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Ik draag veel geheimen met me mee. Maar dat ik een wereldberoemd acteur wil worden is dat
zeker niet. Dat weet iedereen al van kinds af aan.
En dit, dit is mijn grote kans. Mijn kans op roem, op faam, op beroemdheid, om te schitteren,
om de wereld eindelijk te tonen wat ik kan. Ik heb genoeg van die reclamespotjes, ik wil kunst
creëren!
Het enige wat nog tussen mij en mijn grote droom staat is 1 repetitie. Ik ben al zover gekomen.
Nu enkel nog de regisseur overtuigen. Volgens de geruchten wel geen simpele man. In Frankrijk
begonnen als loopjongen en nu één van de belangrijkste mensen in heel Hollywood, die Peau
D’Eau.

Maar dat mag me nu niet meer tegenhouden. Niets mag mij, François, Cois voor de kennissen
en Swakke voor de vrienden en mooie meisjes, nu nog tegenhouden. Ik ben het aan mijn familie
verschuldigd, aan mijn vrienden die ik mee naar hier heb gesleurd, aan de hele wereld!

Nu nog even mijn tekst herhalen en dan kruip ik onder de wol.
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Beste kapoenen!

Mijn naam is dus François, en ik droom er al heel mijn leven van om een wereldberoemde acteur te worden.
Dan zou ik veel aandacht krijgen, handtekeningen moeten uitdelen en op de foto gaan met duizenden
gillende fans. Man, wat zou dat leuk zijn.
Sommige acteurs zijn niet goed genoeg voor een bepaalde rol of hebben niet de looks om de rol die ze
willen bemachtigen te krijgen. Laat me jullie iets vertellen beste kapoenen, ik heb de looks en de kwaliteiten
om de beste van de beste van de aller aller beste van de beste te worden. En nu moet ik dus nog 1 laatste
repetitie afronden om mijn eerste hoofdrol in een echte film te krijgen!

Toekomstbeeld van mijn ster op de ‘Walk of Fame’
Maar het leven is geen ponykamp, heb ik een wijs man ooit horen vertellen. Ik heb goed maar dus ook
slecht nieuws.
Het slechte nieuws? Ik ben beroofd van het middel waarmee ik mijn kwaliteiten aan de wereld zou kunnen
tonen, de basis van alles, het is mijn script….
Het goede nieuws? Ik weet al wie hierachter zit. Het zijn 2 kennissen die hetzelfde pad als ik wilden volgen
maar nooit even goed als ik waren en dus ook nooit zullen staan waar ik ooit zal staan. Hun namen luiden
Manu en Manuel. Het zijn echte schurken die alleen maar met kwade bedoelingen in het leven staan.
Gedreven door jaloezie en afgunst willen ze mij verhinderen mijn droom te bereiken!
Maar ik treur niet. Een echte (potentiële) superster zoals ik geeft nooit op. Ik zal en moet dat script terug
hebben. Helaas heb ik niet al het nodige om deze klus te klaren. Ik heb slimme kinderen nodig, kinderen
met kracht, kinderen die weten waar ze met bezig zijn. Om het kort te houden, heb ik jullie nodig!! Daarom
roep ik jullie massaal op om mij te komen helpen op mijn zoektocht naar het script. Laten we de dieven
pakken en daarna samen profiteren van ons droomleven!
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Ben jij hier helemaal klaar voor? Kom dan op 15 juli om 7:45 naar de kapel aan de scouts. Van daar rijden
we dan al carpoolend naar de Ardennen voor samen een superleuke week te beleven!
We zullen jullie even vertellen over een normale dag op kamp om een idee te schetsen wat we allemaal
gaan meemaken:
1) Opstaan & ontbijt. Een beetje ochtendgymnastiek en dan een lekker boterham met choco of
misschien een potje cornflakes? We zullen zien wat de foerage voor ons voorziet!
2) Ochtendformatie. Een scoutsdag begint met een formatie. We horen hoe met onze acteur en zijn
droom is, spelen met de hele groep een spel en tonen dat we de wet goed kennen. (zie p.20)
3) Een bosspel of een sporentocht? Een hele voormiddag spelen, dat vooral!
4) Middageten & platte rust. Lekker samen eten en dan even rusten voor we er weer in vliegen.
5) Een stadsspel of sporten? Een hele namiddag spelen, dat vooral!
6) Even in de rivier ons wassen!
7) Avondeten. Wat zou de foerage vandaag hebben gekookt?
8) Avondspel. Sluipen? Een quiz? Zingen rond het vuur? Alles kan!
9) Slapen in onze tent. Dutje doen! Morgen weer een vermoeiende dag.
En zo een week lang! Wees maar zeker dat je met veel stoere verhalen terugkeert! Terugkeren doen we
op 30 juli met de bus, dan komen we rond 16u terug aan aan de Beemden, de school aan de scouts.
Een volledige lijst met alles wat je mee moet nemen vind je iets verder in dit boekje. Hier toch nog een
paar zaken waar we voor de kapoenen nog eens de aandacht op vestigen:
-

