KAMPKRANTJE 2022

Woordje van de groepsleiding
Liefste Gidsen en Ouders
Het is zover! We vertrekken binnenkort weer op kamp!
Dit jaar reizen we naar een Winter Wonderland.
Warme jas check? Sjaal check? Muts check? Handschoenen check?
Het Gidsen Winter Wonderland bevindt zich in Wervik.
Vele kilometers van ons gekende Mollendorp.
In dit boekje geven we alle praktische informatie mee over het kamp.
Ook van de takleiding zal je binnenkort nog extra informatie krijgen via mail.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Onze gegevens kan je achteraan dit boekje terugvinden.
Stevige Linker
De Groepsleiding
Guitige Chinchilla a.k.a Nina Janssen
Doortastende Buffel a.k.a Lore Vanhelden
Hartverwarmend Stokstaartje a.k.a Elena Ausloos
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Praktische info
Vertrek
Kapoenen worden gebracht op de bezoekdag. Deze start op 25 juli vanaf 17u.
***Indien er voldoende vraag is naar een gezamenlijke bus, regelen wij busvervoer
naar het terrein voor kapoenen en bezoekers van de bezoekdag. Dat zal tegen een
kleine vergoeding zijn. Meer info binnenkort via mail.
Kabouters vertrekken op 23 juli in de ochtend.
(Exacte locatie en tijdstip kom je te weten via de takleiding.)
Woudlopers vertrekken op 23 juli in de ochtend.
(Exacte tijdstip en vertreklocatie kom je te weten via de takleiding.)
Jonggidsen vertrekken op 20 juli in de ochtend.
(Exacte tijdstip en vertreklocatie kom je te weten via de takleiding.)
Gidsen vertrekken op 20 juli in de ochtend.
(Exacte tijdstip kom je te weten via de takleiding.)
Info over bagage kan je onderaan terugvinden.
Terugkomst
Alle takken gaan op 30 juli naar huis. Zij zullen in de late namiddag aankomen in
Mol. Het exacte uur zal via mail en Facebook worden meegedeeld.
Bagage
Kapoenen brengen hun bagage zelf mee naar het kampterrein.
Kabouters en Woudlopers brengen bagage mee naar de locatie van vertrek.
De leiding zorgt ervoor dat deze op het kampterrein geraken.
Jonggidsen en Gidsen brengen op 12 juli tussen 11u en 12u hun bagage naar het
lokaal. Deze gaan mee met de containers. Lukt het niet om de bagage dan te brengen,
contacteer de takleiding via jonggidsen@gidsenmol.be of gidsen@gidsenmol.be
Ophalen bagage
Bagage van Kapoenen, kabouters en Woudlopers gaan samen met de leden naar
huis. Deze kan samen met de leden opgehaald worden op 30 juli.
Bagage van Jonggidsen en Gidsen kan weer opgehaald worden op 31 juli tussen
13u en 14u.
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Post
è Adres voor een briefje naar je liefste gids:
Voornaam Naam + tak
A4212M Gidsen Mol-Centrum
Faconstraat 2
8940, Wervik
België
Noodnummer
Tijdens de kampperiode kan je ons altijd bereiken op het nummer 0495 11 29 51
(Elena, groepsleiding). Wij willen vragen om ons tijdens het kamp enkel te
contacteren voor dringende gevallen.
Medische fiche
De medische fiche hebben jullie normaal online al ingevuld voor jullie dochter. Indien
je dat nog niet hebt ingevuld, gelieve dat dan alsnog te doen.

