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Het verhaal van de verloren culturen 



Het verhaal v an de verloren culturen 
 
  Heel erg lang geleden, heersten er vijf grote culturen in de wereld. De Eskimo’s, de Inca’s, de 

Vikings, de Amish people en de Aboriginals. Deze vijf volkeren leefden samen in vrede en harmonie. 

Elke cultuur droeg een steentje bij aan deze vredelievende samenleving. Voor jaren verliep alles 

goed op de wereld, tot dat elke stam geteisterd werd door een vreselijke ramp: 

 
 
 

De Inca’s leefden allemaal samen hoog in de bergen van Peru in hun 

enorm grote stad Machu Picchu. Enkele Inca’s ontdekten dat het veel 

leuker was om te gaan wonen op het strand aan de zee en verlieten de 

stad. De stad werd steeds leger en leger tot er bijna niemand meer 

overbleef. Machu Picchu bestaat nog steeds, maar alle gebouwen zijn 

afgebroken waardoor er nu enkel nog een ruïne staat. Als je goed zoekt, 

kan je hier en daar de laatst overgebleven Inca’s nog vinden in Machu 

Pichhu. 

 

De Eskimo’s leefden in grote aantallen op de enorme Noordpool, maar langzaamaan begon al het 

ijs waarop ze leefden te smelten. De Inuït begonnen allemaal te verhuizen naar veiligere oorden en 

verlieten daarbij hun Eskimocultuur. Vandaag leven er nog enkele Eskimo’s op de Noordpool, 

 

 
 

maar ook zij zijn nog steeds bedreigd door het smeltende ijs. 

 
 



  Vroeger bestonden er nog geen GSM’s  en computers, maar 

de volkeren moesten wel met elkaar kunnen communiceren. 

De Vikings deden dienst als   communicatiemiddel omdat zij 

de enige waren die goed uitgeruste schepen hadden om heel 

de wereld rond te reizen via de zee. Zo konden zij 

boodschappen en brieven rondbrengen tussen alle volkeren. 

Helaas waren de Vikings niet meer nodig toen de nieuwe 

technologie ontstond waardoor iedereen gewoon maar een 

sms’je of berichtje op Facebook moet sturen om met elkaar 

te communiceren. 1 boot met Vikings bleef trouw aan hun 

opdracht en vaart nu nog steeds de wereld rond. 

 

De Amish people waren een traditioneel volkje dat 

rondreed met paard en kar en zich kleedde in heel sobere 

kledij. De mannen scheerden hun baard nooit af en de 

vrouwen moesten altijd een kapje dragen. Op hun 16 

mogen Amish kinderen kiezen of ze in de gewone wereld 

gaan leven of binnen hun cultuur blijven wonen. Er 

ontstonden steeds meer rebellerende jongeren waardoor 

de Amish veel leden verloor. Op de dag van vandaag leven 

ze nog steeds in gematigde aantallen in Amerika. Deze 

cultuur heeft het minst geleden onder hun ramp en bezit 

nog de meeste kracht. 

 



  

De Aboriginals zijn de oorspronkelijke bevolking van Australië. Dit volk leefde het meeste samen in 

harmonie met de natuur. De Aboriginals hadden de spirituele taak om alle natuurelementen in 

evenwicht te houden en te onderhandelen met Moeder Natuur. Jammer genoeg maakte één van de 

Aboriginals Moeder Natuur heel kwaad waardoor de aarde steeds warmer werd. Dit had gevolgen 

voor alle culturen en daardoor verbanden zij de Aboriginals uit hun vredelievende samenleving. 

Enkele Aboriginals leven nog in de wouden van Australië, maar ze houden zich schuil, bang voor 

de woede en wraak van de andere volkeren. 

In maart, toevallig in hetzelfde weekend als ons groepsweekend, zullen alle overgebleven leden van 

de verloren culturen samen komen om nieuwe culturen op te starten! Eskimo’s, Inca’s, Vikings, 

Amish people en Aboriginals zullen samenwerken om een nieuwe, sterke cultuur te vormen die door 

iedereen omarmd zal worden. Ze zijn echter nog op zoek naar de hulp van echte scouts...  

 

Kan 4811 ze daarbij helpen? 

