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365 dagen in 
Graidee

Met mopjes aan de achterkant

-Jonggidsen scheurkalender-



Een lijk wandelt over het kerkhof 
met zijn grafzerk bij zich. Ver-
baasd vraagt een even dode 

kennis: "Waarom zeul je je graf-
steen toch mee?" "Ach, zonder 
identiteitsbewijs kom je tegen-
woordig nergens meer!"
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Heeeeee jij daaar!!! 

Vind jij een kamp van 10 dagen ook veel te kort? Ja?  

DAN HEBBEN WIJ BEREGOED NIEUWS VOOR JOU: WIJ GAAN NAMELIJK 365 
DAGEN OP KAMP IN PLAATS VAN TIEN!!!! (LEKKER YOLO!!!) 

Wij zullen op kamp in Graide samen alle seizoenen trotseren, alle feestdagen Wij zullen op kamp in Graide samen alle seizoenen trotseren, alle feestdagen 
samen uitfeesten, alle examenperiodes samen doorstaan, alle maanden over-
leven, maar voooraaaaaal KEI HARD GENIETEN VAN DEZE 365 DAGEN IN 

GRAIDEEEEEE! 

Neem dus jullie handschoenen, sandalen, mutsen, badpakken, sneeuwbotten, 
nieuwjaarskleedjes, schoolboeken, studeeroutfits, paaseitjes, verjaardag-
shoedjes, valentijnskaartjes, carnavalmaskers (en nog zo veel meer) mee op 
kamp en we maken er een spetterend kamp/jaar van boordevol spelletjes, 
uitdagingen en activiteiten die jullie meenemen door een reis in de tijd van 
nieuwjaarsdag tot en met oudejaarsavond. Zelf na 365 dagen zullen jullie er 

niet genoeg van krijgen, dus kom allemaal lekker mee naar Graide!! 

Veel groetjes van jullie super-veel-goesting-hebbende-leiding,

Marie, Liam en Maya 
Xxxxx



De muzieklerares laat de leerlin-
gen een piano zien. "Wie van jullie 
weet wat die witte en zwarte 
toesten betekenen?" Kees steekt 
zijn vinger op: "De witte toetsen 
zijn voor bruiloften en de zwarte 

voor begrafenissen!"



WAT MAG IK ZEKER NIET VERGETEN: 

 o Identiteitskaart(+eventueel SIS-kaart)

o Een lunchpakket voor de eerste dag

o Indien nodig je medicatie (bij vertrek graag afgeven

aan de leiding)

o Je scoutsuniform(aan bij vertrek)

o Broeken, t-shirts, topjes, truien, shortjes,... Let op: we gaan op tentenkamp dus alles moet o Broeken, t-shirts, topjes, truien, shortjes,... Let op: we gaan op tentenkamp dus alles moet 

vuil mogen worden!

o Ben je eerstejaar,dan doe je je belofte->kleren die heel heel heel vuil mogen worden (het 

liefst kleren die na de belofte zelfs rechtsreeks de vuilbak in mogen)

o Ingelopen stapschoenen voor de tweedaagse, sportschoenen, rubberen laarzen, slippers,...

o Voldoende kousen en ondergoed (365 dagen is lang hé!!!) 

o Bikini of badpak

pet of hoedjepet of hoedje 

o K-way

o Linnenzak

o Verkleedskledij: een van de leukste feestdagen van het jaar is natuurlijk… CARNAVAL!! 

Neem allemaal jullie leukste carnavaloutfit mee en maken er een heuse carnavalparty van! 
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Een onderwijzer met een kaal 
hoofd legt aan de kinderen van 
zijn klas uit wat een woestijn is. 
'Het is een droge, kale vlakte 
waar niets groeit. Zelfs geen 

grassprietje.' Een van de kinder-
en steekt zijn vinger op. 'Ja Wim, 
wat heb jij te zeggen?' 'Er zit een wat heb jij te zeggen?' 'Er zit een 
vlieg op uw...woestijn, meester.'
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o Handdoek,washandje

o Toiletzak:tandpasta,tandenborstel,zeep,

shampoo, maandverband, borstel, deo, eventueel muggenspray, oordoppen, etc.

 o Compeedplakkers

o Rugzak voor tweedaagse

o Matje/luchtmatras/veldbed en slaapzak

o Pyjamao Pyjama

o Knuffel en kussen

o Boekjes, strips

o Enveloppes en papier om brieven te schrijven 

o Zaklamp

o Bolsjortouw

o 2 keukenhanddoeken 

o 2 rollen wc papiero 2 rollen wc papier

o 2 potten choco/confituur/speculoospasta 

o Gamel,bestek,beker,drinkbus 

o 10wasknijpers

o Eventueel wat zakgeld voor op tweedaagse

o Zelfgemaakte fakkel

Wat neem ik NIET mee?
o Gsm o Gsm 
o Snoep
o Schmink
o Mp3,iPod,iPad,...
o Horloge



Op school vraagt de juf aan 
Jantje : Wat is de verleden tijd 
van deze zin "Ik eet een kom-
metje komkommersla."? Waarop 
Jantje antwoord : "Dat is ge-
makkelijk: Ik at een kwammetje 

kwamkwammersloeg!!
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De eerste keer op tentenkamp?