Dit is zeer belangrijk dus kijk zeker na of ze nog up-to-date is!!
Invullen kan via:
https://login.scoutsengidsenvlaanderen.be/auth/realms/scouts/protocol/openidconnect/auth?client_id=groepsadmin-productionclient&redirect_uri=https%3A%2F%2Fgroepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be%2
Fgroepsadmin%2Fclient%2F%23%2Fledenlijst&state=efd97241-5e46-482c-8a69747c3e3f87ad&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&no
nce=cfd38753-31bf-44ca-a3ee-44e08b41846b
Lukt het niet om het online in te vullen? Ken je het lidnummer niet meer? Stuur dan
een mailtje of vraag een papieren versie aan via grl@gidsenmol.be
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Aandachtspunten
Kampperiode
-

20 tot 30 juli Jonggidsen en Gidsen

-

23 tot 30 juli Kabouters en Woudlopers

-

25 tot 30 juli Kapoenen

Bezoekdag
Na twee jaar een virtuele bezoekdag, kijkt ons groepscomité er terug naar uit om zich
helemaal uit te leven met de organisatie van een bezoekdag. Alle (plus) ouders, broers,
zussen, nonkels, tantes, vrienden, ... zijn daarom van harte welkom op onze
bezoekdag. Altijd al willen weten hoe een gidsenkamp bij ons eraan toegaat? Kom
zeker langs! We beginnen om 17u. Om 20u eindigt de dag met een echte
gidsensluiting.
Postpakketjes
De laatste jaren vinden we heel wat postpakketjes terug in onze kamppostbus. Niet
iedereen heeft de mogelijk hiertoe dus mogen we vragen deze te beperken. Het is
helemaal niet nodig om dozen vol snoep en andere cadeaus op te sturen. De leden
krijgen zeker voldoende op kamp!
Snoep
Elk jaar opnieuw ontdekken we hele voorraden snoep in de valiezen van onze leden.
Wees gerust: er is op kamp meer dan genoeg te eten! Eigen snoep meebrengen is
dus overbodig. Als je je dochter toch graag een beetje snoep meegeeft, geef het dan
aan de leiding zodat zij het op gepaste momenten kunnen uitdelen aan de hele groep.
GSM
Een gsm hoort niet thuis op kamp! Er is steeds iemand van de leiding bereikbaar voor
noodgevallen, een eigen gsm is dus overbodig. Wij vragen dan ook om erop toe te
zien dat je dochter de gsm thuislaat.
Ecozeep/ Ecoshampoo
Op kamp gaan heeft invloed op het milieu. Onder het motto ‘leave no trace’, proberen
we het kampterrein zo proper mogelijk achter te laten. Daarom gebruiken we op kamp
enkel ecologische zeep, - afwasmiddel, en - shampoo. Deze producten veroorzaken
geen schade aan de natuur en moeten door iedereen gebruikt worden op kamp. Laat
dus je eigen shampoo- en zeepbussen thuis!
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Hoe kan je inschrijven?
Het kampgeld moet voor 5 juli gestort worden op rekeningnummer BE 04 9731 8039
0631 met vermelding: kamp + tak + voor- en achternaam kind(eren).
Let
op!
We
werken
ook
met
https://forms.gle/JayR9v35xDnDX8Xu9

inschrijvingen

via

Google

Form:

Deze link kan je ook terugvinden in je mail. Als je geen geld hebt gestort of niets hebt
laten weten aan de takleiding voor 5 juli gaan we ervan uit dat je dochter niet mee op
kamp gaat.
Reeds enkele jaren geeft onze groep korting aan gezinnen die meerdere dochters
hebben die mee op kamp gaan.
Hieronder zijn de concrete prijzen weergegeven in een tabel:
EERSTE KIND
Gids
Jonggids
Woudloper
Kabouter
Kapoen

€120
€ 120
€ 95
€ 95
€ 80

TWEEDE KIND
Gids
Jonggids
Woudloper
Kabouter
Kapoen

€100
€ 100
€ 80
€ 80
€ 66

DERDE KIND
Gids
Jonggids
Woudloper
Kabouter
Kapoen

€100
€ 100
€ 70
€ 70
€ 59

Bij vragen over kampgeld kan je contact opnemen met de groepsleiding
(grl@gidsenmol.be)