Meenemen: witte T-shirt die vuil mag worden. Hij zal niet wit terugkeren!
Meenemen: een kampuniform. Dit is kledij om je een dag te kunnen verkleden in het thema van
het kamp. Meer inspiratie vind je op pagina 19!
Als je zoon medicatie moet nemen, licht de leiding dan goed in. Schrijf het desnoods even uit!

Nu een snelle vragenronde:
-

-

Waar slapen onze bengels? In een tent met houten vloerplaten. Zowel matje als veldbed mag, een
goede slaapzak is aangeraden, een kussen, extra denkentje en vertrouwde knuffel kunnen ook
zeker geen kwaad!
Waar wassen die schavuiten zich? In het verfrissende rivierwater! Veel dichter bij de natuur geraak
je niet! Voorzie goede waterschoenen want in de rivier kunnen scherpe stenen liggen.
Waar gaan die belhamels naar de wc? Op een magische plek die de HUDO heet!
En eten? Waar doen die rakkers dat? De Kapoenenhoek zal voorzien zijn van een gezellige, door
de leiding gesjorde tafel.

Al onze accommodaties zijn uiteraard te bezichtigen den 23e als jullie je zoon komen afzetten! Nog vragen?
Mail naar kapoenen.woudlopers@gmail.com, contacteer Kameleon op 0477721733 of spreek ons aan op
deze BBQ.
Tot dan! Stevige Linker,
Gedweeë Argali, Afwachtende Cholo, Onbedeesde Zwaan, Onbewogen Manenwolf, Noeste Kameleon
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Beste superheldenfanaat!

Maak kennis met onze ordinaire, on-superkrachtige, een (beetje) saaie en
niet-zo-super Boris de Bosloper. Hij droomt al vanaf zijn geboorte dat hij ooit
in een echte superheldenfilm kan spelen. Maar het probleem is: hij heeft
helemaal geen superkrachten! Dus toen hij op een dag een flyer zag waar
hij zich kon inschrijven voor een superheldencursus bij de wereldberoemde
Hollywoodstudio’s, greep hij meteen zijn kans. Na maanden wachten, kreeg
hij

uiteindelijk

antwoord

en

wat

blijkt…

HIJ IS TOEGELATEN!
Maar in zijn contract staat dat elke superheld ook zijn superhulpjes nodig heeft. Dus heeft hij jou hulp
nodig! Wil je onze niet-zo-super Boris helpen om een wel-zo-super Boris te worden en ondertussen zelf
beroemd worden? Dan moet je zeker op dinsdag 23 juli om 7:45 aan de kapel staan om dan samen verder
te carpoolen naar de legendarische Hollywood studio’s!
Wat valt er zoal te verwachten van jou en welke krachten kunnen nog wel van pas komen?

-

Vele mentale krachten waaronder krachten om 8 dagen van mama en papa weg te zijn -> dit gaan jullie
niet merken want de tijd vliegt als we ons amuseren.

-

Vele fysieke krachten. Vooral de krachten om een hele dag op stap te zijn in de talrijke bossen rond
onze wereldbekende Hollywood studio’s.

-

Mogelijkheid om te vliegen (optioneel)

-

Cape-dragende krachten

-

Niet-bang-van-vuil-worden krachten

-

Plezier makende krachten (verplicht)

-

Spaghetti-eten-zonder-handen krachten

-

En nog veel meer…

Tijdens ons verblijf gaan we op bezoek bij 4 bekende superhelden. We zullen ze al even voorstellen.
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We starten bij Saang. De beroemde avatar en
vredebewaarder van de 4 naties, hij gaat ons iets
bijleren over de organisatie waarover elke
superheld moet beschikken.

