YO DE JOENGES!
Edde hunder hoesting vo ne keer een vroumensche te hoan zoeke veur under
mede boere? Helijk je hezien hebt in ons filmptjen zien et twee opeloze
hevallen, e! Ma als junder meegoat moet da lukn om ne match te vindn veur
under.

HOAN / KERREKIWERE.
Hoan: 4 juli 2020
Jullie zijn allemaal welkom in de Smisstraat 149 in Londerzeel tussen 10u en 11u. Door
Corona lijkt het ons de veiligste manier om de welpen naar de kampplaats te brengen door de
eigen ouders, want carpoolen mag niet en het openbaar vervoer heeft ook zo zijn gevaren met
zo een grote groep. Moest dit niet lukken, geef ons dan een seintje en dan werken wij een
oplossing uit.

Kerrekiwere: 10 juli 2020
Tussen 10u en 11u zijn jullie allemaal weer welkom om jullie welp op te halen. Moest dit niet
lukken door omstandigheden is dit absoluut geen probleem. Geef ons dan gewoon een seintje
en dan zoeken we naar een oplossing.

FAKTEUR
In Londerziele em ze ok ne fakteur en wuk et er neu leutiger toans een brieve te kriegn? Brievn
meuge dus altied opgestuurd wordn noar het volhende adresse:
Scouts en Gidsen De Pinte t.a.v. (naam en voornaam lid)
Smisstraat 149
1840 Londerzeel
Hier enkele tips veur under brievn:
• Verstuur de brievn up tied zoda je kleijne spruit um zekers up tied ontvangt.
• Vergeet zekers nie de noam en veurnoam van je kléjn up de enveloppe te schrievn.
• De leidink en fofo’s kriegn ok wel nog altied heirn een brieftjen 😉

WUK MOET ER IN JOEN VALIEZE?
o
o
o
o
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o
o

slaapzak
slaapmatje (geen veldbedden, zo kunnen alle kindjes makkelijk naast elkaar liggen)
kussen/knuffel
pyjama
perfect uniform (groene broek, hemd, das)
stapschoenen
zwembroek en badhanddoek
kleren voor 7 dagen (ook een outfit die vuil mag worden)
ondergoed
kousen
regenjas
pet/hoed voor de zon
zonnecrème
tandenborstel
tandpasta
borstel
shampoo
zeep
verkleedkledij (aandoen bij vertrek)
handdoek en washandje
2 keukenhanddoeken
Identiteitskaart of kopie (!bij aankomst afgeven aan de leiding!)
brieven, postzegels en enveloppen met adres
gezelschapspelletje, strips… (zeker niet verplicht, de leiding zorgt ook voor
amusement)
o drinkbus
o rugzakje
o Medicatie: wij mogen GEEN medicatie toedienen, tenzij op doktersvoorschrift of als
jullie dit hebben aangeduid in de medische fiche. Gelieve hier rekening mee te
houden en nog eens te checken of deze gegevens wel kloppen op
https://www.scoutsengidsendepinte.be/inschrijving/medische-fiche/ . Geef de
medicatie ook af voor vertrek met een briefje met instructies

Tzou tof zien als alle dinge zoen genoamtekend wure, das een béke makkelijker veur den
opkuis. (vertaling: Het zou handig zijn moesten alle dingen genaamtekend worden, dat
gaat de opkuis een stuk makkelijker maken!)

