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Dag allemaal 
Dag leden, ouders en leiding 

 

Het is weer zover. Na een vakantie vol geslaagde kampen is het weer tijd aan 

iedereen om zich volop te focussen op het nieuwe scoutsjaar. Het woord 

‘nieuw’ krijgt bij deze een extra betekenis. We nemen dan ook afscheid van 

onze oude groepsleiding en verwelkomen de een volledige nieuwe ploeg. Deze 

omvat vier generaties van scouts Lint leiders. Brian Peeters (2de jaar leiding), 

Boas Bortolin (3de jaar leiding), Wannes Demol (4de jaar) en een oude 

bekende in de groepsleiding, Christophe conrad ( 5de jaar leiding). We willen 

bij deze Jeroen Thys, Jochem van staey en niet te vergeten Pieter Hanssens 

(adjunct) bedanken voor bewezen diensten.  

 

We beginnen dit jaar extra vroeg met de vergaderingen want we verwachten 

iedereen al op 10 september op de scouts! Op 2 september zal de overgang 

doorgaan. Meer informatie daarover vindt u verder in dit kompas. Op 17 

september is het de suikeren zondag waar ook dit jaar scouts Lint op 

aanwezig zal zijn. De week er op gaat de leiding gezellig samen op 

planningsweekend.  

 

Verder vindt u in de dit kompas de verslagen van de kampen van deze zomer 

en enkele leuke kiekjes. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!  

 

Stevige Linker 

 

Zachtmoedige Patrijs, Betrouwbare Steenarend, Hulpvaardig 

Sikahert,Oprechte Orang Oetan 
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Kapoenen 

Kapoenenkamp 2017 te Balen.  

DAG 1: Maandagochtend rond 10 uur kwamen de 

kapoentjes aan bij ‘t Kruierke, de ene al wat 

enthousiaster dan de andere. Het is toch wel 

spannend om zomaar even 5 dagen weg te zijn van 

mama, papa en misschien zelfs die kleine zus of 

broer waar je zoveel om geeft. Nadat de ouders 

(eindelijk) vertrokken waren, was het tijd om 

eventjes het lokaal te verkennen.  

Tijdens de verkenning van het bos ontdekten de 

kapoenen een wel erg cool gebouwd kamp. Al snel 

probeerden vele avontuurlijke kapoentjes dit kamp te 

veroveren .  

Onze fouriers waren ook niet de eerste de beste! Boas, 

Cassandra, Floor, Jelle en Margaux verzorgden niet 

enkel top maaltijden voor ons, maar dat allemaal ook 

nog met een leuke kwinkslag. Om de zoveel tijd kwam 

er een letter van de naam van het gerecht dat ze 

gingen maken en die naam moest dan geraden 

worden door de Kapoenen.  
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Op deze eerste avond stond er in de sterren geschreven: Knobbelneuzen met 

krieken!  

 

 

 

 

 

 

 

Wat knobbelneuzen zijn, moet je maar eens vragen 

aan je kapoen. Goed dat onze troonopvolger te weten 

is gekomen dat het een heel gemakkelijk recept is, 

dat ze zelf kunnen maken, met hulp van de 

kapoenen.  Na het eten was het dan tijd om het 

dansje te leren waar de vrouwelijk leiding en fouriers 

veel werk in gestoken hadden. Het was een leuk 
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dansje op het liedje Dynamite van Taio Cruz waar de 

meeste kinderen al snel mee weg waren. 

Het eerste avondspel was meteen een grote winner, 

het Chipsspel is een spel waarbij de leiding de 

chipspotten bewaakt en de chips niet wilt weggeven 

aan de kinderen, maar aangezien we ze toch iets 

gunnen krijgen ze de kans om onherkenbaar tot bij 

ons te sluipen en chips te eten tot de leiding hen kan 

herkennen. Sommige Kapoenen deden zelfs 

de moeite deden om zich in een kleedje te 

wurmen of ons langs 

achter te besluipen. 

De andere foto’s en 

het slaapzak-rollen 

willen we jullie zeker 

niet onthouden. 
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Na dag 1 was het tijd voor onze eerste groepsfoto, deze met onze leuke 

verkleedkleren, slaapzakken en chips kommen.  
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DAG 2: Na een gewel(da)dige ochtendgym geleid 

door Asjra in zijn veel te spannende paarse broek 

(was echt geen zicht), stond ons eerste ontbijt 

klaar. Hierna was het tijd om kettingen, 

armbanden en kronen te maken om een echte 

koning of koningin te worden. Er werden ettelijke 

kunstzinnige armbanden en prachtige kronen 

gemaakt.  

Het vooral niet te 

vergeten  kunstwerk dat 

die voormiddag gemaakt werd, was dat van ons 

veelbelovend jong talent Diewke. Na het middageten 

en het middagdutje waren we klaar voor het 

grandioze spel van Uikumene, de strijd van de 

schuifelende 

kerken. Hierbij 

moesten 6 

verschillende groepen: baksteen, erts, 

goud, graan, hout en wol tegen elkaar 

strijden om straten, huizen, villa’s en 

kerken te kopen. Aan de hand van de 

behaalde punten werd bepaald wie het 

grootste 

patrimonium bezat en dus de uiteindelijke 

winnaar van het spel werd. Na een 

spetterende avondparty stond de tent klaar 

voor zijn eerste logees. (Omdat we niet mogen 

liegen moeten we er even bij vermelden dat er 

niet veel geslapen is. Tja, als een 

geselecteerde kapoen ben je ook een beetje 

als de ‘elite’ onder de kapoenen en elite feest veel en graag…)   
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DAG 3: Vandaag was het de grote uitstapdag! We gingen te voet naar De 

Keiheuvel, een gigantische speeltuin met zwembad. Door Asjra hadden we een 

‘geplande’ omweg van 45 minuten waardoor de kapoenen het prachtige 

uitzicht van Balen en omstreken ontdekt hebben. Na veel geslenter en zinnen 

zoals ‘hoe lang is het nog?’, ‘zijn we er bijna?’ en ‘wij gaan helemaal niet 

zwemmen jullie zijn aan het liegen.’ kwamen we 

eindelijk aan en was het tijd voor een appel. Deze 

appel aten we op samen met onze nieuwe vrienden, de 

wespen. Nadien speelden we in de speeltuin en kwam 

al snel de vraag: “Wanneer gaan we eindelijk 

zwemmen?”. Na een heerlijk smosje gingen we 

eindelijk zwemmen. Al duurde dat zwemmen niet 

lang, want het water was namelijk ijskoud. Er werden 

dus meer spelletjes op de oever dan in het water 

gespeeld. Na het spelen en zwemmen was het tijd om 

naar ‘huis’ te gaan en Veva’s favoriete eten te eten, 

SPAGHETTI!  

