We gaan naar Hamont-Achel!
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Scoutskamp 2017
Het feit dat je dit kampboekje vasthebt, wil zeggen dat
jij (of je kind) het aan durft om met ons 5 of 10 dagen
op kamp te trekken! Een geweldige keuze, want wij
zullen er alles aan doen om er weer een geweldige
periode van te maken. Tien of vijf volle dagen
entertainment, stimuleren van de creativiteit,
ontwikkeling van zelfstandigheid, leren van technieken
en allerbelangrijkst; zot doen à volonté!
Voor velen onder jullie is het kamp al een vaste
gewoonte geworden, voor jullie valt er niet veel meer te
zeggen dan: het wordt dit jaar nog beter dan vorig jaar!
Voor vele kapoentjes en welpen is het echter de eerste
keer dat ze 5 of 10 dagen zonder mama en papa zullen
doorbrengen. In dit boekje vind je dan al wat meer
informatie over wat je te wachten staat. Twijfel je nog of
je wel mee zou gaan? Maak dan maar eens een praatje
met de ervaren welpen, jonggivers, givers of zelfs jins.
Ook zij zijn ooit met een bang hartje voor de eerste keer
mee op kamp vertrokken, maar ze zullen je zeker weten
te overtuigen!
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Wij weten zelf nog hoe spannend het was om voor de
eerste keer op kamp mee te gaan. Je bagage heb je dan
al enkele dagen van de tevoren afgegeven. En alles wat
je nog vergeten bent plus een lunchpakket zit in je kleine
rugzak.
Als kind zat je dan vol met vragen over hoe de
kampplaats er gaat uitzien en naast wie je gaat slapen.
Of hoe dat zo’n HUDO nu eigenlijk werkt.
Dan stap je op die grote bus, of je gaat mee met die
grote fietsgroep. De reis naar de kampplaats is natuurlijk
nog spannender maar de leiding weet de sfeer altijd wel
goed te maken. Liedjes zingen, spelletjes spelen,
verhalen vertellen over de voorbije kampen, … Deze rit
zal snel voorbij zijn.
Dan kom je aan op dat kamp en zie je de tenten al
staan. Er zijn al enkele leiding aanwezig en je maakt
kennis met de fouriers en koks. Hierna kan je je
installeren in de tent! Daarna begint het echte kamp pas.
Hierna volgen vijf of tien dagen van pure pret. Van
spelletjes spelen tot kampvuren maken. Tijdens het
kamp word je ook deel van een hechte vriendengroep.
Meestal wil je na het einde nog langer blijven omdat je
iedereen zo goed hebt leren kennen.
Elk kamp is een geweldige ervaring en we willen jou er
ook graag bij!
Twijfel je nog? Je leiding wil graag al je vragen
beantwoorden! Hopelijk zijn jullie ook dit jaar weer
talrijk aanwezig, en maken we er een kamp van om
nooit te vergeten!

Algemene informatie
•   Kampplaats
Dit jaar hebben we een kampterrein in Hamont-Achel.
T.a.v. Scouts Sint-Franciscus
Naam - tak
Molendijk z/n, ‘t Mulke
3930 Hamont-Achel

•   Vertrek voor kapoenen en welpen
De bus vertrekt zondag 9 juli om 8u aan de kerk.
Gelieve een kwartier van tevoren al aan te melden bij je
leiding! We vertrekken uiteraard in volledig uniform.
Aangezien onze bagage al met de camion richting
Langemark vertrokken is, hebben we enkel nog een
kleine rugzak nodig met wat handbagage:
□   Een lunchpakket en drinken
□   Stripboek voor in de bus
□   KIDS- ID of identiteitskaart (meteen aan
leiding geven!)
□   Medicatie (meteen aan leiding geven!)
□   Zakcentje om eventueel kaartjes te kopen
□   Regenjas

Een stevige linker,
Van de hele leidingsploeg!
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•   Vertrek voor jong-givers en givers

Dit jaar gaan de jong-givers en givers fietsen naar de
kampplaats. Jullie worden zoals de kapoenen en welpen
op zondag 9 juli om 8u aan de kerk verwacht. Zorg
ervoor dat je fiets volledig in orde is.