 
 



Praktische informatie Groepsweekend ‘19 
 
Waar en wanneer? 
Het groepsweekend zal dit jaar doorgaan van 15 tot 17 maart! Net als vorig jaar gaan we ook 
dit jaar met de bus naar het weekendhuisje. We spreken daarom vrijdag 15 maart om 18u af 
aan het scoutslokaal in perfect uniform. Vandaaruit vertrekken we samen met de bus naar 
Ringlaan 50, 3550 Heusden-Zolder, hier zijn we vorig jaar ook op weekend geweest!  
 
Zondag 17 maart vertrekken we om 14u00 terug richting Antwerpen. We verwachten om 
16u00 terug aan te komen aan het lokaal. Na het aantreden mag iedereen dan weer 
huiswaarts keren.  
 

Inschrijving 
Inschrijven doet u via het inschrijvingsformulier op de website en de betaling van het 
weekendgeld. U kan uw kind tot en met maandag 25 februari inschrijven. Indien de 
inschrijving pas na deze datum gebeurt, kunnen we geen plaats op de bus garanderen.  
 
Klik hier om naar het inschrijvingsformulier te gaan. 
 
De weekendprijs bedraagt €43 per lid. Dit komt neer op €30 weekendgeld en €13 voor de 
busrit. Indien u om praktische redenen liever zelf met de auto gaat, dient dit tijdig aangegeven 
te worden door middel van het inschrijvingsformulier op de website. Leden die niet met de 
bus meerijden betalen €30.  
 
De inschrijving is pas definitief na de betaling van het weekendgeld en dient voor 25 februari 
gestort te zijn op BE30 0688 9815 0511 met vermelding "Groepsweekend 19 + naam en 
voornaam lid". Gelieve extra aandacht te besteden aan deze mededeling aangezien bij een 
foute mededeling de kans bestaat dat de betaling niet teruggevonden kan worden. 
 

Medische fiche 
We zouden willen vragen om (net zoals voor elk ander weekend of kamp) de medische fiches 
van uw kind nog eens na te kijken en aan te passen indien nodig. De stappen die u hiervoor 
dient te nemen, staan beschreven op onze website of via volgende link: 
http://scouts4811.be/tak/groep/individuele-steekkaart-nieuwe-medische-fiche 
 

Contactgegevens leiding 
Mochten jullie nog vragen hebben over het weekend, gelieve dan contact op te nemen met 
de groepsleiding via een mailtje naar groepsleiding@scouts4811.be. Tijdens het weekend kan 
u in noodgevallen ook steeds de leiding bereiken. Telefoonnummers per tak zijn te vinden op 
de website.  
 
 

  

http://scouts4811.be/tak/groep/inschrijving-groepsweekend-15-17-maart
http://scouts4811.be/tak/groep/individuele-steekkaart-nieuwe-medische-fiche


Wat nemen we mee? 
 
Slaapgerief 
o Slaapzak 
o Matje, luchtmatras of veldbed (er zijn geen bedden) 
o Kussen 
o Knuffel 
 
Schoeisel 
o Speelschoenen 
o Eventueel regenlaarzen voor bij slecht weer 
o Eventueel pantoffels 
 
Toiletgerief 
o Tandenborstel en tandpasta 
o Handdoekje 
 
Kledij 
o Perfect uniform 
o Truien 
o T-shirts  
o Korte en lange broek 
o Sokken 
o Onderbroeken 
 
Verkleedkledij 
o Kapoenen:  Inuït (eskimo’s) 
o Welpen: Inca’s 
o Jonggivers: Vikings 
o Givers: Amisch 
o Jins: Aboriginals 
 
Allerlei   
o Zaklamp 
o Identiteitskaart/kids-id 
o Strips 
o Goed humeur en liefde 
 
Wat nemen we niet mee? 
o Kilo’s snoep 
o Je mooiste kledij 
o Je huisdier 
o iPods, iPads, gsm’s en andere dure spullen die alleen  

maar kapot kunnen gaan op een scoutsweekend. 
 
 
Wij kijken er alvast heel hard naar uit! Tot dan!! 

Ik heb enkel 
mijn vishengel 

nodig hoor! 