Om de dag mooi af te sluiten werd er 

gequized en naar de dokter gegaan. De 

Quiz was een hele belevenis waarbij de 

quizmaster Bruno Vanderbinnen (aka 

Asjra nvdr.) koos om waarschuwingen uit 

te delen bij het niet luisteren of zwijgen op 

de gepaste momenten, 3 waarschuwingen 

leidde tot het nit mogen antwoorden op de volgende vraag. Dit leidde tot de 

meest hilarische momenten. een kleine quote van de quizmaster na deze 

geslaagde avond: “ Dit was de beste avond die ik ooit beleefd heb op de scouts!”  
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Veva ging samen met een kapoen naar de dokter voor enkele kleinigheden en 

een bijhorende avondwandeling. Asjra en zijn  bevalligeassistent Xebo 

verzorgde een quiz waar zowel leden als Petro, Gigi en 

Nala versteld van stonden. Na geroep, wat vals spelen, 

van-de-antwoordstoel-vallen was het tijd om te gaan 

slapen.  

FOERIERNIEUWS: De foeriers hadden een postbus 

gemaakt waar de leden post in konden steken voor 

leiding en foeriers. Dit kon een lief briefje zijn, een 

vraagje, een mooie tekening … Ook schreven de 

foeriers een antwoord naar de 

leden zodat iedereen een leuk 

briefje kon lezen voor het slapengaan.  

 

DAG 4: Vandaag was het D-day! De dag waar vele 

kapoenen al lang naar uitkeken. Het was bonte avond 

dag! In de voormiddag 

werd er volop 

geoefend, muziek 

aangevraagd, planningen gemaakt .... Enkele 

vrouwelijke kapoenen hadden Nala zo ver 

gekregen om mee te dansen op een hit van 

Coldplay! ‘s Middags smulden we van heerlijke 

croques. In de middag was het leidingswissel. 

De foeriers werden leiding en de leiding hadden een half dagje vrij om samen 

iets leuk te gaan doen. Wij (de leiding) spraken af met de welpenleiding, die 

enkele kilometers verderop ook op kamp waren en toevallig ook leidingswissel 

hadden, om samen iets te gaan drinken. Het was zalig om verhalen te wisselen 

over de leuke gebeurtenissen van het kamp. Tijdens onze ‘vrije tijd’ speelden 

de kapoenen een geweldig spel met de foeriers. Samen waren ze op zoektocht 

gegaan naar de boze man die al het snoep gestolen had. Na een lange 

wandeling door Balen en verschillende tips vonden ze de schurk al liggend op 

de grond.  
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Hij had zich helemaal ziek gegeten en wat bleek, het was Asjra! ‘s Avonds was 

het dan zover: de moment suprême! De leiding nam plaats achter de jurytafel 

en de leden maakten zich klaar om hun actjes te doen. De jury gaf na elk actje 

wat commentaar en liet dan weten of het groepje door mocht naar de volgende 

ronde of zelfs een golden buzzer kreeg.  

FOERIERNIEUWS: Vandaag opende de foeriers een 

winkeltje voor de leden. Het principe van het winkeltje was 

niet zo moeilijk. Als je iets deed voor de foeriers (afwassen 

of afdrogen, opruimen, tafels kuisen, …), kreeg je een 

foerierbon. Een bonnetje waarmee je dingen kon kopen in 

de winkel. Enkele kapoenen waren zo slim om samen te 

leggen voor de zak chips van 4 bonnen (al zorgde dat soms 

voor ruzietjes).  Deze avond laat toen de kapoenen al 

lang in bed lagen werden de haren van Asjra helemaal 

zwart gekleurd door Gigi en Nala wat de volgende dag 

voor een grote shock aankwam voor de Kapoenen, nu 

hadden ze nog meer schrik van hem. 

 

DAG 5: In de voormiddag speelden we het spel ‘De 

draak van Smook’. Hier moesten de leden hout gaan 

halen om zo geld te verdienen. Met dat geld 

konden ze lucifers gaan halen om hun draak 

in brand te steken. Klinkt gemakkelijk, maar 

was het niet, want er waren boemannen die 

het verdiende 

geld of de 

gekochte 

lucifers konden 

afpakken.  
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In de namiddag Speelden we ‘De tovenaar van Ekilibrië’. Hierbij moesten de 

kapoenen opdrachten voor de tovenaar doen zodat ze de stad van Ekilibrië 

konden redden. De dag werd afgesloten door een kampvuur waarbij de 

kapoenen marshmallows mochten roosteren. Toen de marshmallows op waren 

is het ook geprobeerd met chips, met weinig succes. Daarnaast zijn er ook nog 

liedjes aangeleerd en gezongen. De meisjes dansten de laatste uren van de 

avond nog op allerlei liedjes en toen was het bedtijd! 

 

DAG 6: De laatste voormiddag was het tijd om in te pakken en alles op te 

ruimen. De kapoenen kregen vrij spel en de leiding en foeriers werden heuse 

poetsmannen en -vrouwen. Stilaan liep het terrein vol met mama’s, papa’s, 

broers en zussen. Direct vertrekken zat er niet in want de kapoenen dansten 

trots de kampdans voor de paparazzi. Nadien was het tijd voor de afsluiter van 

het kamp. Een heel kamp hadden de kapoenen Stach, de koningszoon, 

geholpen om koning te worden. Verschillende taken en opdrachten werden 

mede door de kapoenen volbracht en om hen te bedanken kreeg elke kapoen 

een kroon (omdat ze zelf toch ook allemaal beetje koning en koningin waren 

geworden) en de prachtige kapoenenbatch (bedankt Asrja!!).  

Het kamp werd zoals gewoonlijk afgesloten met een leuke groepsfoto en het 

avondlied. Hierna nam de leiding met pijn in het hart afscheid van hun geliefde 

schatten!  
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Wij hebben als leiding echt enorm hard genoten van het kamp en hopen dan 

ook dat het voor de kapoenen een onvergetelijke ervaring was. Wij zijn elke 

kapoen ontzettend dankbaar voor de mooie momenten doorheen het jaar en 

op kamp. We hopen dan ook allemaal jullie terug te zien op de overgang en 

tijdens een verdere scoutscarrière. 

 

Shikelakke shikelakke shau shau shau, boemelakke boemelakke bouw bouw 

bouw! Shikelakke, boemelakke wat zijn wij? Wij zijn kapoenen altijd blij!  

 

XOXO de kapoenenleiding van ‘16-’17 

Asjra, Gigi, Nala, Petro, Veva en Xebo 
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Welpen 

