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JIN-& GROEPSLEIDING

Lieve lieve bergrakkkers,
Het is weer DE tijd van het jaar! JOEPIEDEJ! Met de kampen in vooruitzicht willen wij graag nog even
alle belangrijke informatie op een rijtje zetten.
Hieronder staat een tabel met de belangrijkste info. Bij vragen contacteer je best de leiding van de
tak waar jouw kind zit. (TAK@bergrakkers.be bv. Jin@bergrakkers.be)
Het is heel belangrijk dat de verzekering van elk lid in orde is. Daarvoor moet het lidgeld van het jaar
2021-2022 betaald zijn. Check daarom zeker nog eens of dit voor jouw kind in orde is. Moest je
vragen hebben over de verzekering kan je altijd terecht op de website van Scouts & Gidsen
Vlaanderen, de koepelorganisatie achter de Bergrakkers.
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen/ledenpolis-0
Daarnaast moeten de gegevens en informatie over uw kind(eren) up to date zijn! Zorg er dus voor
dat de info klop (gegevens ouders ect,..) en dat de medische fiche is ingevuld indien nodig.
De inschrijvingen voor het buitenlandskamp zijn al achter de rug. De kapoenen en welpen kunnen
nog inschrijven tot woensdag 15 juni, 23u59. Hierna nemen we geen inschrijvingen meer aan. Link
om in te schrijven: https://forms.gle/XF4NHekU8pGw14QAA
Nog even het geheugen opfrissen:
De kapoenen en welpen vertrekken op de hieronder vermelde data. Ze spreken de dag van vertrek
af op het Houtemveld om 9u30. Van daaruit vertrekken ze naar de kampplaats. De kapoenen en de
welpen worden met de bus terug gebracht naar Tienen. De aankomst zou dan 11/07 om 14u00 zijn.
De kids worden opgehaald aan het Rakkersveld. (Zodra wij concrete info hebben wordt dit ook
meegedeeld via mail)
De Jong-Givers en givers gaan op buitenlands kamp. De bus vertrekt donderdag 14 juli om 20:00u.
Wij spreken af om 18u30 op het rakkersveld zodat we samen de bus kunnen inladen. Vergeet zeker
je ID niet. Ook hebben we de volmacht nodig om jullie kinderen mee te nemen naar het buitenland.
Zorg ervoor dat je dit tijdelijk bij de gemeente aanvraagt. Bezorg dit ook op papier aan ons bij
vertrek. Omdat we op buitenlands kamp gaan hebben we besloten met de leiding, dat GSM’s mee
mogen. Tijdens de busrit mogen leden deze bij zich houden, van zodra we op het kampterrein zijn
wordt de gsm wel terug aan de leiding gegeven. Neem dus ook zeker je oplader mee. Het meenemen
van je gsm is wel op eigen risico. De scouts komst niet tussen indien de gsm stuk gaat. De JongGivers en givers mogen worden opgehaald op vrijdag 29/07 om 12u00 op het Rakkersveld.
De jin vertrekt op 9 juli. Zij spreken af om 15u30 op het rakkersveld. De Jin komt terug op 29 juli, het
aankomst uur wordt later meegedeeld door de leiding. Ook voor de Jin (tenzij de leden 18 jaar zijn,
dan is het niet meer verplicht) is het belangrijk dat we een volmacht van de gemeente op papier
meekrijgen voor het vertrek!
Wat neem je zeker mee bij vertrek?
-

-

ID -> kaart of kopie. Een kopie van de identiteitskaart mag ook maar de echte kaart is
makkelijker aangezien je je vaak niet kan registreren in een ziekenhuis zonder
identiteitskaart!
Volmacht van de gemeente (Jong-givers, Givers en Jin)
Medicatie: geef je best af aan de leiding

Prijs
Adres

Kapoenen
€110*
Lupinestraat,
3940 HechtelEksel

Welpen
€130*
Lupinestraat,
3940 HechtelEksel

Vertrek
Terugkomst
Contact
Takleider

6/07
11/07
Nala:
0475/46.50.54

4/07
11/07
Akela:
0494/72.78.83

Groepsleiding:

Fien: 0492/64.06.85

Jonggivers
€350*
Houens Odde
14-16
DK-6000
Kolding
(ZuidDenemarken)
Denemarken
14/07
29/07
Emile:
0475/42.61.33

Givers
€350*
Houens Odde
14-16
DK-6000
Kolding
(ZuidDenemarken)
Denemarken
14/07
29/07
Vic:
0468/10.62.57

Jin
€350*
/

9/07
29/07
Patryk:
0489/08.63.93

Patryk: 0489/08.63.93

*We begrijpen dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om het kamp te betalen. We willen er
graag op wijzen dat er tussenkomsten bestaan om de kampprijs te drukken:
- Het speelfonds van de VZW Stedelijk Jeugdwerk Tienen geeft aan gezinnen die zich in een financieel
moeilijke situatie bevinden, de mogelijkheid tot tussenkomst in de kostprijs van kampen en
kindervakanties. De tussenkomst bedraagt in principe 50% van de prijs. Voor meer informatie over
deze tussenkomsten kan u terecht bij de groepsleiding of bij de jeugddienst.
- De meeste mutualiteiten betalen ook een deeltje terug voor scoutskampen. Ga zeker nog eens na
of je bij jouw mutualiteit of ziekenfonds ook geen sponsoring krijgt!
- Sinds 2005 zijn jeugdkampen fiscaal aftrekbaar. Alle informatie hieromtrent vind je op de website
Fiscaal attest AJ 2021

Aarzel niet om bij ons aan te kloppen met welke vraag of bekommernis dan ook. We begrijpen dat er
zorgen kunnen zijn en zoeken graag samen naar antwoorden of oplossingen.
We staan klaar om er weer een onvergetelijk kamp van te maken!
Veel groetjes en tot héél snel!
De groepsploeg

Kampregels
-

-

-

Niet tijdig ingeschreven voor het kamp is helaas geen kamp deze zomer.
Schrijf op zoveel mogelijk kledij je naam en voornaam, zeker op ondergoed, kousen,
handdoeken, washandjes. Het aller belangrijkste is het uniform: das, t-shirt en hemd.
Zoetigheden zijn niet toegelaten op kamp! De foerage zal altijd tijdig instaan voor honger te
stillen. Ook dure spullen (IPod en dergelijke) laat je thuis.
Neem een zak mee voor je vuile was.
Indien je medicijnen moet nemen, steek ze in een doos of zakje met de naam, wanneer en
hoeveel je ervan moet nemen. Duidelijke instructies zijn zeer belangrijk om je leiding
optimaal op de hoogte te brengen. Geef ze zo snel mogelijk aan je takleider en hij of zij zal
deze voor jou bewaren
We willen als scouts graag goed voor de natuur zorgen en raden we aan op biologisch
afbreekbare zeep en dergelijke mee te brengen naar (groot)kamp.
Ouders zijn helaas niet toegelaten op het kampterrein tijdens de kampperiode, buiten
wanneer er iets ernstig aan de hand is. Briefjes zijn wel altijd welkom en zullen op een veilige
manier bij de kids aankomen.
Pestkoppen blijven thuis! Wanneer we in zulke situaties terecht komen zullen zij van het
kamp worden weggestuurd. Hier is absoluut geen plaats voor!
Kids-ID, identiteitskaarten en eventuele medicatie wordt vanaf het begin van het kamp door
de eigen leiding bijgehouden. Een kopie van de identiteitskaart mag ook maar de echte kaart
is makkelijker aangezien je je vaak niet kan registreren in een ziekenhuis zonder
identiteitskaart!

EEN HELE TIJD

amp

GELEDEN...
PFFFF, Choukes ik
verveel mij gaan we
nog eens iets doen
samen?

Klinkt goed! Moeten we
eigenlijk ook niet ons
kamp beginnen
voorbereiden voor de
kapoenen?

Kei goed ide
e Apo!!!
Ik zie jullie bin
nen
een uurtje o
p het
rakkersveld :)
.