Dan is het de beurt aan Superbagheera die onze
controle en inzet zal beproeven.

Hierna zal het (wees gerust, heel even maar) tijd
zijn om de schoolbanken terug te betreden want
we gaan naar de Zweinstein studios waar onze
goede vriend en tovenaar Ron Weasley ons zal
begeleiden in de kunst van de magische krachten!

En tot slot zal het dan nog eventjes tijd zijn om
onze fysiek te bewijzen bij onze grote be(v)er,
Meneer Ongelofelijk!
We rekenen op je want Boris kan dit niet alleen!
Stevige Linker en tot dan,
Akela, Bagheera, Baloe, Raksha en Shere-Khan.
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Beste Hollywoodloper van de toekomst

U leest het goed: Hollywoodloper, de toekomst van de filmindustrie, daar waar grote sterren aan het licht
zullen komen, daar waar de hemel er rooskleurig uit ziet! Uiteraard zullen er selecties komen, wie hier
binnen wilt geraken zal moeten bewijzen dat hij het ook verdient. Wij bedanken jullie voor het vertrouwen
in onze trainings- en opleidingstechnieken en zijn er van overtuigd dat iedereen die deze brief ontvangen
heeft, het kan maken als topacteur.
Het grootste deel onder jullie zal in topvorm moeten verkeren als ze het hier willen maken, daarom beginnen
we aan onze opleiding met een eerste conditietraining; een serieuze fietstocht van net geen 40 km. “Niets
aan”, hoor ik velen onder u al denken, maar onderschat deze tocht met meer dan 300 meter aan
hoogteverschillen niet! Trek uw beste fietsbroek dus al maar aan, zodat we samen bergen kunnen
verzetten! Serieuze wandeltochten, survivallen, zwemmen en sporten behoren tot de fysieke beproevingen.

De boog zal natuurlijk niet altijd gespannen staan, voldoende rust en ontspanning is uiteraard ook
belangrijk:
Rust? Dat zal zeker te vinden zijn in onze grote accommodatie in het midden van de natuur. Al weten jullie
natuurlijk als oudste kandidaat-Hollywoodlopers, hoe verder in de opleiding, hoe drukker onze
accommodatie zal (bezet) zijn. De spanning om officiële Hollywoodloper te worden zal namelijk stijgen.
Ontspanning? Hollywoodloper zijn is namelijk ook een groep zijn, één groep, een groep die samen gaat
slagen; enerzijds door alle kwaliteiten die ze hebben, anderzijds door het sterke geloof en aanmoedigingen
voor elkaar; met vallen, tuimelen en weer opstaan. Inzet voor de groep met ploegwerk.
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Natuurlijk is goede begeleiding het begin van alles, daarom worden jullie als toekomstige sterren opgeleid
door geweldige coaches met al heel wat Oscars en hoofdrollen op hun CV. Houtduif, Simia en
Sneeuwstormvogel zullen ervoor zorgen dat jullie na deze tien dagen zulke fantastische talenten zullen
ontwikkeld hebben, dat je best al wat oefent op het zetten van handtekeningen. Deze zullen namelijk overal
gevraagd worden.

Is acteur zijn niets voor jou? Misschien ben je wel een geweldige cameraman of geluidsman. Misschien
zorg je wel voor de belichting om ons er steeds allemaal geweldig te doen uitzien? Hoe dan ook, wij zijn
er van overtuigd dat ieder van jullie een grote meerwaarde zal zijn in onze crew.

Op deze professionele tiendaagse opleiding is discipline zeker niet onbelangrijk. Hoewel we hier zijn om
geweldige ervaringen op te doen en onze dromen na te jagen, is het van belang dat we elkaar met respect
behandelen en ons aan de regels houden die elke acteur respecteert.
Naast het feit dat jullie een volledige opleiding krijgen, is de werkkledij jammer genoeg niet gesponsord.
Daarom wordt er van jullie verwacht dat jullie voor het einde van de opleiding de gepaste outfit meenemen
die aansluit bij jullie nieuwe beroep als acteur, cameraman, geluidsman, regisseur…

Hebben jullie er zin in? De huidige crew kan al vast niet wachten om jullie te ontvangen.

