-herou/
Brouwerij Achouffe: https://chouffe.com/
Blote voetenpad: http://www.fermedelaplanche.be/
Kajakken: https://ardennen.nl/sportief/kajakken-op-de-ourthe/
…
Bekijk zeker ook: https://www.ardenneresidences.com/nl/blog/toerisme/wat-te-doen-inhouffalize/
Meer informatie: https://www.houffalize-tourisme.be/
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Leiding volgend jaar: wie vult
onze leidingsploeg aan?
JOREN DE DONDER
Beter bekend als: jojo
Geboortedatum: 26/03/2004
Je volledige totem is: entertainende impulsieve Mier
Heb je familie in de scouts? Zo ja, wie? Neen
Vertel over je engste nachtmerrie: Ik heb er al lang geen meer
gehad maar vroeger had ik er eentje die bijgebleven is. Deze ging
toen over een film. Hierin zat ik op hotel. Heel het hotel zat vol
heksen. en ik was de enige niet heks uiteindelijk werd ik dan
betrapt met dit te weten te komen. Dus werd ik door honderden
heksen achtervolgd. Ik werd toen altijd wakker op de moment dat
ze mij zogezegd te pakken hadden. Deze nachtmerrie was van toen
ik ongeveer 9 was
Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft? Waarschijnlijk
niets speciaal
Wat is je levensmotto? “It is what it is”
Wat is je favoriete scoutsspel? Zo goed als alle spelletjes waarbij
je hellemaal los kan gaan zoals vietkong, levende voetbal, grote bal
fluit spel, dikke Bertha, … maar als favoriet zou ik voor vietkong
kiezen
Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je
scoutscarrièrre? 3-daagse in mijn 1ste jaar jins
Waarom wil je leiding worden? Sowieso voor de ervaring en de groep, maar ook voor een steentje
bij te dragen aan de scouts en hopelijk te kunnen helpen met van alles en nog wat. Ik persoonlijk vind
ook dat eender welke jeugdbeweging een groep voor het leven is en zou dit ook niet willen laten
vallen na mijn jin jaren.
DILEMMAVRAAG: Wat kies je en leg uit waarom: OF je hebt de magische kracht om onzichtbaar te
worden OF je hebt de magische kracht om te teleporteren naar waar je wilt.
Gemakkelijke vraag ik zou zeker en vast kiezen voor het teleporteren naar waar ik maar wil. De
immense mogelijkheden die er met deze kracht zijn. Ik zou op een korte tijd geraken waar ik maar
wil. Stel je voor je bent klaar met school dan ben je direct thuis of een familie feest de brandstoffen
die je bespaard, De reizen die ik zou maken. Ik denk dat onzichtbaar zijn niet zo krachtig is als kunnen
teleporteren.

25

INES RINGOOT
Beter bekend als: de persoon die alles op het gemak doet.
Geboortedatum: 13/06/2004
Je volledige totem is: trouwe gezapige saterhoen
Heb je familie in de scouts? Zo ja, wie? Mijn zus Farah in de
givers.
Vertel over je engste nachtmerrie: ik heb geen specifieke
nachtmerrie maar altijd na een horror film droom ik daar
over waardoor ik moeilijk kan slapen.
Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft? Dat ik
een mooi leven heb gehad.
Wat is je levensmotto? Alles gebeurt met een reden.
Wat is je favoriete scoutsspel? Het is niet echt scoutsspel
maar kiekeboe of verstoppertje zijn dan toch mij favorieten
spelletjes om te spelen.
Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je
scoutscarrièrre? Ik denk dan toch het weekend aan de zee
in mijn 1ste jaar giver.
Waarom wil je leiding worden? Na 12 jaar in de scouts te zitten kan ik er nu niet zomaar stoppen ik
doe het ook te graag.
DILEMMAVRAAG: Wat kies je en leg uit waarom: OF je mag nooit meer social media gebruiken OF
je mag nooit meer films en series kijken? Voor mij is dit niet zo een moeilijk dilemma omdat ik super
graag naar films en series kijk en echt niet zonder zou kunnen dus dan kies ik voor nooit meer social
media.