Scouting op maat
We vinden het zeer belangrijk dat al onze leden mee op kamp kunnen gaan, ook de
kinderen voor wie dat financieel niet gemakkelijk is. Wanneer je het moeilijk hebt om
de kosten voor het kamp van je dochter(s) te betalen, kan je steeds terecht bij de
groepsleiding. Via Scouts en Gidsen Vlaanderen wordt er dan gewerkt met de 1/3e
regel. Dit betekent dat wij 1/3e van het kampgeld betalen en Scouts en Gidsen
Vlaanderen 1/3e, zodat jullie als ouders zelf ook nog 1/3e van het kampgeld betalen.
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Ik ga op kamp en ik neem mee …
KLEDIJ
«
«
«
«
«
«
«
«

Uniform en gidsensjaaltje (dat doe je aan bij vertrek)
Speelkleren (shorts, T-shirts)
Warme kleren (lange broeken, dikke truien, …)
Voldoende ondergoed!!!
Zwemkledij
Regenkledij (regenjas, laarzen)
Stevige stapschoenen
Hoedje/pet

WASGERIEF
« Voldoende handdoeken en washandjes
« Toiletzak met tandpasta, tandenborstel, bekertje, kam, borstel,
zonnecrème en al je andere verzorgingsproducten
« Eventueel maandverband/ tampons
« Waskom
EETGERIEF
«
«
«
«

Een pot met je lievelingssmeersel (confituur, choco, pindakaas,)
Aardappelmesje of dunschiller
Bord en soepbord (of gamellen), beker, bestek
Twee keukenhanddoeken (MET JE NAAM OP!)

SLAAPGERIEF
«
«
«
«
«
«

Veldbed (kabouters)
Luchtmatras en/ of matje (kapoenen, woudlopers, (jong)gidsen)
Slaapzak en eventueel een extra deken (het kan ’s nachts sterk afkoelen)
Hoofdkussen
Pyjama
Een knuffelbeer, -paard, -draak, -mier, …
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ALLERLEI
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Zaklamp
Schrijfpapier en enveloppen met adres en postzegel
Een linnenzak voor je vuile was
Rugzakje en drinkbus (dat heb je nodig bij het vertrek, dagtocht, …)
Boeken/strips om te lezen tijdens de platte rust (zet je naam erin)
Eventuele medicatie met gebruiksaanwijzing (geef dat aan je leiding)
Eventueel muggenstift of –melk
Kids ID/ ID kaart afgeven aan de leiding bij vertrek
Trekkersrugzak voor woudlopers, jonggidsen en gidsen
Eventuele extra’s kom je te weten via de takleiding

BELANGRIJK!
Zet overal je naam op (elk jaar groeit de stapel verloren voorwerpen, als ergens een
naam in staat kunnen we het tenminste terugbezorgen aan de eigenaar)
Neem speelkleren mee die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen
Laat alle waardevolle spullen thuis (armbandjes, horloges, GSM’s, …)

Kampkrantje 2022

7

Dagindeling
Liefste ouders,
De eerste dag op kamp was al heel leuk!! Om half 8 kwam onze leiding ons wakker maken.
Na een halfuur moesten we zorgen dat we aangekleed en gewassen waren, want om 8u00
stipt was het opening. We moesten ervoor zorgen dat we niet te laat waren en dat we ons
uniform aanhadden, want anders wachtte ons een of ander karweitje.
Toen we om half 9 aan het ontbijt mochten beginnen had ik al enorme honger. Gelukkig had
de kookploeg iets lekkers voorzien!! Nadat we onze taken gedaan hadden, begon om half 10
het eerste spel. Het was een bosspel, iets met piraten die onze schat wilden komen stelen.
Omdat we zo hard gespeeld hadden (en dus ook vuil waren), zijn we vlak voor het middageten
eerst onze handen gaan wassen, want om 12u00 had de kookploeg iets heerlijks warm
klaargemaakt. Na het eten hadden we platte rust. Ik heb rustig een beetje in de tent een
boekje zitten lezen, maar zelfs Ann was even in slaap gevallen! Om 14u00 stond de leiding
er weer met een zot spel (en tijdens het spel kregen we zelfs een vieruurtje). Hoewel de pot
om 18u00 geen frieten schafte was het avondeten heel lekker. Plots moesten we weer snel
op zoek naar ons uniform, want het is hier stipt om 20u sluiting. Daarna hebben we nog wat
gespeeld, zijn we ons gaan wassen en gaan slapen. Ik mis jullie wel een beetje, maar het is
hier heel leuk!
(Jullie) Kapoen,
7.15u De leiding staat op
7.30u De leden staan op
7.30-8.00u Wassen en aankleden
8.00u We verwachten iedereen in uniform bij de opening
8u30 Ontbijt + taakjes
9u30 Voormiddagspel
12u00 Middageten + taakjes
13u00 Platte rust
14u00 Namiddagspel
18u00 Avondeten + taakjes
20u00 In uniform op de sluiting
Na 20.00u Spel en later op de avond zzz, ronk, snurk, …
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Wegbeschrijving
Turnhoutsebaan 114
2400 Mol

