
 
1 

  



 
2 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding ................................................................................................................ 3 

Leidingsploeg ...................................................................................................... 4 

Info verblijfplaats ................................................................................................ 5 

Praktische informatie ........................................................................................ 7 

Inschrijven ........................................................................................................... 8 

Wat nemen we mee?........................................................................................ 8 

Een doorsnee kampdag ................................................................................. 11 

Kampfoto’s 2019 ............................................................................................ 12 

Scoutsliedjes .................................................................................................... 13 

Medische fiche ................................................................................................. 15 

 

  



 
3 

Inleiding 
 

Welkom op de set van dé bekendste en leukste tv-programma’s van 

België. 

Bij deze nodigen wij jullie, de jonggidsen van scouting Lier, uit om 

deel uit te maken van de nieuwste seizoenen van onze 

topprogramma’s. Binnen enkele weken beginnen we met de 

opnames. Omdat jullie ons de perfecte kandidaten leken, hebben we 

jullie hulp nodig! 

We hebben een super druk programma opgesteld waarin we elke dag 

een nieuw programma zullen opnemen. Smeer jullie beentjes alvast 

in, we maken er een super leuke en grappige week van! 

Hopelijk kunnen jullie allemaal aanwezig zijn, zonder sterren kunnen 

we geen programma’s maken natuurlijk. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 CUT! 
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Leidingsploeg 
 

Ons team staat alvast klaar om met jullie te filmen! 

 

           VerLeider Wannes           VerLeidster Jade 

       Gsm: +32 483 47 20 16   Gsm: +32 477 282 045 

 

 

 

 

 

 

 

      Ons Pauline & Cas  

            Gsm Pauline: +32 479 091 628 

                 Gsm Cas: +32 472 756 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien je met een vraag zit, kan je ons contacteren op deze nummers! 
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Info verblijfplaats 
 

Kampadres : 

Kruispunt van Rue de la Wiaule en Rue de Dinant, 5555 Bièvre (zie 

foto) 

Adres voor brieven : 

Rue du point de Vue 43, 5555 Bièvre 

 

Dit is het adres waarnaar een brief kan worden gestuurd. 

Hierbij vermelden jullie Scouts en Gidsen Lier en de naam 

en voornaam van jullie Jonggids. 
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Praktische informatie 
 

• 1 juli om 9 uur gaan we de camion inladen met alle nodige 

spulletjes om er een onvergetelijk kamp van te maken. We 

verwachten natuurlijk een massale opkomst.  

 

• 6 juli om 14 uur zijn jullie allemaal welkom op de set. Het 

adres vinden jullie op de vorige pagina.  

 

• 16 juli om 12 uur is het einde helaas aangebroken. Jullie 

mogen jullie sterren terug komen ophalen op het kampterrein.  

 

 

• 16 juli in de avond zien we elkaar terug in onze mooiste 

outfit voor een gezellig etentje. Het uur en locatie worden op 

het kamp nog besproken.  

 

• Carpooling: We gaan een google drive bestand aanmaken en 

sturen naar jullie e-mail adressen waar jullie samen kunnen 

plannen wie er rijdt.  

 

1 juli 9 u Camion inladen 

6 juli 14u Begin kamp 

16 juli 12u Einde kamp 

16 juli Avond  Etentje  
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Inschrijven 

 

Het kamp zal dit jaar 125 euro kosten. Wij vragen jullie zo snel 

mogelijk het inschrijvingsgeld te storten op onderstaand 

rekeningnummer. Zo kan de leiding op voorhand al het nodige 

materiaal voor op kamp voorzien.  

Inschrijven doe je zo: 

Stort voor 29 juni € 125 op het rekeningnummer: 

 BE70 0018 1245 7225,  

met als mededeling:  

"Kamp 2019 achternaam + voornaam jonggidsen" 
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Wat nemen we mee? 
 

We vragen om alle kledingstukken en persoonlijk gerief duidelijk te 

naamtekenen, zodat we niet met bergen anonieme was zitten! 
Slaapgerief:  

- Matje  

- Slaapzak 

- Pyjama 

- Kussen   

- Lievelingsknuffeldiertje 

Toiletgerief:  

- Washandjes + handdoeken  

- Tandenborstel, tandpasta, bekertje  

- Zeep, shampoo  

- Kam  

- Zonnecrème ! 