JENS RYMENANTS
Beter bekend als: Jean
Geboortedatum: 12/07/2004
Je volledige totem is: Dwerghert
Heb je familie in de scouts? Neen Zo ja, wie?/
Vertel over je engste nachtmerrie: Sterven terwijl ik nog niet
alles gedaan heb van wat ik wou doen in mijn leven.
Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft? Hasta la vista
Wat is je levensmotto? Eentje is geentje
Wat is je favoriete scoutsspel? Vietcong
Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je
scoutscarrièrre? Mijn eerste tweedaagse bij de jogi’s.
Waarom wil je leiding worden? Omdat ik het leuk vind om kinderen blij te maken en het is altijd al
iets geweest dat ik wou doen.
DILEMMAVRAAG: Wat kies je en leg uit waarom: OF je verliest alle foto’s die jij ooit in je leven
hebt getrokken OF je verliest al je geld dat je op je rekening hebt staan? Ik zou kiezen voor het
verliezen van al mijn foto’s omdat ik niet echt iemand ben die veel foto’s neemt en je hebt die foto’s
ook niet nodig om leuke herinneringen te hebben. Ook heb ik voor het geld dat op mijn rekening
staat gewerkt en dit zouden dan meerdere uren van mijn leven zijn die gewoon kwijt zijn.
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Siebe van buggenhout
Beter bekend als: De Smalle
Geboortedatum: 18/08/2004
Volledige totem: sfeermakende luchtige fret
Familie in de scouts? Ja, mijn broer Bent geeft leiding op de
scouts net zoals mijn neef Achiel. Ook heb ik nog 2
achternichten Leonie & Filo in de scouts die ook leiding
geven.
Vertel over je ergste nachtmerrie: Dat ik naar school ga
zonder broek zonder dat ik het doorheb en niemand mij iets
verteld tot ik in de klas ben.
Laatste woorden voor ik sterf: “ik zal mijn vrouw eens laten
sturen”
Levensmotto: always fiësta no siësta
Favoriete scoutsspel: viet kong
Allerleukste dat je ooit hebt meegemaakt op de scouts: Naar Walibi gaan met de mannen, en
natuurlijk mijn dropping voor mijn totem.
Waarom wil je leiding worden? Zodat ik de ervaring die ik heb gekregen van mijn leiding als lid terug
kan geven aan de leden van nu.
DILEMMAVRAAG? Wat kies je en leg uit waarom: OF telkens als je praat, kan je alleen maar
schreeuwen OF telkens als je praat, kan je alleen maar fluisteren.
Ik zou liever altijd schreeuwen omdat er dan nooit een miscommunicatie is wat wel bij fluisteren kan
gebeuren, en omdat mensen dat fluisteren zijn irritant.

AYCO KEULEERS
Beter bekend als: Ayco voor de vrienden
Geboortedatum: 28/07/2004
Je volledige totem is: Gedreven Dominant
Knobbelzwijn
Heb je familie in de scouts? Zo ja, wie? Een broertje
Lenny hij is een Jogi. Mijn mama (Sabine) zorgt met
een heel team al enkele jaren voor het eten op kamp.
Vertel over je engste nachtmerrie: Ik was met heel
mijn familie op vakantie bij mijn oma in Luxemburg.
Mijn oma woont daar aan een rivier. En plots kwamen
er van over de rivier super veel leeuwen. Die kwamen
het tegen ons opnemen, waardoor wij uiteindelijk
moesten vluchten. De leeuwen hadden heel het huis
overgenomen. Toen werd ik terug wakker, en is er gelukkig geen vervolg meer gekomen.
Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft? Seg manne, tis goe geweest he. Ik heb ervan
genoten!
Wat is je levensmotto? Waar een wil is, is een weg! Less is more!
Wat is je favoriete scoutsspel? Zonder twijfel VIETCONG, het scoutsspel bij uitstek voor mij.
Gaan tot wanneer je niet meer kan, no fear, om daarna weer de dikste vrienden te zijn.
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Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je scoutscarrière? Zoveel mooie momenten
door de jaren heen. Maar als ik er één moet uitpikken is het toch mijn dropping. Ondanks het veel
moeite koste. De eerste keer hebben we het niet gehaald, OEPS… Hier geen voorbeeld aan nemen.
Maar daarna is de ontlading nog groter dat je het toch gehaald hebt.
Waarom wil je leiding worden? De volgende logische stap. Ik wil al mijn mooie ervaringen en toffe
momenten delen met de leden. De kinderen de goesting geven om telkens weer uit te kijken naar
zondag, scoutsdag. Om samen onvergetelijke momenten te beleven. Herinneringen voor het leven te
creëren. Samen SCOUTS te zijn.
DILEMMAVRAAG: Wat kies je en leg uit waarom: OF je draagt een hele maand dezelfde kleren
(inclusief onderbroek) OF de haren op je hoofd zijn gekookte spaghettislierten.
Met je haar kan je wel altijd iets tof doen, ook al zijn het spaghettislierten. Op een staart doen, of in
een dot draaien. Nog best cool toch. Een hele maand dezelfde kleren, dat zou ik snel beu gezien zijn.
En dat gaat natuurlijk ook stinken, dan is mijn keuze voor de spaghettislierten snel gemaakt.
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Contactgegevens leiding
Alle leiding = leiding@scoutsnieuwenrode.be
Onze VZW = vzw@scoutsnieuwenrode.be
********************************************************
Groepsleiding (groepsleiding@scoutsnieuwenrode.be)
Arno Loosvelt

