Jow lieve JONGVERKENNERS!
Welkom op de foor!*

Eindelijk is het zover, over enkele weken vertrekken we samen op kamp. Wij hebben er alvast
veeeeel zin in, dat het maar gauw 5 juli is!! Als er na het lezen van ons kampboekje nog

vragen of bezorgdheden zijn, mogen jullie ons zeker mailen (jv@scoutsengidsendepinte.be)
of bellen!

Aangezien het lang geleden is dat je we jullie nog gezien hebben, stellen we onszelf eerst
nog eens voor.

*Voor de ultieme foor-ervaring tijdens het lezen van dit boekje, surf naar:
https://www.youtube.com/watch?v=bwpiPVy2GDw

Jow gast’n
Ik z’n Wout. Al heel m’n leven heb kik een
kraam op de foor. Tis een beetje gelik ‘n

kindje van me. Ge kunt bij mij eendjes viss’n
voor heel schoon prijzen.

Mijn levensmoto is ‘YOLO’. You only live once.
Ge kunt dus maar bet’r viss’n alsof ‘t uwe

laatsten dag is. Allez, kga ulder laten want ik
moet m’n nieuw installatie gaan uittesten

waarmee de eendjes 5 milliseconden sneller

zwemmen. Tmoet spannend blijv’n voor iedereen eh.
Ah ja, als ge een privé-vissessie wilt boeken, kunt ge mij altijd bereiken op: 0494 20 23 45.

Hallo!
Wij zijn Marie en Nora. Twee BFF’s met dezelfde hobby, kermissen afschuimen op zoek naar

onze favo attractie. Dat is zonder twijfel de “Flying Cart 3000” (zie foto). Als ge wat tips
wilt over de beste kermisdorpen of de lekkerste oliebollen, zijt ge bij ons aan het juiste
adres!

GSM Marie: 0471 67 88 01
GSM Nora: 0494 74 98 20

Yeet. Ik ben Anton, trotse eigenaar van de
Turbo Polyp. Als kind was ik elk weekend
terug te vinden op de kermis en was het

mijn droom om dit dag in, dag uit te mogen

doen. Op een dag heb ik van mijn passie mijn
beroep kunnen maken. Nu geniet ik ervan om
andere mensen plezier te laten beleven op

mijn attractie. Want dat is het schoonste dat
er is.

Ben jij organisator van een evenement waar de Turbo Polyp zeker niet mag ontbreken?
Contacteer me dan op: 0468 28 11 68.

PRAKTISCH
Het kamp gaat door van 5 tot en met 15 juli.
We spreken af op zondag 5 juli om 9u30 aan het station van De Pinte.

We vragen aan de ouders om bij het afzetten van de jongverkenner in de auto te blijven. Zo
vermijden we onnodig contact van ouders met de bubbel. Indien het om dringende redenen

toch nodig is, dragen de ouders een mondmasker bij het verlaten van de auto en bewaren ze
de sociale afstand van 1,5 meter. Op 15 juli zijn we om 17u15 terug in De Pinte. We willen
de ouders er graag attent op maken dat we eerst afscheid zullen nemen en de
jongverkenners daarna pas naar de ouders gaan komen.

PRIJS
Het kamp kost 135 euro. Gelieve dit bedrag over te schrijven vóór woensdag 25 juni op
volgend rekeningnummer:

BE06 3771 0051 9622 (op naam van Wout Van Den Berghe)
Met mededeling: “Naam jongverkenner(s) + kamp 2020”

ADRES
Rue de la Fèche 9
6880 Bertrix
BELGIË

WAT NEEM JE ZEKER MEE?
Matje, slaapzak en hoofdkussen
Stapschoenen
Waterschoenen (bv. Teva’s)
Perfect uniform = groene broek, hemd en das, aandoen om te
vertrekken!
Kleren, ondergoed en kousen voor 10 dagen
Warme truien
Regenjas
Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, …
Evt. medicatie (mag je afgeven aan de leiding bij vertrek)
Biologisch afbreekbare zeep en shampoo
Zonnecrème, muggenmelk

Handdoeken, washandjes
Beker, bestek en gamel/bord
Keukenhanddoek x2
Zaklamp, pyjama en knuffel
Drinkbus
Identiteitskaart of Kids-ID
Enveloppen, postzegels, adressen en papier
Roddelboekjes, strips, gezelschapsspelletje
Evt. zakmes
Verkleedkleren in kermisvolk of jullie favo kermisattractie
2 mondmaskers en handgel (op een gemakkelijk te bereiken
plaats, we doen dit aan op de trein)

Dit alles steek je best in een trekrugzak. We moeten nog een stuk stappen van het station
naar ons terrein en dit komt ook van pas als we op tocht gaan!

Zorg er voor dat ALLES genaamtekend is. Zo eindigen we op het einde van het kamp met
minder verloren voorwerpen!

WAT NEEM JE NIET MEE?
Snoep
Elektronica: GSM, iPad,…
Horloge
Liefje(s), mama, papa, hond

Avondlied
O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

Ik zet me in voor iets groots of klein
voor mijn groep wil ik er altijd zijn

Beloftelied

we kunnen veel meer daar geloof ik in
schouders er onder we vliegen er in

luister even wat ik zeggen ga

Refrein

Ik kijk om me heen om dan verder te gaan

Alleen met zijn allen

Ik kom er aan

ontdekken een grotere wereld om ons

Refrein:

Zo samen begrijpen waar het eigenlijk om

als scout en gids wil ik daar voor gaan

Een mooiere wereld die lekker rond draait

als scout en gids willen we daar voor gaan

Refrein

(ik) doe mijn belofte beloof het, ja
hink, stap, spring

Ja ik ga achter mijn belofte staan
ja samen achter de belofte staan

met zijn allen alleen
heen
gaat

Want ik beloof ...

(Wie alvast het ritme wil oefenen met

als scout en gids ... (2x)

muziek:

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
rituelen/belofte)

Een knoop in de das ik zal er echt voor
gaan

soms met vallen dan weer opstaan
Ik hoop wat we doen Echt zinvol is
In stad, zee of boom

In iets meer dan er is
Want ik beloof als scout en gids
Want ik beloof ...

Sjorren
Je begint de kruissjorring met een timmermanssteek op de vaste balk.

Dan begint de sjorring. Elke winding leg je netjes naast de vorige en trek je stevig
aan. Men werkt steeds “binnen- buiten”. Bij de losse balk worden de slagen naar
binnen toe gelegd, en bij de vaste balk naar buiten toe.

Daarna ga je woelen. Je slaat het touw tussen de palen door om de windingen heen.
Elke woeling trek je weer strak aan.

Tenslotte werk je de sjorring af met een mastworp.

WIST JE DATJES
- Slagers een grote rol speelden op de foor vroeger? Op de donderdag voorafgaand
aan de kermis was namelijk het ‘vleiskeuren’. De bezoekers konden zo kennismaken
met nieuwe soorten vlees van de slager. Er vond tegelijkertijd ook een andere

vleeskeuring plaats: bij het vleiskeuren was het de bedoeling dat jongens en meisjes
elkaar leerden kennen. Een soort prehistorisch Tinder dus.
- De naam 'kermis' is afkomstig van 'kerkmis'. De kerkmis was de mis en het feest
dat de mensen vierden op de dag dat de kerk was geopend.
- Veel van de attracties waar wij in onze vrije tijd naar toe gaan, zijn begonnen op
de kermis. Zoals het circus, de dierentuin en de bioscoop.