Ons prachtig avontuur begon op zaterdag 1 juli in het jaar 2017. Rond 8:45 

arriveerden de eerste welpjes die ons een week lang wilden vergezellen, 

enkelen met vochtige oogjes (waarschijnlijk door de regen die ochtend), maar 

allemaal met een brede glimlach en vol goede moed om richting Laakdal te 

trekken. Nadat we eindelijk afscheid genomen hadden van de mama’s en 

papa’s kon het avontuur pas echt beginnen, maar al snel verdween de 

feestvreugde want we ontdekten dat Gargamel 

vermoord was! Gelukkig wilden alle welpjes ons 

helpen om de dader te vinden, het werd een soort 

van Cleudo waarbij ieder groepje tips kon 

verdienen door massaspelen te winnen. Al snel 

kon één groepje victorie kraaien want zij konden 

de dader en het moordwapen na enkele spelletjes al aanduiden. Een 

belangrijke element van het welp zijn is uiteraard de belofte, deze werden 

vlug herhaald in een persoonlijk gesprek met de leiding zodat iedereen zijn 

geheugen weer opgefrist was. Na een heerlijk avondmaal, gemaakt door onze 

geweldige foeriers, viel de avond al snel over het kampterrein en na kennis 

gemaakt te hebben met onze “vriendelijke” buur, de vrouwelijke 

burgemeester en de politie konden we vredig onze oogjes sluiten en genieten 

van onze eerste nacht. 
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Na een superleuke eerste dag hadden wij, de 

welpenleiding, een uitstap op de agenda gezet. We 

probeerde de bestemming ervan zo lang mogelijk 

geheim te houden voor de welpen. Maar zoals 

jullie ze kennen deden ze er alles aan om ons aan 

het praten te krijgen. Het ging van “Ma komaan” 

naar puppyogen en lieve woorden. En dat hielden ze ander halfuur vol (want 

zo lang was ons avontuur te voet naar 

daar). Uiteindelijk aangekomen klonken 

ze allemaal in koor “Zie ik wist dat we 

naar de kinderboerderij gingen!”. 

Het regende die dag maar wanneer de 

welpen te horen kregen dat de bazin ons 

een gratis konijntje wou meegeven stond de zon al snel weer aan de hemel. 

Omdat wij het als leiding niet konden laten om te scoren bij onze leden en zo 

de allerbeste welpenleiding in de geschiedenis te worden, namen we het 

konijn mee naar huis en gaven we het de naam Waltertje. We wisten dat we 

goed gehandeld hadden wanneer de tranen over Len zijn wangen stroomde 

van geluk.  

Nog nooit hebben we zoveel complimentjes gekregen op een korte tijd. Om de 

dag compleet te maken sloten we af met een spetterende bonte avond waar 

de acteerskillz van Willemien, de coole moves van Julia, prachtige kostuums 

van Kato D en Manou en zoveel meer te zien waren. 
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Omdat de rode draad van ons kamp het grote 

smurfenspel was, was het noodzakelijk dat elke ploeg 

een eigen smurfenvlag had. Daar zijn we dag 3 dan ook 

mee begonnen. Teken -en schildertalent dat die welpen 

hebben! Wauw!  

Omdat de welpen pijnlijke voeten hadden van die lange 

wandeling van de dag ervoor, hadden we een 

verwennamiddag gepland. Een middag vol zelfgemaakte 

gezichtsmaskers (ook de jongens genoten hiervan!), 

aangenaam lang onder de douche staan, elkaars haar 

wassen, masseren, cocktails à la welpen (alcoholvrij) en gewoon eens lekker 

lui zijn, waren onze batterijen weer helemaal opgeladen, 

afwachtend wat de avond ons zou brengen.  

Razend enthousiast was iedereen wanneer ze te horen 

kregen over het kaarsensluipspel in het bos. De 

bedoeling was dat de 4 groepen tegen elkaar speelden. 

Ze moesten elks de juiste kaars zien te vinden én die 

dan nog eens 1 voor 1 zien uit te blazen. Wanneer de 

leiding ze kon herkennen en hun naam kon roepen, 

moesten ze het bos weer in. Gemakkelijk was het niet 

maar na 1,5 uur was groep 2 Marala te slim af met hun 

fantastische tactieken en wonnen ze het spel die avond.  
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Dag 4 werd ingezet met een survivalochtend. We 

speelden verschillende kleine spelletjes. 

Waaronder “chubby bunny” (een van onze 

favoriete waarbij iedereen zijn best doet om zoveel 

mogelijk letterkoekjes in zijn/haar mond te 

stoppen en alsnog chubby bunny te kunnen 

zeggen). Wanneer een ploeg de opdracht gewonnen had, kregen ze een 

bepaald ingrediënt. De bedoeling was om zoveel mogelijk ingrediënten 

te verzamelen zodat ze heerlijke soep konden klaarmaken om tijdens 

de lunch van te smullen. Hoe meer groenten, hoe beter je soep 

natuurlijk! En we moeten toegeven, de soep was te eten. 

Omdat het die middag 29 graden werd, koelden we onszelf graag af 

met waterspelletjes en probeerde we om ter stoerste te sliden over het 

zijl met water en bruine zeep. Hieruit zijn hele leuke foto’s gekomen 

trouwens. Een dag vol plezier was aan zijn einde gekomen. Maar nog niet 

voor de smurfen van het smurfendorp! Die hielden nog een exclusieve party 

met smurfenchampagne en echte smurfenmoves. 

 

 

Dag 5 hadden we weer een leuke dag gepland. Late voormiddag hebben we 

de bus genomen en zijn we gaan zwemmen in een mega leuk zwembad met 

glijbanen, wildwaterbaan en een buitenzwembad. Eens we waren 

aangekomen bij het zwembad, kwamen de fouriers aan met lekkere smosjes 

die we dan opeten voor dat we gingen zwemmen. Na een leuke namiddag vol 

gezwem gingen we terug met de bus naar het kampterrein. Eens daar 

aangekomen hadden de fouriers lekker voor ons gekookt. Na het eten 

hebben we wat leuke slaapzakspelletjes gespeeld en zijn we vroeg gaan 

slapen omdat iedereen wat moe was van het zwemmen.  
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Op dag 6 hebben we in de voormiddag een pisquiz (mochten wel naar toilet 

gaan) met vragen over het thema smurfen en een stop de band ronde onder 

andere. Na het eten was het omgekeerde halve dag. De fouriers gaven 

leiding. Wij met de leiding hebben dan afgesproken met de leiding van 

kapoenen om iets te gaan drinken omdat zij ook een omgekeerde dag 

hadden. Achteraf hoorden we van onze leden dat ze het heel tof hadden 

omdat ze waterspelletjes hebben gespeeld. Nog eens.  

 

De laatste volledige dag was aangebroken. In de voormiddag 

hebben we enkele rustige spelletjes gespeeld voor de dag te 

beginnen. In de namiddag was het dan eindelijk tijd voor het 

smurfen eindspel. Door heel het kamp kon iedereen dingen 

kopen om zijn dorp sterker te maken en voordelen te hebben 

bij het eindspel. Iedereen deed zijn best en was enthousiast. 

Die avond hebben de fouriers ons overtroffen met de frietjes 

en vleesjes. Na het avondeten was het dan tijd voor 

ceremonie van de beloftes. Iedereen had zijn uniform aan en 

wij als leiding waren trots op alle welpen. Omdat de welpen het echt 

verdienden kregen ze de laatste avond bij het kampvuur wat chips en 

frisdrank. 
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Spijtig genoeg begon de laatste dag. Na een ontbijt van de topfouriers kreeg 

iedereen een taakje zodat het terrein en lokaal proper was. Dit hebben ze 

super gedaan. Na nog ’s middags een hotdogs, kwam het kamp tot een einde. 

Hebben dan nog een laatste keer het kampdansje en avondlied gezongen.  

 

WELPEN jullie waren echt top dit jaar. We gaan jullie missen en hopelijk zien 

we jullie op de overgang. Jullie waren toppertje. 