Ik zet eerst nog Laïs
en Baloe af en kom
er dan aan!

EEN UUR LATER OP
HET RAKKERSVELD...

Seeeeeg waar blijven
jullie? Kora en ik zijn
hier al 10 minuten aan
het wachten!

Oeps de tijd
hier in
de speeltuin
uit het
oog verlore
n. Ik kom
eraan!!!!

WANNEER IEDEREEN
EINDELIJK GEARRIVEERD IS...

Oke welke spelletjes
gaan wel allemaal
spelen op kamp?

Mmmh moeilijke vraag
Bollie. En in deze warmte is
het nog moeilijker om na te
denken. Misschien moet
iemand water gaan halen.

APODEMUS GAAT NAAR DE KEUKEN VOOR
WAT WATER. MAAR DAAR DOET HIJ EEN
VREEMDE ONTDEKKING...

Hey jongens, kom eens
kijken, ik heb hier een
mega vreemd boek
gevonden...

OMG!!!! Apo,
doe dat boek
eens open!!!

WANNEER APODEMUS HET BOEK
OPENDOET. GEBEURT ER IETS HEEL
VREEMDS...

HET BOEK BLIJKT MAGISCH TE ZIJN...

...EN HEEL DE LEIDING WORDT IN HET
BOEK GEZOGEN

Ama
iw
dat a at was
llem
aal?!

ij?!
w
ijn
z
ar
a
W

Kom Bollie
wij gaan op
verkenning!
Wat is dat
daar in de
verte?
NOG EEN BEETJE DUIZELIG KOMT DE LEIDING AAN OP EEN VREEMDE PLEK,

MAAR ZE ZIJN NIET ALLEEN...

Weet jij waar wij zijn?
Kan jij ons naar de
mensen leiden?

Maa
r Ap
o toc
daar
h
Paar ! Je moe
t
ds te
g
en
prat
en!

GELUKKIG IS HET MAAR EEN PAARD!

MISSCHIEN KAN DIE ONS HELPEN?

Ju
uu
hu
u!

DE TACTIEK VAN BOLLIE WERKT EN HET PAARD GAAT

MET ONS OP PAD, MET COWBOY APODEMUS OP KOP!
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Beste senaatsleden, w
zitten met een groot
probleem!

We moeten ons
Romeins Rijk
beschermen!

OPEENS STAAT HET PAARD STIL

EN HOORT DE LEIDING VREEMDE STEMMEN..

Wij zijn precies in de
Romeinse tijd
beland?!
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De leiding staat voor

een groot vraagstuk...

Wij hebben een leger
kapoenen dat jullie
kan helpen!

s
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m
e
t
s
Dus
l!
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n
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MET EEN BANG HARTJE DOET DE LEIDING DE SENAAT EEN VOORSTEL.

Ducenti capo casu
dabimus?

Amai welke taal
spreken die?!

DE SENAAT DENKT NA OVER HET VOORSTEL VAN DE KAPOENENLEIDING...

KAPOENEN WIJ HEBBEN JULLIE NODIG!!!!

DE LEIDING IS VERKOZEN TOT CONSUL!

EN HEEFT NU DE BELANGRIJKE TAAK OM HET ROMEINSE RIJK TE BESCHERMEN!

Wat neem ik mee op kamp?
ZET OP AL JE SPULLEN JE NAAM ZODAT JE NIKS VERLIEST!
Kledij:




Uniform: das + t-shirt
 Broeken: korte én lange
T-shirts (vergeet ook zeker geen WITTE t-shirt, die helemaal vies mag worden)
 Truien
 Ondergoed
 Sokken
 Verkleedkledij: haal je Romeinse outfit maar boven!
 Kleren die extra vuil mogen worden
 Zwemgerief + handdoek
 Pyjama
Schoenen:



Speelschoenen
Stevige schoenen
 Pantoffels
Toiletgerief:



Toilettas met tandenborstel, tandpasta, haarborstel,…
 Shampoo + douchegel
 Handdoeken
 Washandjes
Slaapgerief:
 Slaapzak
 Matrasovertrek
 Kussensloop
 Je favoriete knuffel
Varia:




Dagrugzakje + drinkbus
 Zonnebril
 Zonnecrème + aftersun
 Petje tegen de zon
 Regenjas
 Zaklamp
 Vuile waszak
 Een (oude) keukenhanddoek
Een klein beetje zakgeld voor postkaartjes/postzegels + adressenlijst om briefjes te schrijven
 Medicatie indien nodig  deze geef je af aan de leiding bij aankomst
 Kids-ID  deze geef je af aan de leiding bij aankomst
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Zondag 13
juni 1965

‘t Beláng van Lèmburg
Regio Pelt

Journalist: S. Ludo & Eugène

Onderzoek naar
moord op baron
opnieuw stil
Sherlock is ten einde raad
Iedereen heeft er ondertussen al over
gehoord. De mysterieuze moord op
de baron van afgelopen zomer was
maanden lang hét onderwerp waar
iedereen over sprak. Nu een jaar later
echter zijn we nog geen stap verder.
Detectieve Sherlock Holmes, die de
leiding kreeg over de moordzaak, is
ten einde raad. “Dit is de eerste keer
in mijn carrière dat ik geen oplossing
kan vinden.”, vertelde hij ons in een
interview. Meer informatie konden
we niet van hem krijgen; hij leeft nu
opgesloten in zijn woning. Enkel voor
zijn wekelijkse yogalessen bij Patricia
om de hoek komt hij nog naar
buiten.
Waar hij zich dagelijks mee bezig
houdt is een mysterie. Al komen er
soms vreemde geluiden van de
zolder…

Baron Bartolomeus, geschilderd enkele maanden voor hij door de kamermeid dood werd teruggevonden in zijn bureau.
Portret geschilderd door deheer M. Ruppol

Verdachten voorlopig
vrijgelaten
De 5 verdachten van de moordzaak
zijn voorlopig vrijgelaten. Zolang er
geen verder bewijsmateriaal tegen hen
gevonden wordt, blijven ze ook op
vrije voeten. Elk van hen is zijn/haar
eigen weg gegaan en ze proberen hun
leven nu stilaan terug op te starten –
voor sommigen wat gemakkelijker dan
anderen. We zetten de 5 verdachten
nog eens op een rijtje voor u op de
volgende pagina.

“Het moet één van de 5 verdachten
zijn, dat kan niet anders! Mijn
methodes van ondervragen werken
hier duidelijk niet. Ik ben nu bezig
met zoeken naar andere manieren,
andere wegen om door te dringen tot
deze verdachten…”, vertelde hij.

Modewinkels in nood
Na bezoek minnares baron

Sigaarclub werft aan
Nieuwe plaatsen vrijgekomen

Herdenking baron
Volgende week

Slechts enkele uren na haar vrijlating trok de
huidige minnares van de baron, Monica, erop uit
om te gaan shoppen. De modewinkels in het
winkelcentrum waren hier niet op voorbereid en
gaan voorlopig dicht door een kledingtekort.
Pagina 9

Bent u een man van smaak en klasse? Houdt u
ervan om te pokeren, black-jack of roulette te
spelen? Heeft u ook een fascinatie voor drank en
sigaren? Wilt u er soms gewoon eens tussenuit?
Dan bent u bij ons op de juiste plaats!
Pagina 12

Ter ere van de baron en alles wat hij voor Pelt
betekend heeft zal er volgende week een
herdenking plaats vinden. De preciese data moet
nog beslist worden door de ex-baronnes Ellie, die
de herdenking georganiseerd heeft.
Pagina 18

