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Boerenkamp 2019 
 

 
Tessenderlo 1/7/2019 tot 8/7/2019 

 



 

2 
 

 

Algemene informatie 

• Waar? 

Jagershuis Jeugdkampeercentrum 

Jagersweg 8, Tessenderlo 

3980 Tessenderlo 

• Wanneer? 

Aankomst:  Maandag 1 Juli 2019 om 14u00 

Vertrek: Maandag 8 Juli 2019 om 12u00 

(Ps: Aankomst in verkleedkleren)  

• Wie gaat er mee  

Boerin Akela (0494484322) 

Boerin Bagheera (0496623326) 

Den Boer Chill (0471220949) 

Boer Baloe (0498140505) 

Boer Shere Khan (0472803082) 

Boer King Louis (0499216898) 

• Hoe?  

Inschrijven doe je door het nodige kampgeld, 

120,00 euro over te schrijven naar dit 

rekeningnummer BE17 0018 1245 6821 

Aangezien we dit geld nodig hebben op kamp 

vragen we om dit !VOOR 24 JUNI! te storten. 

Vermelding: ‘welpenkamp+naam/voornaam welp’ 

• Let op!!! 

zorg dat de overschrijving zeker gebeurd is, 
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en zorg er zeker ook voor dat de MEDISCHE 

FICHE ingevuld is, indien je deze niet 

meegekregen hebt kan je deze terugvinden op 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/pub

licatie/individuele-steekkaart (hier de 

wordversie selecteren). De MEDISCHE 

FICHE dient aan het begin van het kamp 

aan de leiding te worden gegeven samen met 

de KIDS ID. 

Hoe ziet een dag van de boer eruit op de 

boerderij 

9:00 ontbijt  

10:00 voormiddagspel 

12:15 middageten + platte rust 

14:00 namiddagspel  

16:00 vieruurtje 

16:15 vervolg spel 

19:00 avondeten 

20:00 avondspel 

22:00 taptoe  

Wat nemen we zeker WEL mee: 

• Genoeg speelkleren (we zijn 8 dagen weg) 

• Stevige wandelschoenen/speelschoenen 

• Uniform  

• Fluohesje  

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart
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• Matje 

• Slaapzak 

• Gamel, beker, bestek, pot choco/confituur en 

een keukenhanddoek 

• Schrijfgerei om brieven te sturen naar het 

thuisfront (enveloppen, papier, postzegels,…) 

• Pyjama 

• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, 

badhanddoek,…) 

• Zwembroek (voor de zekerheid een 

aanspannende) 

• Medicatie indien nodig (aan de leiding geven) 

• Hark, zeis, schop, klompen, riek,… 

• Gezond boerenverstand 

Wat nemen we zeker NIET mee: 

• Snoep 

• Gsm/nintendo/playstation/… alle andere 

elektronische toestellen 

• Geld  

• Lief 

• Mama & Papa 

• Slecht humeur!!!!! 
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Brieven  

Beste ouders, grootouders, vrienden en familie. Jullie 

hebben altijd de mogelijkheid om jullie kleine welpjes 

op de hoogte te houden. Dit kunnen jullie doen door 

brieven of pakketjes op te sturen naar het volgende 

adres:  

• Jagershuis Jeugdkampeercentrum 

Jagersweg 8, Tessenderlo 

3980 Tessenderlo 

 

Te kennen liedjes: 

Het beloftelied 

Wij hebben U, O Jezus, plechtig beloofd 

U altijd te erkennen als opperhoofd. 

Refrein: 

Geef dat w’ U minnen zouden, 

steeds meer en meer. 

Help ons belofte houden 

Jezus, onze Heer 

Wij hebben het gezworen, dat gij steeds zoudt 

Ons hoofd en leider wezen, als Opperscouts. 

Wij zullen gans ons leven, lijk gij het gebood 

U volgen en U dienen, tot aan ons dood. 
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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. 