 

Veel kusjes en knuffels van de welpenleiding 

 

Marala, Tabaqui, Chill, Baloe, Raksha en Jacal 
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Jojo’s 
 

Zondag 2 juli, het begin van een fantastisch kamp. De jojo’s kwamen aan 

rond de middag op het terrein, iedereen was blij om zijn vriendjes en 

vriendinnetjes te zien op kamp. Na 5 minuten hadden ze de welbefaamde 

speeltuin gezien en waren ze er moeilijk weg te halen. Tot dat we begonnen 

met de gangsterspelen. We merkten al duidelijk wie een gangster was, Joppe 

met zijn revolver, Lore met haar 

masker,.. Na een hele dag spelletjes 

spelen in de regen gingen de 

kinderen in hun bedje en maakten 

we er een wedstrijdje van wie als 

eerste sliep: de jongens of de 

meisjes. Wie als eerste sliep kreeg 

het ontbijt met een extraatje.  

 

 

Dag 2, de jongens waren gewonnen met het om ter eerste slapen. Ze kregen 

speculaasjes, de meisjes waren erg jaloers. Dan begonnen we aan het 

nepaspel, iedereen kreeg een enveloppe 

met zijn naam op en een opdracht in. 

Deze moesten ze uitvoeren om naar de 

volgende opdracht te gaan. Na een tijdje 

hadden ze door dat dit voor de nepa’s 

was. Buiten 1 nepa had dit na al die 

opdrachten nog altijd niet door, ze bleven 

maar competitief voetbal spelen tegen 

elkaar zonder te ontdekken dat ze een nepa waren. Sommige waren blij met 

hun nepa en sommige niet. Zo eindigde de dag in droefheid en blijheid. De 

kiddos gingen slapen opnieuw met een competitief gevoel voor een extraatje 

bij het ontbijt. 
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 Dag 3, de jongens waren terug gewonnen 

met het slaapspel. Hierna ging de leiding met 

een paar leden naar de winkel om 

ingrediënten te kopen voor een spel. Het was 

een spel met zat worden(rondjes draaien), 

een bal werpen, koprollen om uiteindelijk 

een snoepje te vinden in de bloem.   Hier 

waren een paar ongevallen zoals Jeroen die 

het hoofd 

van Lucas in 

de bloem 

duwde, waarbij de bloem in zijn ogen terecht 

kwam. Lucas was meteen boos op leider 

Jeroen maar gelukkig niet voor lang!   Na de 

“vuile spelletjes” volgde het middageten, hier 

moesten de kinderen hun buikje rond eten 

want er volgde een bosspel. Toen de kinderen 

hoorden wat het bosspel was, waren ze heel 

blij. Terug patatten schieten zoals in het 

park van Lint. Maar bij iets prettig hoor iets 

niet prettig. Na hevig 

lopen, aardappels 

schieten en vals spelen kwamen we terug aan het 

lokaal waar de leden 1 voor 1 naar ons kwamen: 

“leiding ik denk dat ik een teek heb.” Nog niemand had 

zo veel teken gezien bij mensen en nog nooit op zoveel 

verschillende plaatsen. Mathisse die 2 teken had in zijn 

navel, Keeno bij wie de teken over zijn benen liepen, 

leidster Anaïs die nooit teken kreeg, leider Jeroen die 

een teek bij zijn … had en Lore die een teek bij haar oog had. Wonder bij 

wonder liep dit allemaal goed af. Tot de volgende dagen….Vanaf deze nacht 
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ging elke nepa om de beurt ervaren hoe het is om in de tent te slapen. Deze 

nepa moest ook elke nacht tegen de leiding proberen winnen in een sluipspel 

tegen de leiding. Zij konden dus ook langer opblijven als ze hun best deden. 

 

Dag 4, we stonden op en al gauw was de zon aan schijnen, na het ontbijt 

begonnen we snel met het insmeren van de kinderen en met het spelen van 

waterspelletjes zo ontdekte we al snel wie de waterkiekens waren: Antoon en 

Joppe. Na het middageten hadden 

de leden vrij spel, de meeste 

kinderen gingen naar de 

speeltuin, andere gingen al 

oefenen voor de bonte avond. 

Naomi en Ella opende hun eigen 

massagesalon, hiervoor vroegen 

ze in ruil voor een massage 

snoepjes. De leiding ging kijken 

hoe het ging met de kinderen in 

de speeltuin zodat ze toch oog 

hadden voor de kids, toen hoorden we ‘boom snap clap b-boom snap clap…. 

Sttt’ dit ging een heel kamp door zelfs de 

jongens speelden er met mee. ’S Avonds 

speelden we kiekeboe en weervolvje want de 

kinderen waren hier aan verslaafd. Zo ging 

iedereen rustig slapen, zelfs de meisjes gingen 

vroeg slapen maar ze hadden nog steeds de 

volgende dag geen beloning. Ook deze nacht 

ging de tweede nepa in de tent slapen.  

 

Dag 5, toen iedereen wakker werd waren er 2 

jarigen! Thibault en leider Sébastien, zij 

kregen een lekker taartje en een paar cadeaus. Daarna begonnen we met een 

kei tof spel, El Torro! Hier was iedereen erg enthousiast over en sommige 

kinderen wouden enkel hetzelfde spelletje spelen zoals Dylan, Antoon, 
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Mathisse,… Na het lekkere avondeten 

van de foeriers deden we nog wat 

rustige spelletjes en gingen de kids op 

tijd in hun bedje voor wat nodige 

nachtrust. Alweer ging een nepa in de 

tent slapen.  

 

 

De 7e juli, waren de jongens weeeeral 

gewonnen met het slaapspel. Na het ontbijt begonnen we met een tocht, de 

kinderen moesten zelf zien naar waar ze moesten wandelen door middel van 

kaarten. Tijdens de tocht zagen we lama’s en struisvogels, iedereen was hier 

van onder de indruk. Na een tijdje begonnen de kinderen niet meer goed de 

weg te weten, dus gingen ze maar wat zitten. Uiteindelijk nam Janne het 

initiatief om verder te wandelen en onderweg de weg verder te zoeken in 

plaats van stil te blijven zitten. Zo geraakten we al snel terug aan het terrein. 

In de avond hebben we iedereen hun kennis getest met een interactieve quiz. 

De leden werden getest op muziekkennis, uitbeeldkunst en kennis over de 

leiding.  

De 7e dag was iedereen natuurlijk heel tevreden want we gingen zwemmen. 

We moesten vroeg opstaan om een lange busrit te maken. Tijdens de busrit 

vermaakte de kinderen zich met juichen en waven naar voorbijgangers. Bij 

aankomst aten we eerst lekkere smosjes, om vervolgens het zwembad in te 

gaan. Eerst moest iedereen wel bewijzen dat ze bekwaam waren om te 

zwemmen. Iedereen vermaakte zich en ook ineens terug helemaal proper. 

Tegen de late namiddag was iedereen wat moe en hongerig en besloten we te 

vertrekken. In de avond hebben we ons wat rustig bezig gehouden want veel 

mensen hadden dat nodig, inclusief de leiding. 
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Dag 8, de kinderen waren later wakker dan normaal omdat ze nog heel moe 

waren van het zwemmen. Na het ontbijt kwam 

Mathisse naar de leiding om te zeggen dat hij 

last had van zijn tekenbeten aan zijn navel. 