Tot snel beste Hollywoodlopers!
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Binnen enkele dagen is het eindelijk zo ver. Het hoogtepunt van ons jaar, waar we zo hard voor werkten
komt er eindelijk aan. Nog enkele nachtjes slapen en we vertrekken eindelijk op BUITENLANDS KAMP!
Zoals jullie allemaal wel weten trekken we naar Montenegro: een landje iets groter dan België waar ze
betalen met de euro.
Montenegro telt ongeveer 650 000 inwoners en heeft als hoofdstad Podgorica. Aangezien we hier op
buitenlands kamp gaan is het niet meer dan normaal dat we kort even stilstaan bij de geschiedenis van
Montenegro. Sta me toe uit te wijden:
“ Ongeveer 75 jaar geleden toen er nog geen sprake was van Montenegro, omdat het deel uitmaakte van
de communistische Sovjetunie, werd er in een arm gezin een jongen genaamd Mont geboren. Hij groeide
op onder het alziend oog van zijn moeder nadat vaderlief stierf tijdens de Koude Oorlog. In het begin
lukt het zijn moeder nog om zorg te dragen voor Mont, zijn 5 broers en 4 zussen. Maar wanneer ook
moederlief sterft staat Mont er alleen voor.
Onwetend over wat er verder met zijn leven zou gebeuren neemt Mont de beslissing om te vertrekken
uit zijn geboortedorp Grovny. Met paard en kar trekt hij op pad, de wijde wereld in.
Vijf jaar en ontelbaar veel flessen wodka later zit Mont in een bar. Wanneer plots een jongen van ongeveer
zijn leeftijd naast hem plaatsneemt. Ze raken aan de praat en blijken verrassend veel gemeen te hebben.
Ze houden allebei van geraspte kaas, hiphop en FC Barcelona. Na een avond vol goede gesprekken vraagt
Mont de jongen om mee te gaan op zijn trip. De jongen, genaamd Egro, twijfelt geen moment.
Drie maanden later komen ze aan in de stad Stalingrad. Hier besluiten ze even halt te houden. Wanneer
ze ’s avonds de stad in trekken besluiten ze na enkele drankjes zich te begeven naar het grootste casino
van de Sovjetunie. Aangekomen in het casino nemen ze plaats aan een tafel waar poker wordt gespeeld.
Aan deze tafel zitten nog twee andere figuren genaamd Stalin en zijn toenmalige beste vriend Koen.
Tot ieders verbazing winnen Mont en Egro hand na hand en verliezen Stalin en Koen bakken vol geld.
Ongeveer 4 uur poker later is Stalin dan ook blut maar zijn gokverslaving zorgt ervoor dat hij blijft spelen.
Hij besluit om een laatste spel te spelen met als inzet een deel van zijn grondgebied. Mont en Egro
stemmen in. Met een royal flush wint Egro ook dit spel, met als gevolg dat Stalin een deel van zijn land
kwijt is.
Na deze geslaagde avond gaan Egro en Mont aan het denken over wat ze met dit landgoed kunnen
aanvangen. Ze denken na over wat ze echt missen aan de huidige Sovjetunie. Na een poos denken komen
ze tot de conclusie dat hiphop niet genoeg gewaardeerd wordt in hun land van herkomst. Hierdoor
besluiten ze om zich los te scheuren van de Sovjetunie en een land op te richten waar alleen maar harde
Amerikaanse hiphop wordt gespeeld in de discotheken.
Tijdens het bedenken van een naam voor dit land vonden Egro en Mont weinig inspiratie. Ze besloten
dan maar voor de makkelijke weg te kiezen en vernoemde het land naar henzelf. Zo kwamen ze tot de
naam Montenegro. Hier dansten beide heren elke avond op de muziek die zij het liefste hoorden tot ze
stierven in 2003.”
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Zo. Nu we de geschiedenis van dit prachtige land kennen zijn we helemaal klaar om hier twee weken op
verkenning te gaan. Wat we er precies gaan doen is nog geheim en zullen jullie ter plekke moeten
ontdekken. Wel kunnen we al enkele tips geven over wat er jullie op buitenlands kamp staat te wachten:
-

Het buitenlands kamp zal hoogtes en laagtes kennen.
Er zullen droge momenten zijn maar je zult soms ook kopje onder gaan.
Ontspanning en inspanning zullen elkaar geregeld afwisselen.
De voetjes zullen niet altijd op de grond blijven.