Veel mensen denken dat Sherlock
het einde van zijn carrière bereikt
heeft. Sommigen beweren zelfs dat
hij gek is geworden. Wij vragen ons
Of er andere verdachten zullen
nog steeds af wat hij allemaal
worden opgepakt is niet zeker, maar
uitspookt in zijn woning. Wat is zijn
lijkt onwaarschijnlijk. “Een jaar na de plan? Heeft hij echt zijn einde
moord is het vrijwel onmogelijk om
bereikt, of heeft hij nog een troef in
nog nieuw bewijsmateriaal te vinden.”, de hand? Neemt hij het heft in eigen
vertelde Sherlock Holmes in een
handen, of wacht hij misschien op
interview, enkele maanden geleden.
een wonder?...
Detectieve W. Sherlock S. Holmes

Monica. Minnares

Monica is de typische diva van
deze tijd. Ze heeft de baron
tijdens zijn scheiding ontmoet
op een trouwfeest. De baron
had meteen een oogje op
Monica, en zij ook op hem (of
op zijn dikke portefeuille?...)
Het duurde niet lang voor ze bij
hem ging wonen. Daar zorgde
de baron ervoor dat ze nooit
iets ontbrak. Hun relatie was
dan ook rozengeur en
maneschijn. Ookal gingen er
geruchten rond dat Monica
soms wel eens het huis uit sloop
om ander gezelschap op te
zoeken…

Ellie. Ex-vrouw van de baron

Ellie heeft het heel moeilijk
gehad met de scheiding. Ze is
dan ook een zeer jaloers type.
Heeft altijd de minnares
Monica beschuldigd van de
moord. Maar misschien weet
ze niet beter en is ze gewoon
heel droevig en boos dat ze
haar titel kwijt is. De scheiding
zelf verliep ook niet helemaal
op wieltjes. Het proces heeft
lang geduurd en heeft de ruzie
er enkel slechter op gemaakt.
Nu zijn de emoties gelukkig
wat gaan liggen. Of misschien
nog niet?...
Bert is altijd een trouwe butler
geweest en heeft nog de vader
van de baron gekend. Buiten
dienbladen dragen en
wijnflessen openen kan Bert
ook heel goed met geweren
om. Hij heeft dan ook een
strafblad van toen hij jong was.
Maar de baron vertrouwde
hem altijd blindelings. Hij
beweert dat hij van niks weet
en beschuldigt zelfs niemand
anders… Onverschilligheid is
dus echt wel iets kenmerkend
aan butlers.

Bert. Butler

Zjef is nooit een gemakkelijk
kind geweest. Op school
scoorde hij slechte punten, hij
ging met foute mensen om en
belandde zo altijd in de
problemen. Enkel op de scouts
kon hij zich amuseren. Daar
deed hij niets liever dan op
zoek gaan naar schatten en
zeldzame voorwerpen, want dat
was zijn enige fascinatie rijkdommen. Hij gaf zijn vader
en zijn ‘stomme sigaarclub’
altijd de schuld. Als zijn vader
meer aandacht aan hem had
gegeven in plaats van zijn
stomme sigaarvrienden was het
misschien beter afgelopen.

Zjef. Zoon van de baron

Serge heeft het soms moeilijk
met het bovenste knoopje van
zijn hemd dicht te krijgen. Dat
komt door zijn dikke nek. Hij
doet niets liever dan naar
vrouwen fluiten vanuit zijn
blinkende auto of om ermee te
flirten of feestjes. Als hij niet
met vrouwen bezig is, is hij wel
te vinden in de sigaarclub met
zijn vrienden. Daar spelen ze
casinospellen (met veeel geld).
Spijtig genoeg is Serge nogal
slecht in zulke spelletjes en is hij
een nog slechtere verliezer. Hij
is de tel van mensen aan wie hij
nog geld moet zelf al kwijt.