Zwemgerief: (in zwemzak )  

- Zwempak 

- Badhanddoek 

Schoeisel:  

- Sportschoenen / gemakkelijke schoenen  

- Stevige stapschoenen  

Kleding:  

- voldoende ondergoed en kousen 

- voldoende t-shirts ( lange en korte mouwen)  

- shorts/rokjes/ lange broek 

- 2 warme pullen   

- Perfect uniform  

- regenjas ! 

- petje 
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Varia:  

-pot choco, confituur, speculoospasta,.. 

- rol wc-papier 

- bestek, gamel en bekertje  

- 2 keukenhanddoeken 

- schrijfgerief en papier voor brieven 

- boekjes voor tijdens de platte rust 

- veldfles (drinkbus) 

- klein rugzakje voor op de tocht + fluo-hesje  

- zaklamp (+eventueel nieuwe batterijen)  

- zakken voor vuile kledij in op te bergen  

- verkleedgerief (thema : Tv-programma’s)  

- identiteitskaart + medische fiche!!! 

- eventuele medicijnen  

Wat laten we thuis?  

- snoep, koeken of frisdrank 

- GSM’s, i-Pod of andere elektronische toestellen 

- Geld 

- slecht humeur! 😉 
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Een doorsnee kampdag 

 

8.30u: kukelukuuu, Opstaan! 

9.00u: ontbijt + afwas  

9.30u: voormiddagspel 

12.00u: middagmaal  

13.00u: platte rust 

14.00u: namiddagspel  

16.00u: vieruurtje 

17.30u: beginnen koken voor avondeten 

20.30u: avondspel 

22.00u: klaarmaken om te gaan slapen 

22.30u: taptoe! 

 

Kleine afwijkingen zijn natuurlijk altijd mogelijk. Daarnaast zijn er 

naast de gewone kampdagen ook speciale dagen zoals de totem-, 

belofte, verwendag en de tweedaagse.  
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Kampfoto’s 2019 

 

Indien je graag de foto’s en filmpjes van het kamp wenst te ontvangen 

via mail, stuur je een mailtje naar het mailadres : 

Jadeapers@telenet.be.  

  

mailto:Jadeapers@telenet.be
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Scoutsliedjes 
 

Wat zeker gekend moet zijn:  
Voor het eten                                               Na het eten                       

Voor spijs en drank                                       Voor spijs en drank 

Voor dagelijks brood                                     Voor dagelijks brood 

Wij bidden U, oh Heer                                 Wij danken U, oh Heer 

Oh Heer!                                                       Oh Heer! 

Voor spijs en drank                                       Voor spijs en drank             

Voor dagelijks brood                                     Voor dagelijks brood 

Wij bidden U, oh Heer                                 Wij danken U, oh Heer 

Oh Heer!                                                       Oh Heer! 

Bikke bikke bik                                              Bikke bikke bik 

Hap hap hap                                                  Hap hap hap 

Eerst de soep en dan de pap                          Eerst de soep en dan 

de pap 

Maar er is geen soep                                      Maar er is geen soep 

en er en er is geen pap                                            en er  is geen 

pap 

Bikke bikke bik                                              Bikke bikke bik 

Hap hap hap                                                  Hap hap hap  

AANVALLEN!!                                             AANVALLEN!! 
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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. 

Jonggidsenbelofte 

Wij zijn jonggidsen 

Wij wagen het avontuur 

wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samenwerken en beslissen 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 

Ik help graag waar ik kan 

Ik wil winnen maar kan verliezen 

Ik respecteer wat waardevol is 

De mens, de natuur en het materiaal   
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Medische fiche 

 

De Medische fiche kan je vinden op onze scoutssite. ( link: 

http://scoutinglier.be/medische-fiche-kamp-2017/) 
Gelieve deze in te vullen en mee te nemen op kamp! 

 

Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke 

begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld 

door de leidingsploeg. 

 

 

 

 

  

http://scoutinglier.be/medische-fiche-kamp-2017/
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Als we konden, zouden we nu al willen doorspoelen tot het kamp 

want wij kunnen alvast niet wachten! 

Groetjes 

Jullie leiding 

Cas, Pauline, Wannes en Jade 

 

 