Als deze mysterieuze tips jullie nog niet warm hebben kunnen maken voor het buitenlands kamp doen
volgende foto’s van het prachtige landschap dat misschien wel.

Zoals jullie zien is het daar niet zo slecht. Aan ons om er een onvergetelijk avontuur van te maken. Twee
weken lang zullen we kunnen genieten van de prachtige cultuur, het lekkere eten en de beeldschone natuur
van dit klein maar prachtig landje.

Zo. Hopelijk kijken jullie even hard uit als jullie leiding naar deze twee weken vol avontuur en plezier.

Tot in Dubrovnik
Een Stevige Linker
De VK-leiding, Wouw, Koelan en Lijster
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Het leven van een acteur is zwaar. Een grondig, gevarieerd dieet is dus
van niet te onderschatten waarde. Gelukkig staan deze 6 privé-chefs klaar
om ons van het nodige voedsel te voorzien op onze zoektocht naar roem!

 Favoriete kampeten: Spaghetti (vreetstreep)
 Allergisch aan: De code van zijn fietsslot

 Favoriete kampeten: Spek met eieren
 Allergisch aan: Optimisme

 Favoriete kampeten: Boke met choco
 Allergisch aan: Kampterreinen zonder kasseien
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 Favoriete kampeten: BBQ
 Allergisch aan: Fietsen

 Favoriete kampeten: Het vieruurtje
 Allergisch aan: Kampterreinen zonder Spinaap

 Favoriete kampeten: Curryworsten
 Allergisch aan: Curryworsten
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De VK’s al in de eerste 2 weken van juli op kamp gaan?
Naar Montenegro dan nog?
De vorige keer we op kamp gingen in Olloy-Sur-Viroin in 2013 was?
De oudste leider, Lijster, toen nog een Verkenner was?
De jongste leider, Sneeuwstormvogel, toen zelfs nog maar 1e jaar JV was?
Er volgend jaar terug een JIN-tak zal zijn?
Deze tussen de VK’s en de leiding ligt?
JIN voor Jij en Ik een Noodzaak staat?
Er vlak bij ons een meisjescouts op kamp zal zitten die we vrij goed kennen?
Dat voor ons niet uitmaakt want dat wij meisjes vies vinden?
De quiz weer een groot succes was?
KV Mechelen het verdient om volgend jaar in 1e klasse en Europees te spelen?
De leiding zelf al hard aan het studeren is om de wet terug goed te kennen op kamp?
En elke dag al een gebedje doet voor goed weer?
We op kamp gaan met gloednieuwe sjorbalken?
En een nieuwe materiaaltent?
Dit komt door jullie inzet en aanwezigheid op onze evenementen?
Dit het laatste kamp als groepsleiding is voor Wouw, Lijster en Kameleon?
Lijster dit jaar de bezinning niet zal (lees: mag) voorlezen?
Er dit jaar een prijs zal zijn voor het beste / origineelste kampuniform?
We dit jaar terug een goede rivier hebben?
Wij er al kweeniehoeveel goesting in hebben?
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Verkenners: deze pagina is niet zo interessant voor jullie. Praktische info kregen jullie al rechtstreeks van
jullie leiding!
TAK
Kapoenen

VERTREK
23 juli – 07:45 - kapel

PRIJS / DAG
€ 12

TOTAAL BEDRAG
€ 96

Welpen

23 juli – 07:45 - kapel

€ 12

€ 96

Jong-Verkenners

20 juli – 07:45 - kapel

€ 12

€ 132

Gelieve het bedrag te storten met vermelding van naam en tak op volgende rekening:
BE89 0689 0357 0585

-

Wat zal dit geld u opleveren in het mondaine Hollywood?
- Accommodatie (Senior / Patrouilletent)
- 3 maaltijden per dag
- Vieruurtje
- Ervaringen die je een leven lang meedraagt
- Vers drinkwater
- Constante begeleiding gedurende uw tocht naar beroemdheid en rijkdom
- Stromend (rivier)water
Een excuus als je na het kamp perongeluk een boertje laat thuis omdat je er nog niet aan
gewoon bent dat je je terug in het gewone leven bevindt
- Busreis terug