Dus waren leiders Jeroen en Sébastien met 

Mathisse naar de dokter gegaan voor een 

zalfje, en om tegelijkertijd Jeroen zijn 

opgezwollen voet na te kijken. In de middag 

gingen we naar het park van Boutersem, hier 

hadden we het grote drugsspel gespeeld. Alle 

kinderen deden erg hun best om het spel te 

winnen. Want wie dit spel won mocht in de 

avond proper, chique eten en de verliezende 

ploeg moest op de grond eten. In de avond hebben we nog wat bunny bunny 

gespeeld omdat ze dit elke moment van de dag wouden doen.  

 

De 9ste dag, heeft iedereen ervaren hoe het is om met een handicap te leven. 

We hebben enkele spelen gedaan maar de twist was dat iedereen een 

handicap toegediend kreeg. Dit maakte alles moeilijker en grappiger. De 

kinderen moesten elkaar helpen doorheen de voormiddag en tijdens het 

middageten. Na het middageten moesten ze zich voorbereiden voor de bonte 

avond, de meisjes deden erg hun best. Maar de jongens waren iets minder 

enthousiast. Buiten Dylan die erg goed zijn 

best deed als presentator van de bonte avond. 

Elk actje werd zowel positief als negatief 

beoordeeld door de jury(leiding en foeriers). De 

bonte avond eindigde in een battle tussen de 

jongens en de meisjes, en werd opgevolgd door 

een gezellig kampvuur.  

 

De 10de en laatste hele dag, in de voormiddag 

lieten we de kinderen rustig doen want ze 

waren nog moe van het de bonte avond en het 
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late kampvuur. Na het middageten zijn we met de kinderen naar het park 

gegaan en hebben we daar levende risk gespeeld. Dit was tussen 3 teams, 

team zwart had het in het begin wat moeilijk maar hebben op het einde 

teruggedraaid. Het eindigde in een gelijk spel. Toen we terug naar het lokaal 

gingen aten we lekkere zelfgemaakte frietjes met stoofvlees. Iedereen heeft 

hier erg van genoten.  

 

Omdat het de laatste avond was gingen we nog eens een kampvuur doen om 

het af te sluiten, spijtig genoeg ontbrak de regen dit uiteindelijk.  

 

De laatste dag, hebben we gezamenlijk opgeruimd en dit ging vrij snel want 

iedereen werkte goed mee. Iedereen was moe maar voldaan en opgelucht dat 

ze lekkere hotdogs kregen. Hierna kwamen de eerste ouders al om de kids op 

te halen.  

 

Zo namen we van iedereen afscheid. Bedankt voor het leuke kamp aan de 

kids!! Xxx van de leuke leiding  

Jeroen, Eline, Jorne, Sébastien en Anaïs 
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Jonggidvers 

De jonggidvers van scouts Lint hebben een fantastisch jaar achter de rug en 

omdat de leiding van dit jaar zo fenomenabel is hebben ze ervoor gezorgd dat 

we met zen allen op luxe-decadent kamp konden naar de Ardennen. Het 

kamp ging doorgaan van 1 tot 12 juli. 12 dagen dikke pret en jolijt!!! 

 

Zaterdag 1 juli:  

De grote dag is aangebroken. De start van het kamp! Nog 11 dagen voor we 

terug naar huis vertrekken. Iedereen is opgewonden en we hebben er allen 

heel veel zin in. Rond 10 uur vertrekt de trein naar ons paradijs. Het weer 

valt spijtig genoeg ook niet echt mee. Regen, regen en nog eens regen. Wat 

niet zo best is voor een tentenkamp natuurlijk… Fietsen in de regen, 

wachten in de regen, tenten opzetten in de regen… ja inderdaad die tenten 

opzetten dat is nogal eens een gedoe. Stel je voor dat de palen niet passen en 

dat je twee uur doet over één tent… Miserie! Gelukkig is er nog de Jasper, 

die jarig is, en die ons allen weer gelukkig maakt! 

 

Zondag 2 juli: 

Nog 10 dagen te gaan! Wat doen we op de tweede dag van het kamp? RARA… 

Opbouwen! “Eih opbouwen daar doen we toch niet aan mee?” Beter dat we 

zo niet ingesteld zijn he en dat er na deze tweede dag toch een mooie hudo 

stond en een nog mooiere tafelshelter. Want een hele week zonder wc en 

zonder tafel, we zouden het niet overleven denk ik. Het is een hele opgave om 

een hudo te graven in een ondergrond vol met stenen maar onze Maxi-jogi’s 

doen dat weer zonder enig ongemak. (foto tafelshelter) 
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Maandag 3 juli: 

Eindelijk In ¼ van het kamp. Om dat te vieren doen we 

de befaamde jogi-ijs. De jogi’s worden gedwongen om al 

hun waardevolle spullen af te geven, van slaapzak tot 

zakmes. Ze moeten allerlei opdrachten doen om geld te 

verzamelen waarmee ze deze spullen terug kunnen 

kopen. De leiding maakt hier gebruik van om 

bijvoorbeeld hun haar te laten wassen maar er worden 

ook leuke opdrachten volbracht. Zo doen 

Jasperina en Symons een poging om er beter uit te zien… Goed 

gelukt, toch? In de avond worden alle patrouilles naar hun 

miljoen-sterrenverblijf1 gebracht om hier de nacht van hun leven 

te hebben. Alle patrouilles moeten een kaars brandende 

proberen te houden terwijl de leiding er alles aan doet om deze 

kaars te doven. (de leiding wint uiteraard) 

 

Dinsdag 4 juli: 

Nog 8 dagen, wat gaat het snel! De patrouilles komen terug van het bos en 

krijgen tijd om zich terug te herenigen met hun knuffels die ze een nacht 

hebben moeten missen. We houden een dagje wellness omdat we dat toch 

wel allemaal hebben verdiend. Louise genoot  er in elk geval met volle teugen 

van met de zelfgemaakte gezichtscrème. (Receptje: Yoghurt+honing+limoen)  

Woensdag 5 juli: 

7 dagen voor het kampeinde. Wat doen we op deze mooie dag? Naar de stad 

gaan om wat te shoppen natuurlijk! Zoals echte scouts gaan we met de fiets 

en de bestemming is Couvin. Een pittoresk stadje aan het water. Omdat de 

leiding al het snoep preventief in beslag heeft genomen(tegen de mieren in de 

tent), vonden de jogi’s het nodig om deze mieren toch hun zin te geven. 

Dierenvrienden dat ze zijn! Leiding is trots! 

 

 

                                                 
1 Openlucht= veel sterren in de lucht(mopje van Matthias, HAHAHA gewoon eens lachen) 
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Donderdag 6 en vrijdag 7 juli: 

eindelijk in de helft! Om dat te vieren sturen we alle patrouilles op een 

tweedaags avontuur doorheen de Ardenne. Twee dagen wandelen door 

velden en bossen, wie doet dat nu niet graag?  