Faconstraat 2
8940, Wervik
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Kapoenen
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Kabouters
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Woudlopers
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Jonggidsen
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Gidsen
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Totemisatie
Wat is totemisatie? - Totemisatie is het krijgen van een totem tijdens de scoutsloopbaan en
wordt gezien als een belangrijk moment binnen scouting. Totemnamen kunnen een
betoverende kracht hebben en het hoogtepunt van je scouts- en gidsenleven zijn. Velen van
ons ervaren het zo.
Vanwaar komt totemisatie? - Het gebruik van totems kent zijn oorsprong bij de natuurvolkeren
in Afrika, Amerika, Siberië en Australië. Ze maakten een onderscheid tussen collectieve en
individuele totems: De collectieve totem behoorde tot de hele groep en bestempelde de
waarden van de gemeenschap. De individuele totem daarentegen werd gegeven aan mensen
na een weloverwogen, vastberaden daad.
In de scouts van Baden-Powell, werden totems gebruikt om een patrouille aan te duiden. De
patrouilles identificeerden zich met een dier.
Vandaag is de totemisatie in Vlaanderen uitgegroeid tot een van de belangrijkste pijlers van
scouting. Het is een van de factoren die de identiteit van scouting bepalen.
Welke totems krijg je op de gidsen? - Een scoutslid krijgt twee totems: een totem en een
voortotem. De totem is de naam van een dier dat dezelfde eigenschappen heeft als de drager
van deze totem. De totem weerspiegelt de talenten, eigenschappen en persoonlijkheid van de
persoon in kwestie. Op die manier erkent en waardeert de totemisatie mensen binnen een
groep.
Wanneer krijg je je totem? - In onze groep geven we totems vanaf de leeftijd van tweede jaar
gids. Je krijgt je totem op het tweede kamp dat je meegaat als gids, jin, of leiding. De voortotem
wordt gekozen in het tweede jaar dat je meegaat op kamp als leiding. Dat is een adjectief dat
je wordt toegewezen om je totem te versterken of aan te vullen.
Wie krijgt er dit kamp een totem? – Bij de leiding worden er heel wat voortotems gegeven
dit jaar. Lotte, Kato, Marie W, Camea, Caro S, Caro VDW, Luna, Marieke, Noor en Rosalie
krijgen allemaal een voortotem dit jaar. Bij de Gidsen worden er ook heel wat totems gegeven.
Volgende gidsen krijgen allemaal een totem op kamp: Joke, Lina, Yana, Fee, Alita, Freya, To,
Tesse, Minna, Nena, Fleur, Vanessza en Mila.
Meer weten? - Meer over totemisatie en de betekenissen van de verschillende totemnamen
vind je op de www.scoutsengidsenvlaanderen.be of in de totemapp.