NOAR WIENDER KOANK BEL’N?
Gelieve geen electonica (uurwerken, gsm’s, boxen, nintendo’s, gameboys, ps4,
applewatch, fitbits, wii’s, tv’s, etc.) mee te nemen/mee te geven. Die horen niet thuis op
kamp en wij staan dus ook niet voor eventuele schade. Daarbie ebm wiender alle info die
we nodig hebm over de kandidaten om de heschikte partner te kiezn, dus joedner moet da nie
mier opzoekn. Moestn er toch problemn zien, koan je ons altied bereiken op de volhende
nummers:
GSM Akela/Mei Yin ‘t Kindt: 0473/22.89.34
GSM Manso/Bram Vandenberghe: 0470/36.65.77
GSM Mysa/Tuur De Graeve: 0492/95.48.14
GSM Tjikedi/Gust Populier: 0471/05.53.93
GSM Raksha/Thalia Lemeire: 0468/18.32.13
GSM Piko/Arthur De Baene: 0495/64.43.62

OEVIELE MOET EK BETOALN?
Per kind is het 90 euro (eten, drinken, activiteiten, uitstappen en verzekering incl.).
Het inschrijvingsgeld dient overgeschreven te worden voor 21 juni 2020 op onze rekening:
BE20 3771 0276 3756 met vermelding: “welpenkamp 2020 + naam en voornaam lid/leden”.

BEHIN AL MOAR TE OEFENN!
Avond lied

Ochtend lied

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.

Schoon klaart de dag,
Hoog waait de vlag,
Wie niet dapper is kan bij ons niet staan,
Wie niet durven kan moet ten onder gaan.
Komt straks de harde strijd,
Wij zijn bereid!
Eens komt het uur, Gloeiend als vuur,
Dat de vijand grimmig voor ons staat,
En het uur der Vlaamse zege slaat.
Komt straks de harde strijd,
Wij zijn bereid!
Trouw tot de dood, Vlaanderen wordt groot.
Als gij morgen valt en ik sta alleen,
Kameraad k’blijf trouw en ik vecht voor twee.
Komt straks de harde strijd,
Wij zijn bereid!

Belofte lied
luister even wat
Ik zeggen ga
(ik) doe mijn belofte
beloof het, ja

alleen met zijn allen
met zijn allen alleen
ontdekken een grotere
wereld om ons heen

Ik kijk om me heen
om dan verder te gaan
hink,stap, spring
Ik kom er aan

Zo samen begrijpen
waar het eigenlijk om gaat
Een mooiere wereld
Die lekker rond draait

ref:
Ja ik ga achter mijn
belofte staan
als scout en gids
wil ik daar voor gaan
ja samen achter de
belofte staan
als scout en gids willen
we daar voor gaan

Ref:
want ik beloof …
als scout en gids … (2x)

Ik zet me in
voor iets groots of klein
voor mijn groep
wil ik er altijd zijn
we kunnen veel meer
daar geloof ik in
schouders er onder
we vliegen er in

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 …

ref:

WEST-VLOAMS VEUR DE BEHINNELINGE
Wat is er?
We gaan vertrekken.
Leiding mag ik naar het toilet?
Smakelijk!
Wat ben je aan het doen?
Wat heb je gezegd?
Wil je een stukje?
Is het lekker?
Ruzie hebben
Bang zijn

Wadest?
We hoan hoa hoan.
Leidink, mag ek moan patatten afgieten?
Tis topn dat smakt!
Wuk ziej ant foefln?
Wuk et je gezeit?
Moej een stiksjen en?
Smak et in je vette mulle?
Spel en
In z’n broek doen / mit de poepers zitn

Dorst hebben
Ruzie in de groep
Hoe laat is het? Zou het al na 12u zijn?

Dust em
Spil in de ménage
Oe oud zim? Zot ol achter twoovn zin?

VO DE LEUTE

TIP: Het kampboekje staat, zoals jullie al gemerkt hebben, in het West-Vlaams en zo dus ook de spelletjes (de
antwoorden van het kruiswoordraadsel zijn in het West-Vlaams). Moest het niet lukken om het allemaal te
ontcijferen
kan
deze site jullie
misschien
Der zien
vaneigens
3 zalige
pees helpen:
die veur under achter de casserollen hoan stoan. Wiender
hebm der in ieder hevalle al viel hoesting in!
https://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/West-Vlaams

Peace out, mic drop, jullie leidingk xoxo
Mys, Raksh, Pi, Ake, Tsjek en Mans