Serge. Sigaarclub-vriend
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Woensdag 16 juni, 1965
De moord op de baron is nu al bijna een jaar geleden. Ik ben ten einde raad.
Ik heb elke mogelijkheid in achting genomen, elk scenario in mijn hoofd uitgespeeld, maar toch klopt er
iets niet… Ik zie iets over het hoofd; er is nog een puzzelstuk in deze zaak dat ontbreekt.
Een puzzelstuk dat het plaatje volledig maakt. Ik zie alleen niet wat het is. Er moet een andere
methode zijn, een andere manier om dat laatste stukje te vinden. Om deze zaak op te lossen moet ik
hulp inschakelen. Het probleem is dat ik de beste detective ben van mijn tijd, dat valt niet te
ontkennen.
Ik ben een tijdje geleden begonnen met een experiment... Nog een paar verfijningen en ik ben er klaar
mee. Mijn tijdsmachine. Ik heb wel geen enkele manier om hem te testen. Volgens de berekeningen kan
de machine enkel vanuit de toekomst bestuurd worden. Het enige dat ik kan doen is wachten en hopen
dat iemand uit de toekomst mij te hulp komt schieten. Mensen met andere, onorthodoxe manieren van
speuren. Of mensen die kunnen doordringen tot mijn verdachten, kinderen bijvoorbeeld.
Tot die tijd zal ik moeten wachten en hopen dat iemand mij komt helpen. Anders wordt dit het einde
van mijn carrière. En zal deze zaak voor eeuwig onopgelost blijven…

W. Sherlock S. Holmes

Zaterdag 28 mei 2022, gsm van Baloe:

Wat neem ik mee op kamp?
KLEDIJ
- Broeken: lange broeken (voor in het bos, ’s avonds) en korte broeken
- T-shirts
- Truien (overdag is het meestal warm genoeg, maar ’s avonds koelt het af)
- Voldoende ondergoed, kousen, .... ook reserve!!!
- Kledij die extra vuil mag worden
- Badpak of zwembroek
- VERKLEEDKLEDIJ! Kom als een echte detective!
-Een witte t-shirt die achteraf weg mag

SLAAPGEREI
- Pyjama
- Slaapzak
- Kussen + kussensloop
- Hoeslaken
- Je favoriete knuffel

SCHOENEN
- Gemakkelijke schoenen
- Sport/stapschoen voor een dagtocht
- Pantoffels

WASGERIEF
- Washandje
- Handdoeken
- Zeep, shampoo, ...
- Tandenborstel + tandpasta + bekertje
- ZONNECREME + aftersun
- Anti-muggen product
- Borstel, kam, .....

OOK DIT VERGETEN WE NIET:
- Een drinkbus en een stevige rugzak (tip: geen dunne bandjes, deze gaan snijden in
de schouders)
- Zonnebril + hoedje of petje tegen de zon!!!
- Regenjas (met kap)
- Zaklamp
- Vuile waszak
- één oude keukenhanddoek
- Klein beetje zakgeld (postzegels/kaartjes) + adressenlijst
- eventueel een CD of andere attributen voor de kampvuuract

VARIA
- Zorg dat overal je NAAM in staat (ook in washandjes, ondergoed, handdoeken,
...)
- Medicatie voorzien van naam en inname per dag en andere noodzakelijke
Informatie. Gelieve dit af te geven aan de leiding voor vertrek.

WAT LATEN WE THUIS?
- Kledij die niet vuil mag worden
- Dure spullen
- Elektronica
- Snoep
- Je slechte humeur

Avatar gespot op Werchter blijkt
dan toch festivalganger te zijn
Op vrijdag, rond 18u, plaatselijke tijd,
kreeg de kreeg de plaatselijke politie
een oproep van een festivalganger op
het Rock Werchter festival. De man,
die anoniem wenst te blijven, zou de
Avatar hebben gezien. Na met volle
macht uit te rukken, kwamen ze
echter bij Eddy (zie foto links) uit. “Ik
dacht echt dat het deze keer geen
vals alarm was” zei commissaris R. T.
“Getackeld worden door de politie
was AMAZING, ik kreeg een zieke
adrenaline rush” wist Eddy te
vertellen. Eddy is een fanaat die zich
had voorgedaan als Avatar, in de
hoop dat het geluk zou brengen.
Helaas had het tot nu toe nog geen
succes. De wereld zoekt verder…