De leiding heeft dan nog eens gezorgd voor een luxueuze slaapplaats in een 

schuur. Deze twee dagen konden dus niet meer stuk! De jogi’s hebben er zelf 

2 toffe of minder toffe dagen van kunnen maken. (foto) 

 

Zaterdag 8 juli: 

Nog 4 dagen kamp! Eindelijk eens uitslapen, dat hebben we verdiend. 

Vandaag kunnen de patrouilles laten zien wat ze in huis hebben in de 

kookwedstrijd. Een spannende battle tussen Cleopatty, Chez Blue, De Rode 

Chilipeper en In De Gouden Lepel. Tim haalde alles uit de kast om binnen 

zijn budget te blijven en toch een maxi-gerechtje te maken, een hele opgave! 

Alle patrouilles hebben zeer lekker gekookt en de leiding heeft veel te veel 

gegeten maar er kan maar één winnaar zijn. De rode Chilipeper deed het 

namelijk iets beter en het goochel-actje van Jasper geeft de doorslag. 

Proficiat! (foto) 

 

Zondag 9 juli: 

3 dagen voor het einde van het kamp. We doen eens gek! Leiding wordt 

foerier en foerier wordt leiding, CRAZY! ’s Nachts dril en overdag formatie 

door deze nieuwe leiding, heerlijk. De jogi’s hebben zich uiteraard goed 

geamuseerd maar toch krijgen we te horen dat de oude leiding boven de 

nieuwe wordt verkozen, oooooh!  

 

Maandag 10 juli: 

De voorlaatste dag! Wat een feest, het leukste houden we natuurlijk voor op 

het einde. Alle jogi’s worden getest of ze een speedyflexmaximus of minimus 

hebben. Huh, wat is dat? Tja, dan moest je er maar bijzijn…  

Na een kort fietstochtje naar Frankrijk komen we aan bij een zeer 

indrukwekkend hoogteparcours. Natuurlijk gaan wij dat dan doen he! Heel 
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de dag plezier en jolijt ‘in de bomen’(hè Frauke). Omdat het kamp bijna ten 

einde is wil de leiding de jogi’s eens verwennen. Iedereen krijgt lekkere 

frietjes! Kan het nog beter? 😊  

Wanneer we uiteindelijk allemaal terug op het kampterrein aangekomen zijn 

en gegeten hebben, beginnen we aan de ceremonie van de beloften. Een 

plechtige scoutsgelegenheid die niet mag ontbreken op een jonggidverkamp. 

Proficiat aan iedereen die hun belofte heeft gehaald en aan de rest geen 

nood, jullie zijn ook toppers! 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 11 juli: 

De laatste volledige dag op kamp, jeej! Wat doen we als we nog maar één dag 

hebben? Opruimen natuurlijk! Vuurshelters abreken, tafelshelter, tenten en 

hudo afbreken, kaka in de beek oprapen en toiletpapier over het terrein 

verwijderen. Een pretje! We bereiden ons voor op de terugreis en we slapen 

met zen allen gezellig in de pagode.  
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Woensdag 12 juli: 

Eindelijk is het kamp voorbij! We keren terug naar ons nederig dorpje Lint 

en met pijn in ons hart nemen we afscheid van elkaar. Het was een maxi-

kamp en wij hopen dat jullie er ook allemaal even hard van genoten hebben 

als dat wij gedaan hebben. Jullie zijn allemaal toppertjes. 

 

XOXO de Jonggidverleiding (Pieter, Matthias, Brian, Karen, Xana en Noa) 
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Gidvers 

Er was eens een vrolijke groep 

gidvers. Gepakt en gezakt vertrokken 

ze met de trein naar Virionval. Daar 

aangekomen waren ze een dag zoet 

met de opbouw van het kamp. Enkel de tafelshelter en 

een gezellige kampvuur kring bewaarden ze voor de 

volgende dag.  

 

Wat de gidvers nog niet wisten was dat ze de tweede 

avond op survival werden gestuurd. 

De hele dag lang sprokkelde ze hout, 

masseerden ze de leiding, bouwden ze 

een coole constructie rond het 

kampvuur, ... en daarvoor kregen ze 

spirelli's. Hiermee kochten ze 

slaapzakken, blikvoer, 

touw, ... om een nacht te 

overleven in het bos.  

Elke patrouille werd de 

volgende ochtend wakker in hun 

zelfgemaakt kamp, klaar voor een nieuwe 

dag. Iedereen kon zich wassen in het 

riviertje en de vuurshelters werden voor het 

eerst gebruikt.  
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Weer een dag later, de vierde dag, vertrokken ze op 

driedaagse. De drie snikhete dagen die volgden 

begonnen plezant. Maar beetje bij beetje werden er 

steeds meer gidvers ziek. De gidvers en hun leiding 

werden erg ongerust. Waarom werd iedereen zo 

plots ziek? Was het een erge ziekte? Moest het 

kamp afgelast worden? Het einde van de 

driedaagse werd maar met de helft van de leden 

gewandeld! Alle andere waren ziek op het 

kampterrein. Daarom werd er die dag, en ook de dag erna nog veel gerust. Er 

kwam ook een dokter langs en stilletjes aan werd iedereen beter. Af en toe 

viel er nog iemand ziek. Het bleef iets geks, die ziekte.  

Maar het toppunt voor de meeste eerstejaars was nog niet gepasseerd... de 

totemisatie!  

 

Op de negende dag van het kamp werden de 

eerstejaars vroeg in de ochtend gewekt, na een 

warming up werd 'de dag' ingezet. Op het einde van 

de dag verdienden ze allemaal hun unieke totem bij 

de ceremonie. Erg tevreden ging iedereen naar bed. 
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Wanneer ze opstonden was de voorlaatste dag aangebroken, de opruimdag! 

Er werd zoveel mogelijk afgebroken en opgeruimd. Zo konden ze de laatste 

dag vlot naar huis. De fietsroute naar het station zorgde voor wat stress, 

maar uiteindelijk kwam iedereen veilig aan en zo leefden onze lieve gidvers 

nog lang en gelukkig!! 

 

Met dank aan Jona die deze mooie tekst schreef!  
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Jins 

15 juli 2017 6u30 het was zo ver… We zagen de busjes al staan, gepakt en 

gezakt om op jinkamp te gaan.  

Het was een lange rit, velen van ons vielen toen al in de pit.  

’s Avonds kwamen we aan in Chiemsee en sleurden we voor de rest van het 

kamp onze spauwsteen mee.  

In Triglav Nationaal Park werden we opgewacht door een wespenplaag, dat 

zorgde voor heel wat gezaag en geklaag.  

 

Die dag wandelden we langs een rivier, we hadden mooi 

weer en al heel wat plezier.  

Chrispy en Ben konden het natuurlijk niet laten om te 

zwemmen. Achja, die jongens ga je nooit kunnen 

temmen.  

 

 

Met het raften begon dag 3 vol avontuur, 

de tijd vloog voorbij, uur na uur.  

