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Beste ouders en scoutsvrienden,
Het is bijna zover, binnenkort vertrekken we met de hele scouts op
kamp! In dit kampboekje vind je alle informatie die je nodig hebt over
het zomerkamp, dat dit jaar zal plaatsvinden van 17 tot 27 juli in Geel.
De bevertjes komen na op maandag 22 juli. Zoals elk jaar zet ons
enthousiaste leidingsteam zich in om van het kamp voor jullie een
superleuke vakantie te maken. Elke tak heeft een apart thema,
waarrond de leiding verschillende spelen heeft uitgewerkt. Informatie
over de kampthema’s vinden jullie verderop in dit boekje.
Bovendien is naast de leiding ook ons geweldige oudercomité
aanwezig. Samen met de leiding staan zij dag en nacht klaar om jullie
kinderen met de beste zorgen te omringen.
Naast de kampartikels van de verschillende takken, vind je in dit boekje
ook informatie over wat wel en wat niet mee moet op kamp. In het
midden zit een medische fiche die volledig ingevuld dient te worden en
die je moet afgeven op de dag van het vertrek. Verder in dit boekje
vind je ook hoe je je moet inschrijven. Om organisatorische redenen
vragen we iedereen zich in te schrijven vóór 30 juni. Het
rekeningnummer en alle andere noodzakelijke informatie vind je op de
laatste twee pagina’s van dit boekje.
We sluiten ons kamp zoals gewoonlijk af met de opruimdag, op
zaterdag 27 juli. Die begint om 11 uur en eindigt om 17 uur. We rekenen
daarbij op ieders hulp voor de afbraak van het terrein. Het is de
bedoeling dat alles op één namiddag platgelegd wordt, dus het zou
fijn zijn als jullie met velen aanwezig zijn. Als iedereen opnieuw het beste
van zichzelf geeft, is deze klus in geen tijd geklaard. In ruil daarvoor
zullen wij zorgen voor lekkere broodjes en de nodige drank. Wij zijn
iedereen alvast heel dankbaar voor de hulp!
Moesten er na het lezen van dit boekje nog vragen of onduidelijkheden
zijn, neem dan gerust contact op met iemand van de leiding.
Wij hebben er alvast veel zin in!
Veel groeten en tot op kamp,
De eenheidsleiding

BEVERS
Aloha Bevers!
Deze zomer leggen we flink wat kilometers af, want we reizen met zen
allen naar het superzonnige Hawaii! Als echte Hawaiianen zullen we
supertoffe activiteiten doen, lekker eten, en misschien zelfs de lokale
taal leren spreken. Leg dus alvast je coolste zwembroek/kleurrijkste bikini
klaar, zet je gekste zonnebril op en vergeet natuurlijk je slippers niet!
Makai!
Groetjes, jullie leiding
Hannah, Stan, Marie, Maud, Olivio, Noah, Maya, Emma en Tuur

P.S.: zoals elk jaar vertrekken de bevertjes vijf dagen na de andere takken
(maandag 22 juli) om 9 uur aan het lokaal en worden zij naar het kampterrein
gebracht met auto’s. BELANGRIJK! We zoeken hiervoor nog ouders die hen willen
brengen. Zij kunnen contact opnemen met de takleiding:
Tuur: 0470 09 40 18
tuur.theunis@live.be
Je kan ook al aangeven dat je kan rijden in het inschrijvingsformulier.
PPS: bevers die nog te klein zijn om zonder stoeltje te zitten, nemen best zelf een
autozitje mee!

Welpen
Dag lieve welpjes,
Dit jaar vetrekken we op kamp naar een jungle in India.
We gaan ravotten in de bossen je zal je nooit vervelen
Zowel Mowgli, Baloe, Bagheera, Shere Khan, Akela, hathi, Rakshak als
Kaa en Koning Lowie zullen meekomen op kamp!
Ga samen met ons mee en beleef het avontuur van je leven.
Wat je van leiding leren kan!
Jullie toffe leiding
Bagheera (Stéphanie), Kaa (Lieve), Raksha (Emma), Hathi (Tuur), Shere
Khan (Wouter), Akela (Mika), koning Lowie (Louis), Baloe (Nathan) en
Mowgli (Karel)