Basis:
-

Lange broeken/ korte broeken
T-shirts
Pullen
Jas die tegen de regen kan
PERFECT UNIFORM
Schoenen (geen balenciaga’s of andere dure schoenen)
Kousen en ondergoed + extra’s
Zaklamp
Stevige stapschoenen waarin je een dachtocht kan wandelen
Gamel en bestek
Hoofddeksel
Je vetste avatar outfit van een element naar keuze
Zwemgerief

Slaapspullen:
-

Pyjama (onesies mogen)
Slaapzak
Matje (geen veldbedjes of overdreven luchtmatrassen)
Kussen
Favoriete knuffel

Toiletgerief:
-

Tandenborstel
Tandpasta
Deodorant (want soms stinken jullie xxx)
Haarborstel
Maandverband/tampons
Medicatie indien nodig (bij aanvang van het weekend aan de leiding geven met de uren dat
je het moet krijgen)
Iets tegen de teken en de muggen
Zonnecrème
Biologisch afbreekbare zeep

Wat laat ik thuis:
-

Mijn lief, elektronica, snoep, wapens, zakmessen, illegale dingen,…

WIJ HEBBEN ER SUPER VEEL ZIN IN DOEI!!!

We ontvingen een brief….

Givers
Ga niet naar
Denenmarken
O f er staat jullie
w a t t e wachten !

Manne, we
hebben post!

Heh, wat
is dit???

PPPPFFFFFFF,
weeral van die
onnozelaars

Ik heb
hier geen
tijd voor
zenne

We waren allemaal méééga aan ’t
viben op een zomers festivalleke

MAAR TOEN GEBEURDE ER PLOTS IETS
TRAUMATISCH!!!

Er heerste enorm veel paniek…

Wie steekt toch al die
vreselijke dingen uit?!

Iedereen moet nu
oppassen voor mij… of
ik schiet iedereen die ik
verdenk af! … met mijn
waterpistool…

Ik heb het niet gedaan
hoor, ik blijf hier gewoon
lekker in ’t zonneke
liggen!! ciaooooo

Genoeg over het nu, we gaan even in de auto
om tijd door te spoelen… waar zullen we
terecht komen?

Hmmm een rechtszaal…. Oke, onverwacht?

Maar wie wordt er veroordeeld?

Of zijn zij de schuldigen?

Zullen de verdachten zichzelf kunnen
verdedigen?

Hebben ze voldoende bewijzen? En
een geloofwaardig alibi?

Wij zien jullie terug in de rechtbank!

Wie ben jij?

Of ben jij…

Kom het zelf te weten!

Tot 15 juli ligt deze zaak
stil, we nodigen jullie uit op
het proces 27 juli!
Tot dan!

Meeneemlijst
Zéééér belangrijk: IDENTITEITSKAART!!!!!!
Kleding:
- Perfect uniform
- Voldoende t-shirts
- Korte broeken
- Lange broeken (het koelt ’s nachts fel af!)
- Voldoende ondergoed (een paar extra kan nooit kwaad)
- Voldoende sokken (niets zo erg als natte voeten)
- Regenjas
- Pyjama
- Stevige stapschoenen
-Dichte schoenen (voor aan het vuur of presentabel te zijn voor de
rechtbank)
- Gemakkelijke schoenen (kan alles omvatten; sneakers, slippers,
sandalen,…)
- Regenlaarzen (kan handig zijn, geen must)
- Petje/ hoed, zonnebril
- Zwembroek/ badpak/ bikini
Materiaal:
- Kampeermatje (geen veldbed of grote luchtmatras!!!!!)
- Slaapzak (en eventueel een extra dekentje)
- Kussen, knuffel
- Trekrugzak + klein rugzakje
- Zaklamp
- Gamel
- Drinkbus
- Identiteitskaart
Toiletgrief:
- Handdoeken, washandjes

- Tandpasta en tandenborstel (Je moet verstaanbaar zijn tijdens het
proces, maar we moeten je mondinhoud niet ruiken doorheen de
zaal)
- Zonnecrème!!!! (wij hopen op mooi weer)
- Biologisch afbreekbare shampoo en zeep
- Maandverband/tampons/etc.
- Zakdoekjes
- Deodorant
- Muggenspray
- Haarborstel
- Gsm + lader = zeker niet verplicht maar kan een bezigheid zijn op
de bus (maar wij zijn niet verantwoordelijk voor schade)