De 2 boten wilden niet voor elkaar onder 

doen en sommige speelden citroen, 

citroen.  
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Tussen de ‘Van Reethjes’ waren de eerste familieveters te zien, maar voor 

sfeer en gezelligheid een tien op tien.  

’s Namiddags gingen we tammen aan het meer, die zonnecrème bovenhalen, 

pffff alweer.  

Brent hield ook zijn tondeuse tevoorschijn en zal vanaf dan ‘de Klette’ zijn.   

 

De volgende dag begonnen we aan 

onze tweedaagse wandeling, al 

spreken we beter van een 

bergbeklimming.  

Toen Alec zin had om de 112 te 

telefoneren, besloten we toch maar 

terug te keren.  

Elinne werd plots heel ziek, het was 

zeer zwaar, zowel mentaal als fysiek.  

De avond was nog heel gezellig, we voelden ons helemaal thuis. Dankzij 

Jeroen geraakten we ook veilig naar huis.  

De dag erna stapten we op een vlakke weg en hadden we gelukkig wat 

minder pech.  

’s Avonds konden we ons verfrissen in het meer, lekker barbecueën en 

genieten van het zomerweer.  

 

Op dag 6 namen we al onze spullen naar Italië mee, na het verhuizen gingen 

we zwemmen in de zee.  

In de avond gingen we eentje drinken, Marionne kon nog steeds op een 

rechte lijn lopen, laten we daar op klinken.  

Thomas en Brent zwommen naakt, maar de cocktails hebben toch het best 

gesmaakt.  

De leiding besloot om die avond met Elinne langs het ziekenhuis te passeren, 

daar kon ze heel wat over haar favoriete lavementjes leren.  
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Venetië was een wondermooie stad, we 

hebben het allemaal heel erg naar ons 

zin gehad.  

Lowie werd zelfs in een para-actie 

betrokken, en Brent rouwde nog steeds 

om het verlies van die wilde lokken.  

’s Avonds gingen we lekker uit eten, 

daarna beleefden we in de Vanilla een 

avond om nooit meer te vergeten.  

Marionne kon met Thomas een plekje op de muilpagina veroveren en ook 

met haar charmes andere mannen betoveren.  

Ook Ellen ontsnapte niet aan Marionne haar klauwen. Sommigen zouden 

hun gedrag de volgende dag berouwen.  

 

De volgende dag hadden velen van het feesten een enorme naslag, dus  

genoten we allemaal enorm van onze tamdag. 

Die avond bezochten we een stadje aan zee en belandden we in een OCMW-

café.  

 

Op dag 9 brachten we een bezoekje aan de 

grotten, waar Taris weer langs binnen was aan 

het rotten.  

 

In de namiddag speelden we in Trieste een 

drugsspel, spijtig genoeg ging het vinden van de drugs niet zo snel.  

Maarten was ’s avonds toch wel het hoogtepunt van de dag, dit ontlokte veel 

plezier en gelach.  

Lachen, gieren, brullen. Hij was echt rare dingen aan het lullen.  

Een kookwedstrijd was er natuurlijk ook weer bij, het typische tomaat-

mozzarella hapje was deze keer eens niet van de partij.  

Het groepje van Lowie won, maar ook Ellen liet zien wat ze kon.  

Voor Brent kon een shotje pis er ook wel in, alhoewel was het niet met de 

volle zin.  
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Op dag 11 verhuisden we weer, deze keer naar een plekje zonder zee of meer.  

We namen even afscheid van Matthijs, jaja hij had prijs.  

Het startshot voor zijn totemopdracht was gegeven, nog zo ontwetend dat hij 

een onvergetelijke dag zal beleven.  

Toen we aankwamen op de camping, leek dat zwembad toch maar een klein 

ding.  

Volgens Cassandra konden we best niet te veel Nederlands spreken, 

aangezien de Nederlanders al raar keken.  

We zaten in de koude en regen te wachten op ons ete, terwijl Matthijs, die 

was waarschijnlijk al helemaal rete.  

Het getal 523 zullen we ook nooit vergeten, maar dat gaat over een geheimpje 

dat niet iedereen moet weten.  

 

In Ljubljana legde Elinne haar eerste stukje stront, eindelijk kwam er weer is 

wat kak uit haar kont.  

Brent werd Chrispy zijn nieuwe profielfoto en ‘kga niet liegen’ werd officieel 

zijn nieuwe motto.  

Sommige van ons gingen nog een avondje uit, spijtig genoeg werd het op het 

einde toch wat te luid.  

Om een einde te maken aan al de problemen besloot Chrispy om toch maar 

een taxi naar huis te nemen.  

 

Op dag 13 was het tijd om totems te bespreken. Voor iedereen werd er naar 

een passende voortotem gekeken.  

Nadat er een briefje was gelekt, hoorden we dat we om 4u zouden worden 

gewekt.  

Dit was echter niet waar, er stond een groepsopdracht voor ons klaar.  

In een fort vol kaarsen werden we gedropt, jaja we waren goed gefopt.  

Daar zochten we elkaar, later bliezen we wat kaarsjes uit hier en daar.  

Daarna konden we beginnen aan een 7km lange fakkeltocht en hebben we 

samen naar onze fakkels in de hopgaarden gezocht.  
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De volgende dag moesten we de individuele opdrachten nog volbrengen, de 

bedrijvige steenbok moest in zijn eigen café ingrediënten tot cocktails 

mengen.  

Onze hartelijke dromedaris schreef dit kampverslag en de edele poedel leidde 

ons rond in Prebold met een lach.  

Oprechte secretarisvogel en warme baloe werden gedropt. Klette had zich 

goed verstopt.  

Terwijl we hem en zijn eitjes niet mochten zien, moest 

Elinne ons van hout voorzien.  

Tevreden pitta zou een bekertje vol zweten en 

behoedzaam sikahert maakte een vriendenboek, zonder 

iemand te vergeten.  

Ondertussen was leider Matthijs echt niet gezond. Hij 

was zo ziek als een hond.  

Golden retriever zal dan ook zijn totem zijn. Hiermee was iedereen 

getotemiseerd, wat fijn!  

 

Voor de laatste dag was een waterpretpark ideaal en we gingen voor de 

laatste keer op restaurant als laatste avondmaal.  
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Toen begon de terugrit naar huis, maar met Elinne haar blaas was er iets 

niet pluis.  

Uiteindelijk geraakten we toch in Duitsland, waar Ellen haar graag geziene 

McDo op de grond is beland.  

Na nog een dag rijden zat het kamp er op, kga nhi liegen: het was echt top! 

Jaja, scouts, we zijn er allemaal zot op!  

 

 

 

SCOUTSKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMP! 
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Akabe 

Onze wereldreis begon allemaal in het mooie Lier waar de trein is genomen 

naar de eerste overnachting te Neerharen. Bij de aankomst op dit terrein 

werd er een grondige verkenning gedaan op het terrein en de slaapplaats 

werd ook opgemaakt. Het was nu tijd voor de eerste overnachting want de 

dagen die volgden zouden heel vermoeiend worden met het vele vliegen naar 

de verschillende landen die gepland stonden.  