Jonggivers
Liefste Jong-Givers,
Zet jullie maar schrap, want dit jaar gaan we op een reis door de tijd!
We kruipen in de teletijdmachine om de vorige eeuwen te ontdekken.
Op jacht naar mammoeten in de Oertijd, piramides beklimmen met de
oude Egyptenaren, kastelen bouwen in de Middeleeuwen… Noem
maar op! Tien dagen lang doorkruisen we de periodes tot de
geschiedenis geen geheimen meer heeft voor ons. Zijn jullie klaar?
Kusjes van jullie leiding,
xxx
Floor, Yonatan, Kato, Rik, Sem, Milo, Saskia en Jeff

PS: vergeet jullie bord, bestek, beker en jullie 2 keukenhanddoeken
niet!

Givers
Dit jaar werden jullie verkozen om deel te nemen aan het vierde seizoen
van Hotel Romantiek. Deze zomer nemen wij jullie, vrijgezelle 60 plussers,
mee naar het romantische Limburg om er op zoek te gaan naar jullie
eeuwige liefde. Er staat jullie een onvergetelijke ervaring te wachten
dat zelfs een weekje Benidorm zal overtreffen!
Tot dan!
Groetjes van jullie reisbegeleiders,
Nathan, Dexter, Lukas, Esther en Korneel

PS: vergeet jullie bestek en jullie 2 keukenhanddoeken niet!

Scoutskamp: wadisda, hoewerktda?
Speeddate met de scouts
Waar moet ik slapen?
Elk jaar gaan alle takken samen op kamp. Dit jaar bestaat ons kampterrein
uit een hele grote weide met daarrond wat bos. Elke tak krijgt zijn eigen
hoekje op het terrein, zodat elke groep zijn eigen plekje heeft. De bevers
slapen allemaal samen in een grote tent, de leden van andere takken liggen
in kleinere tenten. Voordat het kamp begint, heeft de leiding een voorkamp
om het terrein op te bouwen. Ze zorgen dan dat er voor de bevers en welpen
al tenten staan, dat het oudercomité kan koken en dat het terrein speelklaar
is tegen dat de leden komen.
Ga ik het eten daar wel lusten?
We hebben op kamp een superkookploeg van enthousiaste ouders, die hun
tent bij ons komen opslaan en zich – onder het toeziend oog van de leiding –
weer even kind mogen voelen. Zij zorgen elke dag voor de maaltijden van
de bevers en de welpen. De jong-givers en givers koken zelf, op vuren die ze
zelf maken. Donderdag is veggiedag! Ook voor wie alle andere dagen graag
vegetarisch eet of voor wie allergieën heeft, tovert ons oudercomité lekkers
op tafel.
Maar ga ik mij daar niet vervelen?
Nee! Op kamp is elke dag een beetje anders. Iedereen komt op hetzelfde
moment zijn nest uit, want we beginnen elke dag samen met een
vlaggengroet. Verder spelen, spelen, spelen we. Tot we niet meer kunnen.
Er zijn elk jaar ook enkele speciale activiteiten. Op maandag, wanneer de
bevers aankomen, doen we met z’n allen een groot eenheidsspel. De bevers
en de welpen doen ook een hike: ze gaan, samen met de leiding, een hele
dag op stap. De jong-givers en de givers gaan op tweedaagse: ze
verlaten voor twee dagen het kampterrein om zichzelf een weg te zoeken
doorheen de bossen.
We sluiten het kamp vrijdagavond samen af met een heel groot kampvuur.
De laatste dag breken we, met mama en papa, de hele boel weer af en
keren dan – moe maar tevreden – weer naar huis.

Ik ga op kamp en ik neem mee…



























slaapzak, eventueel een kussen.
veldbedje, luchtmatras of matje (ook voor de bevers)
een dik deken, het kan best koud zijn ’s nachts!
pyjama (voldoende reserve meebrengen in geval van
bedplassertjes)
washandjes
handdoeken
zeep, shampoo, kam/borstel
tandenborstel, tandpasta, bekertje
muggenmelk
zonnecrème en pet/hoedje
korte broeken
lange broeken
t-shirts
truien
regenjas
stap- of sportschoenen
laarzen
sandalen/watersandalen
voldoende kousen en ondergoed (minstens één paar per dag!
Voor bevers liever meer, het is heel vervelend als een kind te
weinig propere/droge kleren bij heeft)
een linnen zak om je vuile was in te doen
badpak/bikini/zwembroek
verkleedkleren
zaklamp
briefpapier, enveloppen, postzegels, schrijfgerief (kaartjes en
postzegels ook verkrijgbaar op kamp)
identiteitskaart, af te geven bij vertrek