Gelieve met de auto NIET op het kampterrein te rijden.
Graag ook aandacht om NIET voor het afgesproken uur
op het terrein te komen, dit omdat we met de leden nog
graag samen hun kamp afronden.
•   Einde kamp voor jong-givers en givers

Aangezien onze bagage al met de camion richting
Hamont-Achel vertrokken is, hebben we enkel nog een
kleine rugzak nodig met wat handbagage:
□   Een lunchpakket en drinken
□   Stripboek voor in de bus
□   KIDS- ID of identiteitskaart (meteen aan
leiding geven!)
□   Medicatie (meteen aan leiding geven!)
□   Zakcentje om eventueel kaartjes te kopen
□   Regenjas

De jong-givers en givers komen met de fiets van
Hamont-Achel naar huis. Hun aankomstuur zal d.m.v.
een sms worden gecommuniceerd met jullie.

•   Einde kamp voor kapoenen
Jullie mogen je kapoenen (en hun bagage) in HamontAchel komen ophalen op vrijdag 14 juli om 13u.

Dinsdag 4 juli tussen 17u00 en 17u30 verzamelen
we alle bagage van de leden aan de scoutslokalen!
Graag hadden we gehad dat alle bagage zoveel mogelijk
in één rugzak gestoken wordt.

Gelieve met de auto NIET op het kampterrein te rijden.
Graag ook aandacht om NIET voor het afgesproken uur
op het terrein te komen, dit omdat we met de leden nog
graag samen hun kamp afronden.
•   Einde kamp voor welpen

•   Bagage
Aangezien de leiding al enkele dagen vroeger vertrekt
om wat tenten recht te zetten en enkele sjorconstructies
te plaatsen, moet de bagage al enkele dagen op
voorhand verzameld worden om per camion in HamontAchel te geraken.

Voorzie alle kledij, spelletjes… van NAAM!
Het gemakkelijkste is ook geen harde koffers of trolleys.
Rugzakken of sportassen stapelen gemakkelijker en
hebben ook minder plaats nodig in hun slaaptent.

Jullie mogen je welpen (en hun bagage) in Hamont-Achel
komen ophalen op woensdag 19 juli om 13u.
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Wat nemen we mee in onze rugzak?
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  

Warme truien
Kledij voor 10 dagen
Slechte kledij (verfplekken, modderplekken, …)
Stevige schoenen
Sandalen
Voldoende ondergoed
Slaapkledij
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep,
washandjes, handdoeken...)
Zwemgerief (zwemkledij + badmuts)
Zakdoeken
Regenjas
Zonnebril, petje, zonnecrème
Drinkbus
Schrijfgerief, briefpapier, enveloppen met adres,
postzegels
Gezelschapsspelletjes, stripboeken (voor tijdens
de platte rust)
Warme slaapzak
Luchtmatras en pomp voor de luchtmatras
Eetgerief (gamel of plastieken borden, bestek,
plastieken beker samen in een zak)
Keukenhanddoeken
Knuffel
Zaklamp

We benadrukken dat alles zoveel mogelijk voorzien is van

naam.

Zeker jonge leden herkennen hun eigen
materiaal niet, en dit blijft steeds achter bij verloren
voorwerpen!
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Praktische afspraken
•   Inschrijven
1. Medische fiche + mail sturen
Stuur de takleiding een mail en vraag of je de medische
fiche van je kind nog eens mag nakijken en eventueel mag
aanpassen! Dit kan vrijblijvend voor of na de scouts. Elke
tak voorziet enkele infomomenten over het kamp. Waarbij
dit ook in orde gebracht kan worden.
2. Kampgeld
€60 voor kapoenen, €120 voor welpen, jong-givers en
givers
Over te schrijven op de takrekening met als mededeling:
“kamp 2017 - naam lid”.
De takrekeningen:
Kapoenen:
Welpen:
Jong-givers:
Givers:

BE98
BE22
BE83
BE13

3770
0017
7360
7360

7797
9161
1755
1766

4293
4147
2115
1239

Voor ouders die het financieel wat moeilijker hebben
kunnen we, in alle discretie, naar oplossingen zoeken.
Verder betalen leden met een vrijetijdspas slechts de helft
van de prijs.
3. DEADLINE!