De Kapoenen & Welpen spreken af aan de kapel, van waar al carpoolend naar de Ardennen getrokken
wordt. Het adres van het effectieve kampterrein zal dan meegedeeld worden, dit is niet gelijk aan het
postadres.
De JV’s spreken ook af aan de kapel, met hun perfect-in-orde fiets, en gaan dan al carpoolend tot
halverwege, waar ze de auto voor hun stalen ros inwisselen en de laatste kilometers op eigen kracht
afleggen. Hun grote zakken wisselen op dit wisselpunt naar de fietsenremork en worden zo tot het
kampterrein gebracht. In een volgauto kunnen ze hun klein rugzakje kwijt met proviand.
We keren terug op 30 juli met de bus. Onze aankomst is geschat rond 16u, maar dit is natuurlijk
afhankelijk van verschillende factoren. Indien er grote vertragingen worden opgelopen zal dit zo snel
mogelijk gecommuniceerd worden via sms, mail of Facebook. De bus rijdt naar de Beemden, de school
schuin tegenover de scouts.
Hebt u vragen? Twijfel niet!
Contacteer de takleiding of de groepsleiding, afhankelijk van de aard van uw vraag:
Kapoenen – kapoenen.woudlopers@gmail.com – Kameleon: 0477721733
Welpen - welpen.woudlopers@gmail.com – Anhinga / Akela: 0493699472
JV’s - jongverkenners.woudlopers@gmail.com – Houtduif: 0484161489
VK’s - verkenners.woudlopers@gmail.com – Wouw: 0470549331
Groepsleiding: groepsleiding.woudlopers@gmail.com – Kameleon & Wouw
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Het is aangeraden al het meegegeven materiaal te voorzien van een naam. Hollywood is een erg
druk bevolkt gebied dus iets kwijt geraken is altijd mogelijk!
Kledij
Perfect uniform (aan bij vertrek)
Sportkledij
Ondergoed
Sokken
Broek (lang en kort)
T-shirt
Trui
Regenjas
Kampuniform (voor meer uitleg zie volgend hoofdstuk)
Extra T-shirt / broek voor heel vuil te worden
Witte T-shirt om te knutselen (Kapoenen)

Ruim rekenen kan geen kwaad. Bv. 12 paar sokken voor 8 dagen kamp is indien het regent geen
overbodige luxe.
Als we zeggen ‘heel vuil worden’ bedoelen we ‘niet meer proper te krijgen vuil’.
Toiletgerief
Tandenborstel
Tandpasta
Washandje of klein handdoekje
Zwembroek
Badhanddoek
Zonnecrème
Watersandalen (stenen in de rivier kunnen scherp zijn!)
Slaapgerief
Slaapzak
Veldbedje (toegestaan t.e.m. welp)
Matje (verplicht van JV)
Knuffel
Extra dekentje
Hoofdkussen
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Varia
Keukenhanddoek
Adressen (op stickers)
Papier en pen
Zakgeld (voor kaartjes)
Persoonlijke medicatie (leiding op hoogte brengen!)
Drinkbus
Kleine rugzak
Kids-ID, ISI+ kaart, … (afgeven bij vertrek)

Zorg dat de leiding goed op de hoogte is van alle allergieën, speciale diëten, medicatie,… Schrijf
het desnoods uit op papier, zodat wij en de foerage het zeker niet kunnen vergeten!
Jong-Verkenners
Trekrugzak
Gamel en bestek
Poncho
Zakmes
Seinkaart
Kompas en roomer
Extra veters en naaikitje voor snelle herstellingen
Fiets (in orde: remmen, opgepompte banden, versnellingen, lichten)
Klein rugzakje voor fietstocht
Helm (verplicht)
Reserveband & plakgerief
Eventueel fietsbroekje
Energie voor onderweg: eten & drinken
Wat nemen we NIET mee
Snoep
Alles elektronisch
Nucleaire wapens
Drugs of andere verdovende middelen
Heimwee

×
×
×
×
×

Zeep: u hoeft niet, zoals andere jaren, zelf (ecologische) zeep te voorzien. Wij voorzien 100%
natuurlijke zeep, een lokaal product zonder verpakkingsafval. Want #minderismeer #anuna #greta
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Hollywood is de geboorteplaats van menig kaskraker. Om je hier thuis te voelen is het
aangeraden de plaatselijke mode te omarmen, en je in de huid van je favoriete filmpersonage te
verplaatsen.