Voor givers en jong-givers (niet voor andere takken):
 bord, soepkom, mes, vork, lepel en drinkbeker uit plastic of
metaal
 2 keukenhanddoeken

Belangrijk: niet vergeten!
• Lunchpakket voor de eerste middag (niet voor de bevers).
• Zet op al je spullen je naam (liefst naam + voornaam). Zo kan jij alles
weer mee naar huis nemen en blijven wij niet achter met een hoop
spullen zonder eigenaar.
• Neem een linnen zak mee om je vuile was op te bergen.
• Breng zeker ook een kleine rugzak mee voor op daguitstap of voor
als we gaan zwemmen.
• Medicatie geef je af aan de takleiding bij het vertrek. Zorg ervoor dat
er een briefje bij is waarop staat van wie de medicatie is, hoeveel en
wanneer die moet gegeven worden.
• Radio’s, mp3’s en dergelijke spulletjes laat je best thuis.
• Neem ook geen gsm mee op kamp. Er is een kamp-gsm mee voor
dringende gevallen, het nummer vind je achteraan in het boekje.
• Breng alleen kleding mee die tegen een stootje kan.
• Vergeet niet tijdig in te schrijven en te betalen, namelijk vóór 20 juni
2019!
• Gelieve bij het vertrek op tijd te zijn, m.a.w. om 8.30 uur aan ‘t lokaal.
• We vertrekken in volledig uniform, dus hemd/T-shirt + das! Joepie!
(wie graag nog een T-shirt of das wil voor op kamp, kan die nog
krijgen bij vertrek).

Medische fiche
Bij dit boekje krijg je ook een medische fiche. Ze is verplicht door het
bestuur voor Jeugdvorming om in aanmerking te komen voor de
subsidiëring van het zomerkamp. Daarnaast is het een hulpmiddel om
de kinderen zo goed mogelijk te verzorgen. Wij vragen daarom om ze
zo volledig mogelijk in te vullen. Het achterhouden van gegevens kan
ons veel onnodig geloop en getelefoneer bezorgen. De fiche blijft in het
bezit van de medische verantwoordelijke: alleen de personen die
rechtstreeks betrokken zijn, krijgen de nodige inlichtingen. Aarzel dus
niet en vul de fiche zo volledig mogelijk in. Heb je nog vragen of
opmerkingen bij de fiche, laat dan gerust iets weten aan iemand van
de leiding. Indien je meer dan één fiche nodig hebt, kan je die vinden
op onze site (www.devlievleger.be/w) onder het tabblad “Kamp”

Medicatie
Indien je kind medicatie of andere dagelijkse verzorging nodig heeft,
gelieve dit dan te noteren en bezorg de geneesmiddelen aan de
leiding. We beschikken over een E.H.B.O.-tent waarin de medicatie
veilig opgeborgen wordt. Wij zorgen ervoor dat je kind op tijd zijn/haar
medicatie krijgt. Zo kunnen we beter overzicht houden over wie wat
wanneer krijgt. Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Kantinegeld
Net als tijdens het jaar krijgen de kinderen ook op kamp af en toe een
drankje. Het kantinegeld van de bevers, welpen en jong-givers wordt
verrekend in de prijs van het kamp. Dit doen we omdat de bedragen
die uitgegeven worden aan kantine altijd ongeveer gelijk zijn, en het
voor ons héél veel werk is om na kamp het resterende bedrag terug bij
de eigenaar te krijgen. Voor de givers wordt achteraf een afrekening
gemaakt i.f.v. ieders consumptie.