Gelieve in te schrijven VOOR
zondag 25 juni!
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•   Roken, drank, drugs
Kapoenen, welpen, jonggivers hebben uiteraard een
nultolerantie op roken of alcoholgebruik.
Givers (+16jaar) en jins mogen op kamp al eens een
pintje drinken (met een maximum van 2/avond), maar dit
enkel op speciale momenten zoals 3-daagse of
totemisatieavond.
Meebrengen van eigen alcoholische drank, sigaretten,
energiedrinks… wordt niet toegestaan en streng bestraft!
En, scouts is kicken zonder drugs!
•   Nemen we NIET mee
›   Gsm, nitendo, mp3, …
›   Duur materiaal (kledij, breekbaar materiaal)
›   Veel zakgeld (enkel voor postkaartjes)
•   Snoepgoed
Dat onze leden snoeperds zijn weten we al langer als
vandaag. Vandaar dat snoep meenemen op weekend en
op kamp wel mag! Wel staat hier tegenover dat als je
snoep mee neemt, je voorziet dat hiervan gedeeld wordt
met de rest van je groep!

Contactgegevens
•   Groepsploeg
Voor alle algemene informatie kan je bij de groepsploeg
terecht. Moest er tijdens het kamp iets ernstig gebeuren
aan het thuisfront waarvan we op de hoogte gebracht
moeten worden, dan kan je ook best iemand van ons
bellen!
Esther Van den Schoor
04 84 33 06 97
Kampverantwoordelijke
esther@scoutsschorvoort.be
Pieter Maes

0476 76 41 98
Pieter@scoutsschorvoort.be

Tim Vansant

0485 90 84 63
tim@scoutsschorvoort.be

Janna Dergent

0499 73 86 41
janna@scoutsschorvoort.be
Groepsploeg@scoutsschorvoort.be

•   Kapoenen
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Birthe Breugelmans
Takverantwoordelijke

0497 73 25 70
birthe@scoutsschorvoort.be

Christopher Napoleon

04 99 20 87 10
christopher@scoutsschorvoort.be
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Ellis Dergent

0478 21 16 06
ellis@scoutsschorvoort.be

Tinne Verboven

0491 06 71 67
tinne@scoutsschorvoort.be

Valérie Roefs

0495 66 04 77
valerie@scoutsschorvoort.be

•   Jonggivers
Jef Braet
Takverantwoordelijke

0485373910
jef@scoutsschorvoort.be

Andy Blockx

0486 74 31 26

andy@scoutsschorvoort.be
Stien Dergent

0494 06 02 74

stien@scoutsschorvoort.be

Kapoenen@scoutsschorvoort.be

Jonggivers@scoutsschorvoort.be

•   Welpen
Janna Dergent
Takverantwoordelijke

0499 73 86 41
janna@scoutsschorvoort.be

Marlies Van Dyck

0470 21 05 63

marlies@scoutsschorvoort.be
Esther Van den Schoor

Eva Hendrickx

0484 33 06 97
esther@scoutsschorvoort.be
0494 48 40 51
eva@scoutsschorvoort.be

•   Givers
Helena Van Even
Takverantwoordelijke

0486 67 15 35

Kaat Maes

0471 65 94 60
kaat@scoutsschorvoort.be

Matthijs Goris

0494 04 06 22
matthijs@scoutsschorvoort.be

helena@scoutsschorvoort.be

givers@scoutsschorvoort.be
Sara Peeters

0491594843
sara@scoutsschorvoort.be

Lars Caymax

0493579632
Lars@scoutsschorvoort.be
Welpen@scoutsschorvoort.be
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•   Jins
Pieter Maes

04 76 76 41 98
pieter@scoutsschorvoort.be

Jari Dergent

0493 77 75 91

jari@scoutsschorvoort.be
Tim Vansant

0485 90 84 63
tim@scoutsschorvoort.be

jins@scoutsschorvoort.be

à leiding@scoutsschorvoort.be

Wij zijn, als leiding, al helemaal klaar voor dit kamp.
We halen nog regelmatig herinneringen op over al
onze zotte avonturen op deze vijf/tiendaagse.
We willen jullie kinderen dezelfde geweldige
momenten laten beleven waar ze jaren later nog
over gaan praten.
Tot in Hamont-Achel!
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