Ben je nog nooit op tentenkamp geweest? Geen probleem! Dit artikel legt 
je kort even uit aan wat je je zoal mag verwachten.

Samen met je leiding en de andere leden ontdek je hoe zalig het is om Samen met je leiding en de andere leden ontdek je hoe zalig het is om 
10 (lees 365) dagen in de natuur te leven. Overdag spelen we in het bos 
of gaan we op uitstap. ’s Avonds spelen we nog een spel of zitten we 
gezellig rond het kampvuur. Jullie worden opgedeeld in patrouilles, ge-
mengd met alle leeftijden en met aan het hoofd een PL (patrouilleleider) 
en een HPL (hulp patrouilleleider). Jullie slapen samen in een tent en 
bouwen samen een shelter om onder te eten. Het eten maken jullie elke 
dag op een zelfgeshort houtsvuur. Geen paniek, de andere patrouilles dag op een zelfgeshort houtsvuur. Geen paniek, de andere patrouilles 
zijn slechts enkele meters van je verwijderd, we blijven natuurlijk een 

grote jonggidsengroep!
Je leert zelfstandig zijn, maar krijgt daarbij natuurlijk wel de nodige hulp 
van je leiding. Jullie gaan ook op tweedaagse. Zonder leiding stappen 
jullie met kaart en kompas van dorp naar dorp. We volgen jullie uiteraard 
op en controleren regelmatig of jullie veilig in een dorp zijn aange-
komen. Ook zoeken wij jullie slaapplaats voor die ene nacht op tweed-
aagse. De laatste avond is er een groot kampvuur met alle leden. Kortom, 

het wordt een fantastisch avontuur!
Hebben jij of je ouders nog vragen? Aarzel dan zeker niet om die te stel-
len! Je kan ons bereiken via het emailadres en natuurlijk zijn wij ook 

bereikbaar via GSM.



De nieuwe werknemer stond wat 
hulpeloos bij de papierversnipper-
aar. "Kan ik u helpen?", vraagt een 
secretaresse. "Ja", zegt hij, "hoe 

werkt dat ding?".
"Heel simpel," zegt ze, en ze pakt 
het dikke dossier en stopt het in de 

versnipperaar.
"Bedankt, maar waar komen de 

kopieën er nu uit?"
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Vertrek: 20 juli om 9u aan de parking van het fenikshof

Aaankomst: 30 julie om 17u 

Adres: 
Jean Wery

Rue de la Violette 26
5555 Graide

Telefoonnumers in geval van dringende zaken:Telefoonnumers in geval van dringende zaken:

Liam: 0471 41 54 94
Maya: 0475 91 47 34
Marie: 0470 04 78 97

Senne (groepsleiding): 0479 47 24 22

Ziezo wij denken dat jullie nu ongeveer alle informatie hebben, Ziezo wij denken dat jullie nu ongeveer alle informatie hebben, 
dus aarzel niet en schrijf je snel in! Indien jullie nog vragen 

hebben kunnen jullie ons steeds bereiken op het emailadres jong-
gidsen@scoutsgrimbergen.be of onze gsm 



Wat is het toppunt van geduld?
  Op je kop gaan staan en wachten 

tot uw broek afzakt.
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Taptoe

D’avond valt, alles zwijgt,
Zachtkens ruist over zee, bos en hei,

Winde groet, alles stil,
God nabij

Beloftelied

Wij hebben u oh Jezus, plechtig beloofdWij hebben u oh Jezus, plechtig beloofd
U altijd te erkennen, als opperhoofd

Geef dat w’ U minnen zouden, steeds meer en meer
Help ons belofte houden, Jezus onze heer

Wij hebben het gezworen, dat gij steeds zoudt
Ons hoofd en leider wezen, als opperscouts

Geef dat w’ U minnen zouden, steeds meer en meer
Help ons belofte houden, Jezus onze heerHelp ons belofte houden, Jezus onze heer
Wij zullen gans ons leven, lijk gij het gebood
U volgen en u dienen, tot aan ons dood

Everywhere we go
Everywhere we go (2x)
People want to know (2x)

Who we are (2x)
Where we come from (2x)Where we come from (2x)
So we tell them (2x)

We’re from Belgium (2x)
Pretty pretty Belgium (2x)
And if they can't hear us

(2x)
We sing a little louder (2x)
Louder and louder (2x)Louder and louder (2x)
(herhaal tot je hees bent)



Opa zegt tegen Jantje: mijn geheugen 
gaat sterk achteruit, dus veranderde 
ik mijn wachtwoord naar "onjuist". Als 
ik nu inlog met het verkeerde wacht-
woord, zal de computer mij verstellen: 

"Uw wachtwoord is onjuist".
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