 

De volgende morgend werden de akabeetjes klaar gemaakt voor hun eerste 

vlucht. Deze vlucht had als bestemming 

Italië. Sommige passagiers hadden op het 

begin van de vlucht een beetje vliegangst 

maar dit beterde naarmate de vlucht 

vorderde. Eens aangkomen in Italië 

werden we overwelmd door het warme 

weer van daar. Nog dingen die kenbaar zijn in Italië buiten het warme weer 

is het eten. De akabeetjes hebben hun beste kokskleding aangetrokken en 

zijn beginnen te koken. Hieruit is een overheerlijke tiramisu tevoorschijn 

gekomen waar iedereen ook eens van mocht proeven. Nog iets kenbaar uit 

Italië is natuurlijk de toren van pizza. Er werd aan de akabetjes gevraagd of 

ze een rechte toren van Pizza konden bouwen. Dit was tegen de wil van de 

Italianen. Ze moesten er dus voor zorgen dat de toren klaar was voor dat de 

italianen de toren konden afbreken. Als afsluiter van Italië was er dan de 

overheerlijke Italiaanse Spaghetti bolognaise. 

 

De volgende morgend is er naar een overbevolkt land gevlogen, of ook wel 

China genoemd. Zoals jullie al wel weten akabeetjes uit België zien er niet 

echt uit zoals Chinezen dus moesten ze zich wat inkleden in de Chineese 

cultuur. Er zijn Chineese hoedjes gemaakt zodat ze niet zouden opvallen in 

China. Iets anders wat heel tiperend is aan chinezen is een GSM. Wanneer je 
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in een stad in België zou rondlopen zie je heel vaak Chinezen of Japaners 

veel foto’s trekken. We hebben dus allemaal onze persoonlijke GSM 

ontworpen. Als je denkt aan China denk je ook aan rijst dus dit kon ook niet 

ontbreken aan de trip naar China. 

 

De volgende morgend vertrok ons vliegtuig heel vroeg omdat het ver vliegen 

was. We reisden naar Afrika. Hier werd 

ons geleerd hoe we op de authentieke 

manier potten moesten bakken adhv 

klei. We hebben in afrika ook geleerd 

hoe we hutten moesten bouwen in het 

bos. Er waren in totaal 2 hutten 

gebouwd en deze gaven we een gepaste 

vlag. Enkele ogenblikke later was er al een conflict tussen onze 2 hutten. Dit 

draaide uit tot een kleine oorlog waar van één hut de vlag gestolen werd. 

Later op de avond mochten we ook enkele bezoekers van de A-tak 

verwelkomen. Als afsluiter van de dag werd er een kampvuur gehouden. Hier 

is ook afscheid genomen van Benjamin door het oplopen van een zeldzame 

afrikaanse ziekte. Dit kon beter behandeld worden in België.  

 

De volgende morgend zijn we naar een wereldlijke grootmacht gereisd, 

Rusland genaamd. De specialiteit van Rusland is, zoals iedereen weet, 

Vodka. Dit is dan ook iets wat de leden in de vorm van een leuk spel 

ondervonden hebben. Voor de rest van de dag zijn we langs een russische 

dierentuin gegaan voor het bezichtigen van de coolste dieren in omstreken. 

Dit waren onderandere kippen, geiten, ezels en paarden. Omdat Rusland een 

communistisch land is, is iedereen gelijk en krijgt dus iedereen hetzelfde 

eten. Dit is een aardappelstoemp met gehakt en ajuin, bij iedereen bekend 

onder de naam van Makadam. Simpel maar lekker. 
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De dag erop was het weer tijd om lang te vliegen. Van het koude Rusland 

vliegen we rechtstreeks door 

naar het mooie Mexico. 

Aangekomen in Mexico kunnen 

we niets anders doen dan gaan 

zwemmen. Iedereen had nood 

aan een leuke verfrissing. We 

hebben een bezoekje gebracht 

aan het grootste subtropisch waterpark van heel mexico. In de avond was 

het dan is tijd om van een andere specialiteit van Mexico te proeven, 

overheerlijke wraps. In de avond moesten we ook afscheid nemen van de A-

tak en werd onze wereldreis verdergezet met alleen de akabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In de laatste volledige dag hebben we het vliegtuig genomen richting een 

buurland van Mexico, Amerika. Het grote land waar iedereen graag de beste 

en de sterkste wilt zijn. Zelfs de akabeetjes wouwen de beste van Amerika 

worden. Hiervoor moesten ze strijden tegen de meest gevaarlijke 

concurrenten want op het einde kan er maar 1 iemand vanboven staan. 

Tijdens de tocht door Amerika hebben we ook eventjes dag moeten zeggen 

tegen Anneline. Zij wou graag een dier worden en hier moest ze bijna heel 

Amerika voor door wandelen en  terwijl verschillende opdrachtjes uitvoeren. 

Amerika is ook heel bekend voor fastfood en zijn fastfoodketens. We hebben 

dan ook lekkere hamburgers gegeten. Als afsluiter van Amerika en van de 

wereldreis is de akabe langs gegaan in een discotheek in Las Vegas waar ze 

tot in de vroege uurtjes hebben doorgefeest. 
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Op de laatste dag hebben we ons laatste vliegtuig genomen richting België. 

Dit was een hele lange vlucht en iedereen heeft geslapen na zo een lange 

nacht feesten. Iedereen heeft weer kei leuke herinneringen bij in hun 

geheugen steken die er nooit meer uit gaan.  

 

Dank u wel Akabeetjes voor deze leuke wereldreis! 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie leiding  

 

 

 



45 

 

Nieuwe Leidingsploeg 

Kapoenen: Welpen: Jojo’s 

Asjra Tabaqui Jorne 

Xebo Baloe  Brian 

Nala Chill Geoffrey 

Gigi Marala M. Symons 

Petro Akela Bram 

 

Jogi’s Gidvers Jins: 

Anaïs Marie Alec 

Sophie Boas Anke 

Ellen Lisa Ellen 

Hanne Simon Marionne 

Noa Cassandra Yannick 

 Christophe      

Akabe: 

Bingo 

Laura  

Pieter 

Matthijs 

Jeroen  
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Hopper shopper 

Hopper Winkel Antwerpen 

 

Heb je nog iets nodig van uniform, en is het niet meer in onze eigen 

tweedehandswinkel? Ga dan naar de Hopper! Vergeet je lidkaart niet, zo 

kan je nog korting krijgen ook! 

 

OPGELET, DE HOPPER IS VERHUIST! 

 

Adres: WILRIJKSTRAAT 45  

2140 ANTWERPEN  

(HOEK PLANTIN EN 

MORETUSLEI) 

  

Telefoon: +32 (0)3 231 62 68 

E-mail: winkel.antwerpen@hopper.be 

Website: www.hopper.be 

Openingsur

en: Dinsdag:   10u - 12u   &   12u30 

- 18u  

 

Woensdag: 10u - 

12u   &   12u30 - 18u 

 

Donderdag: 10u - 

12u   &   12u30 - 18u 

 

Vrijdag

: 

10u - 12u   &   12u30 - 

18u 

 

Zaterdag:  10u - 12u   &   12u30 

- 17u 

 Zondag en maandag: gesloten 

 

 