 

De welpenwet 

De welp volgt de oude wolf 

De welp is moedig en houdt vol 

Wij welpen leren leven met open ogen in Gods natuur 

 

 

 

 



 

7 
 

Het welpenlied 

Als de rimboe zich hult in het duister 

Flauw verlicht door het schijnsel der maan  

Sta dan stil spits je oren en luister 

Zachtjes hoor je de wolven dan gaan 

Ya la hi weerklinkt door de rimboe 

’t is de kreet van het hoofd van de stam 

Alle welpen, Akela en Baloe 

Hurken neer bij de laaiende vlam 

Ieders plan wordt daar dan bekeken 

Op dit uur werd met spanning gewacht 

Is de rode bloem dan geweken 

We staan klaar voor de volgende jacht 

Ya la hi weerklinkt door de rimboe 

’t is de kreet van het hoofd van des tam 

Alle welpen, Akela en Baloe 

Hurken neer bij de laaiende vlam 
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Scoutswet 

Een scout is fier en op zijn eer te vertrouwen.      

Een scout is trouw aan zijn cultuur.        

Een scout heeft tot plicht zich nuttig te maken en 

andere te helpen.          

Een scout is een vriend voor allen en een broeder voor 

ieder ander scout.             

Een scout is hoffelijk.        

Een scout leeft met open ogen in Gods natuur.     

Een scout kan zonder tegenspreken gehoorzamen.  

Een scout glimlacht en zingt onder alle 

omstandigheden.          

Een scout is sober en spraakzaam. Een scout is rein in 

gedachten, woorden en daden. 
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Wat kan je behalen op welpenkamp? 

• Eerste jaars: Tijdens het afleggen van de eerste 

ster*, komen de welpen voor de eerste keer echt in 

contact met technieken. Een basis wordt gevormd. 

• Tweede jaars: Met het afleggen van de beloften 

bewijzen de welpen dat ze vertrouwd zijn met de 

gebruiken eigen aan de welpentak en met het 

themaverhaal.  

• Derde jaars: Dit is een vervolg op de eerste ster en 

kan aangevat worden nadat de eerste ster behaald is. Na 

het behalen van de tweede ster* is de welp klaar om de 

wijde wereld in te trekken (het 

jongverkenner/jonggidsen-leven).  

 
*De sterren staan symbool voor de ogen van een wolf. 

Die schitteren als een ster in het donker. Na het behalen 

van de tweede ster heeft de jonge wolf beide ogen 

geopend. 
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Om zeker goed voorbereid op kamp te komen 

Het zal zeker nuttig zijn als jullie het officiële 

morsealfabet al eens bekijken. We zullen dit op kamp 

zeker gebruiken. Het alfabet kan bijvoorbeeld 

opgevat worden als fluitsignalen, een lange toon voor 

een streepje en een korte voor een puntje. Zo kunnen 

we gemakkelijk op grote afstand met elkaar 

communiceren. 

A . _  B _ . . .  C _ . _ . D_ . .        

E .   F. . _ .  G_ _ .  H . . . .        

I . .  J . _ _ _ K _ . _  L . _ . .       

M _ _  N _ .  O _ _ _ P . _ _ .     

Q _ _ . _ R . _ .  S . . .  T _        

U . . _  V . . . _ W . _ _ X _ . . _       

Y _ . _ _  Z _ _ . .            

1 . _ _ _ _ 2 . . _ _ _    4 . . . . _ 5 . . . . .       

6 _ . . . . 7 _ _ . . .        8 _ _ _ . . 9 _ _ _ _ .   

0 _ _ _ _ _ 
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Scoutsknopen 

Mastworp: Een mastworp is een knoop waarmee een lijn aan een 

paal (of aan de mast) bevestigd kan worden. 

Paalsteek: De paalsteek is een knoop die gebruikt wordt om een 

niet schuivende lus in een touw te maken, hij kan gebruikt worden 

om stevige lussen te maken die achteraf makkelijk loskomen. 

Platte knoop: De platte knoop is één van de meest gebruikte 

knopen. Met een platte knoop worden twee lijnen aan elkaar 

vastgemaakt die van een vergelijkbare touwsoort en dikte zijn, en 

die niet te glad zijn. Een platte knoop kan ook natuurlijk gebruikt 

worden om twee einden van eenzelfde lijn met elkaar te 

verbinden. 

Schootsteek: De schootsteek is een knoop die gebruikt kan 

worden voor het aan elkaar verbinden van twee ongelijke lijnen, 

lijnen die verschillen in dikte, in stijfheid, in treksterkte. De 

knoop is eenvoudig te leggen en wanneer de knoop niet belast 

wordt ook altijd weer eenvoudig los te maken. 
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Zonnige groetjes, Robert-Baden Powell 