Hooggeachte Jinners
Na een jaar van hard werken hebben we eindelijk genoeg
fondsen kunnen werven om te beginnen aan het
eigenlijke doel van dit scoutsjaar: de lang vermiste
Dorian terug vinden. Pas op: dit is geen gemakkelijke
taak en zal ons wellicht weken kosten vooraleer we deze
taak volbracht hebben. Deze zoektocht zal ons
waarschijnlijk op een reis sturen waarover nog wel 10
jaar gesproken zal worden! We zetten hieronder nog
even alle feiten die we hebben op een rij.
1. De vermiste was vorig jaar een van de derdejaars
givers.
2. De vermiste is dit jaar niet teruggekomen als
jinner. (mogelijks is er toch iets misgegaan toen
ons terrein onder water stond?)
3. Bij navragen bij de buurtbewoners kwam er steeds
dezelfde naam naar boven: mijnheer baron Jules d’
Lhaize. Met deze persoon hebben we een afspraak op
het Rakkersveld op 9 juli, we hopen dat we van hem
meer informatie kunnen krijgen over de
verdwijning.

We kunnen natuurlijk niet zomaar op zoektocht vertrekken zonder er
eerst zeker van te zijn dat iedereen wel goed genoeg voorbereid is
voor de zoektocht. Hiervoor vragen we van iedere deelnemer een
video waarin hij/zij ons duidelijk maakt waarom ze de juiste keuze
zijn om mee te nemen op deze tocht. Deze video mag altijd naar ons
gemaild worden of u kan deze natuurlijk ook gewoon via facebook
versturen. Deelnemers worden verwacht om hun naam te vermelden,
hun band die ze hadden met de vermiste en waarom ze zeker nodig
zullen zijn op tocht. De jury zal jullie beoordelen en hoopt op unieke,
interessante en mogelijks hilarische inzendingen. We verwachten uw
inzendingen ten laatste tegen 25 juni zonder uitzondering.
Natuurlijk snappen we dat voor het thuisfront het niet zo
makkelijk is om zoon of dochter zomaar mee te laten gaan
op zo een lange zoektocht door het buitenland. We kunnen
wegens eeuwenoude tradities (en omdat we de mensen op
grootkamp willen verrassen) onze planning niet zomaar
delen. Weldra zal er een mail binnenkomen waarin extra
informatie staat over het kamp en wat onze plannen zijn. We
hopen dat na deze mail alle mogelijke vragen beantwoord
zijn en zo niet kan u ons daarna ook altijd bereiken via
mail.

Praktische informatie die altijd nuttig kan zijn:
- We gaan op kamp door verschillende landen, zorg er zeker voor
dat jullie ID-kaart nog geldig is!
- Zoals onderling besproken zal alle bagage aan de regels van de
luchthavens moeten voldoen, kijk dit zeker na!
- Doe beroep op al je scoutsjaren die je al hebt meegemaakt. We
moeten licht reizen dus laat dat ding dat je al 6 jaar meeneemt op
kamp maar nog nooit hebt gebruikt misschien dit jaar eens thuis
- We zijn weg van 9 juli en komen terug 29 juli, zorg dus zeker dat je
voor vertrek je
broer/zus/hond/kat/hamster/vader/moeder/vis/oma/opa/kameleo
n/knuffel een dikke knuffel en kus geeft!
- Voor vragen kan je ons altijd via messenger sturen (maar wacht
eerst even onze mail af, mogelijks staat daar het antwoord in
- Zorg zeker dat je groepsadministratie in orde is, we weten dat het
niet de handigste site is om mee te werken maar dit is heel
belangrijk voor ons!

Wij zijn alvast mega enthousiast voor dit kamp en kunnen niet
wachten om dit avontuur aan te gaan.
Xxx Pat, xoxo Pieter en Seppe de FourageKoning