Rik Teugels

0470/83.23.55

0474/21.99.25

arno@scoutsnieuwenrode.be

rik@scoutsnieuwenrode.be

Vic Van de Poel
0474/82.42.70
vic@scoutsnieuwenrode.be

********************************************************
Kapoenenleiding (kapoenenleiding@scoutsnieuwenrode.be)
Jules Demuynck (Takverantwoordelijke)

Leonie Engels

0497/21.41.84
jules@scoutsnieuwenrode.be

0468/27.55.15
leonie@scoutsnieuwenrode.be

Arno Loosvelt
0470/83.23.55
arno@scoutsnieuwenrode.be

Henno Clarambaux
0470/48.49.45
henno@scoutsnieuwenrode.be

Luna Scheyvaerts
0476/24.47.67
luna@scoutsnieuwenrode.be

Noa Leupe
0468/16.63.85
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*******************************************************
Kawellenleiding (kawellenleiding@scoutsnieuwenrode.be)

Karen Van den Berghe (Takverantwoordelijke)

Tom Soetens

0474/61.76.74

0485/66.40.15

karen@scoutsnieuwenrode.be

tom@scoutsnieuwenrode.be

Warre Loosvelt

Bram Boulonne

0471/57.75.64

0483/44.76.54

warre@scoutsnieuwenrode.be

bram@scoutsnieuwenrode.be

Filo Engels
0468/21.74.06
filo@scoutsnieuwenrode.be

********************************************************
Jonggiverleiding (jonggiverleiding@scoutsnieuwenrode.be)
Jochen Van den Berghe (Takverantwoordelijke)

Dries Amerijckx

0478/90.73.87

0477/09.80.78

jochen@scoutsnieuwenrode.be

dries@scoutsnieuwenrode.be

Tim Cauwenberghs

Maarten Luypaert

0470/89.82.81

0470/04.28.32

tim@scoutsnieuwenrode.be

maarten@scoutsnieuwenrode.be

Stan Loosvelt
0471/63.04.35 stan@scoutsnieuwenrode.be
30

*******************************************************
Giverleiding (giverleiding@scoutsnieuwenrode.be)
Axel Tuyaerts (Takverantwoordelijke)

Bent Van Buggenhout

0468/15.03.01

0460/96.71.72

axel@scoutsnieuwenrode.be

bent@scoutsnieuwenrode.be

Vic Van de Poel

Noa Huysmans

0474/82.42.70

0478/16.17.50

vic@scoutsnieuwenrode.be

noa@scoutsnieuwenrode.be

********************************************************
JINLEIDING (jinleiding@scoutsnieuwenrode.be)
Achiel Van Buggenhout
(Takverantwoordelijke)
0476/09.65.77

Rik Teugels
0474/21.99.25
rik@scoutsnieuwenrode.be

achiel@scoutsnieuwenrode.be
Tibert Merckx
Niels Demol
0471/47.34.83

0487/22.96.96
tibert@scoutsnieuwenrode.be

niels@scoutsnieuwenrode.be
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********************************************************
Alle takken volgens geboortejaar:

2015-2014-2013

2007 - 2006

2012-2011

2005 - 2004

2010-2009-2008

2003-2002-2001-2000-1997
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Doolhof
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