Een overzicht van de totems in onze groep vind je op de volgende pagina.
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Totemoverzicht
Amelie Van Hove
Camea Melis
Caro Sels
Caro Vandenweyer
Elena Ausloos
Hanna Mathijs
Hanne Van Vlodrop
Kato Vandegaer
Léa Dadoumont
Lena Geenen
Lisa Vandevelde
Lore Vanhelden
Lore Vanhoof
Lotte Mols
Louise Vleugels
Luca Populaire
Luna Sels
Marie Vandenbergh
Marie Wens
Marieke Claeys
Mart Verlooy
Nina Janssen
Noor Ver Heyen
Roos Verheyen
Rosalie Legrand
Sarah Joris
Sem Maes

Newfoundlander
Beermarter
Bever
Schaarbek
Hartverwarmend Stokstaartje
Zachtaardige Schoenbekooievaar
Steenbok
Chimpansee
Pauw
Saterhoen
Drongo
Doortastende Buffel
Pony
Mara
Dingo
Zwaan
Poolvos
Kwikstaart
Ekster
Tapir
Aangename Fret
Guitige Chinchilla
Wasbeer
Parkiet
Parkiet
Spitsvogel
Schaap
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Kampbrief
Vind je brieven schrijven moeilijk of vervelend? Heb je op kamp altijd tijd te kort?
Gebruik dan onze voorgedrukte brief. Dan hoef je op kamp enkel maar de rondjes
zwart te maken!
TIPS!
• Moet je meer dan één brief schrijven? Maak op voorhand enkele kopies.
•

Maak thuis de enveloppen al klaar: schrijf de adressen en kleef de postzegel er al
op.

•

Maak je brieven kort en krachtig. Dan heb je meer tijd om te spelen.

o Liefste............................................o Beste..............................................
o moeder o vader o opa o vriend o vriendin o hond o vis o oom o tante o neef o nicht
o Koning Filip o .....
o Ik ben eigenlijk te lui om te schrijven
o Ik heb het ongelooflijk druk, maar ik laat u toch weten dat het met mij
o heel goed gaat o goed gaat o slecht gaat o ............
De o busreis o treinreis o fietsreis o autoreis o kameeltocht o ............
is o traag o gewoon o vliegensvlug verlopen
Het water van o de beek o het meer o de vijver o het zwembad o drinkbus o ...........
is o heet o lekker warm o goed fris o ijskoud o bevroren.
We zijn al o een paar keer o nog nooit o al heel veel gaan zwemmen.
Mijn gezondheid is o goed o redelijk
maar ik heb nogal last van o honger o muggenbeten o zweetvoeten o diarree o de
zon o heimwee o ........
De leiding is o om van te gaan lopen o vreselijk vervelend o goed in form o lief o
steengoed
Ik verveel me hier o helemaal niet o rot
Het weer is op dit moment o uitsteken o redelijk o slecht
Het is hier o snikheet o lekker wam o kletsnat o koud genoeg voor 20 ijsberen o goed
te doen
Ik ben o verdikt o vermagerd want het eten is o heel lekker o eetbaar o niet binnen te
krijgen
Verder wens ik u nog een fijne vakantie! In deze brief zit ook nog o onzichtbare
groetjes en dikke kussen o een beetje gras van de streek en wat buitenlucht o enkele
tekeningen o .........
o Dag o Daaaag! o Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!!
Je ...................................
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Wist-je-datjes…
Wist je dat…

« de leiding heel blij is dat we bijna weer op kamp mogen gaan?
« wij het wachten beu zijn en heel graag met jullie op kamp willen vertrekken?
« we op kamp gaan in West-Vlaanderen?
« het terrein vlakbij de grens met Frankrijk ligt?
« de boer en boerin van het terrein Dirk en Griet heten?
« de kinderen van de boer en boerin bij de Chiro zitten?
« het terrein vlakbij de set van het programma ‘Eigen Kweek’ ligt?
« het terrein uitkijkt op een indoor skipiste?
« ze bij de Delhaize in Wervik Frans spreken?
« een gemiddelde sneeuwvlok bestaat uit 180 miljard watermoleculen?
« de gemiddelde sneeuwvlok met vijf kilometer per uur valt?
« alle sneeuwvlokken zes kanten hebben?
« het liedje ‘Let it go’ geschreven werd in 1 dag?
« dat liedje al sinds de eerste kampvergadering in ons hoofd zit?
« de leiding hoopt dat jullie allemaal heel braaf zijn op kamp?
« de leiding op kamp ook heel goed voor jullie gaat zorgen?
« de leiding suuuuperveel zin heeft in kamp?
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