Traditiegetrouw moeten jullie dus weer verkleedkledij meenemen om op het einde van het kamp,
de groepsdag, compleet in de goede sfeer op te gaan. Denk aan je favoriete film en kies je
favoriete personage, en verkleden maar! Hier vind je al wat inspiratie:
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Belangrijk is dat je je tekst kent als je het wilt maken in Hollywood. Op de volgende pagina’s vind
je enkele belangrijke lijnen die je al kan oefenen thuis!
Avondlied (zingen we elke avond voor het slapengaan)
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,
Wij vragen, Heer, verlaat ons niet!
Scouts en leiders 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!
Bikken (voor elke maaltijd)
Bijvoorbeeld ‘s morgens:
Er wordt 1 iemand aangeduid die zegt:
Goedemorgen, naam persoon links van je
Goedemorgen, naam persoon rechts van je
Iedereen samen:
Goedemorgen alle samen en ‘s morgens smaakt het eten goed in alle legen magen, smakelijk!
De persoon die aangeduid is: Bikke bikke bik
Iedereen samen: Hey hey hey
De persoon die aangeduid is: Bikke bikke bik
Iedereen samen: Hey hey hey
De persoon die aangeduid is: Bik
Iedereen samen: Hey
De persoon die aangeduid is: Bik
Iedereen samen: Hey
De persoon die aangeduid is: Bik bik
Iedereen samen: Hey hey
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De Wet (kan opgevraagd worden in elke formatie)

De Wet is cumulatief: Kapoenen kennen strofe 1. Welpen strofe 1 en 2. JV’s 1, 2 en 3. VK’s &
leiding 1, 2, 3 en 4.
Kapoenen
Ik ben scout
Ik verken de wereld,
ik val, ik tuimel en ik sta weer op.
Ik wil mijn best doen.
Welpen
Ik ben scout, tussen scouts en gidsen.
Daarom beloof ik
me in te zetten voor mijn groep.
want mijn werk is ploegwerk,
en onze inzet verzet bergen.
JV’s
Ik ben scout, tussen scouts en gidsen,
hier & nu; ginds & morgen
het spel dat we spelen is niet luchtledig.
Samen willen we de wereld verdraaien
VK’s & Leiding
Ik ben scout, tussen scouts en gidsen, in de wereld
zo hoop ik op iets meer dan wat ik zie.
Ik hoop dat wat ik doe niet voor niets is,
ik geloof dat wat we doen zin heeft,
ik beloof dat het niet om het even is.
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Een acteur op een missie kan soms toch eens deugd ondervinden van een berichtje van het
thuisfront. Wilt u van thuis uit uw zoon bereiken, kan u dat doen door een briefje te sturen naar
onderstaand adres. Wij vragen wel de post een beetje te beperken in aantal, om heimwee zo
veel mogelijk te voorkomen. Ervaring leert ons dat elke dag post krijgen niet zo goed helpt in dat
proces.
Scouts Woudlopers
Rue de Mariembourg 1
5670 Dourbes
T.a.v. naam lid – tak lid
België – Belgique

Het is ook mogelijk voor de kampgangers om een brief huiswaarts te sturen. Dit kan aan de
hand van meegegeven papier, enveloppe en postzegel, maar het is ook mogelijk om ter plekke
een mooi kaartje en postzegel aan te kopen. Geef hiervoor dan de nodige centjes mee: een
postkaartje kost €2 per stuk, een postzegel €1.
Tip: geef de adressen waar uw zoon briefjes naar zal sturen mee op stickers, zodat deze
gemakkelijk op de enveloppe / kaart te plakken zijn.



IN GEVAL VAN NOOD
Briefpost heeft z’n charmes, maar erg snel is het niet.
Voor snel contact kan u ons steeds bereiken via onderstaande noodnummers. Dit is dus niet om
gewoon eens te polsen hoe het met uw zonen gaat!
Wouw:

+32 470 54 93 31

Kameleon:
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+32 477 72 17 33

Voor updates over ons leven in de Ardennen!
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