Opruimdag
Ook dit jaar willen we ouders, familie en vrienden laten meegenieten
van ons kamp, de sfeer en de prachtige omgeving. We koppelen zoals
steeds het praktische aan het aangename en nodigen jullie hierbij uit
op onze opruimdag op zaterdag 27 juli. Jullie worden om 11 uur op het
kampterrein verwacht.
Wij zorgen ’s middags voor lekkere broodjes. Achteraf kan je altijd een
praatje maken en je dorst lessen in onze kantine.
Tijdens deze opruimdag rekenen we op jullie hulp voor het afbreken van
het terrein. De eenheidsleiding zal het geheel coördineren. Als alles vlot
verloopt is het hele terrein om 17 uur weer helemaal leeg en rest er ons
alleen nog ... het afscheid. Daarna zijn jullie vrij om nog wat te blijven
napraten of om onmiddellijk naar huis te gaan. Het belooft alleszins een
fijne vakantiedag te worden.
Het zou fijn zijn als iedereen blijft om te helpen en niet op voorhand
vertrekt. Vele handen maken licht werk. Als je toch echt vroeger weg
moet, gelieve dan iets te laten weten aan iemand van de leiding.

WEGBESCHRIJVING
Vanuit Kessel-Lo:
Volg de E314 en E313 naar de Staatsbaan in Ham. Neem afrit 25-Ham vanaf
de E313
30 min. (53,5 km)

Voeg in op de E314 (39,6 km)
Volg de middelste rijstrook bij het knooppunt Lummen om de
borden E313 richting Luik/Hasselt/Antwerpen te volgen
450 m

Houd links aan bij de splitsing en voeg in op de E313
13,0 km

Neem afslag 25-Ham naar N141 richting Leopoldsburg/Ham/Tessenderlo
Neem de N110 en Volmolenbaan naar de Kapucienenberg in Geel
20 min. (15,4 km)

Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Staatsbaan
350 m

Neem op de rotonde de 1ste afslag en rijd door op de Staatsbaan
1,0 km

Sla rechtsaf naar de Meerhoutstraat/de N110
5,5 km

Sla linksaf naar de Weversberg/de N110
700 m

Sla rechtsaf naar de Goorstraat (140 m)
De Goorstraat draait naar rechts en wordt de Molenstraat/de N110
4,2 km

Sla linksaf naar de Volmolenbaan
2,2 km

Weg vervolgen naar de Bel
600 m

Sla linksaf naar de Kapucienenberg
230 m

Sla rechtsaf om op de Kapucienenberg te blijven (500 m)
Awel…. Daar is het! 😊

Praktische inlichtingen
Wanneer?
Welpen, jong-givers en givers: woensdag 17 juli t.e.m. zaterdag 27 juli 2019
Bevers: van maandag 22 juli t.e.m. zaterdag 27 juli 2019
Vertrek: aan onze lokalen in de Schoolstraat te Kessel-Lo om 9 uur stipt.
We verzamelen hier om 8.30 uur. Zorg dat je op tijd bent!
Belangrijk: iedereen vertrekt in volledig uniform!
En de bevers dan? Die vertrekken op maandag 22 juli op dezelfde plaats en
verzamen daar om 9 uur.

En mijn brieven?
Als je brieven wil sturen kan dat naar dit adres:


264e FOS Kessel-Lo
Naam kind, tak kind
Diestseweg 135, 2440 Geel

 Telefoon: enkel voor dringende gevallen:
Leiding:
Lukas Theunis: 0498/26.36.13
Marie Gysemans: 0483/65.64.50
Oudercomité:
Miriam Ceuppens: 0477/67.28.73
Peter Olaerts: 0472/70.75.80

BELANGRIJK! Om er helemaal zeker van te zijn dat iedereen hun verzekering
in orde is, zouden we willen vragen dat leden die nieuw zijn van dit jaar nog
eens al hun gegevens doorsturen naar devlievleger264@gmail.com. Zo zijn
we van iedereen zeker dat dit volledig is!

Hoe schrijf ik mij in?
Je kind/kinderen inschrijven doe je door het inschrijvingsformulier in te vullen.
Dit formulier vindt je op de website onder het tabblad “Kamp”.
www.devlievleger.be/w/kamp
Daarna schrijf je het juiste bedrag over op rekeningnummer
BE02-001-2480545-40
Bijdrage per lid:

Giver
Jonggiver
Welp
Bever

oudste kind

tweede kind

derde kind

170 euro
150 euro
150 euro
75 euro

155 euro
135 euro
135 euro
70 euro

145 euro
125 euro
125 euro
65 euro

Voorbeeld: indien je één kind hebt bij de givers, één bij de jong-givers, één
bij de welpen en één bij de bevers (grote gezinnen, jawel, ze
bestaan nog), dan betaal je 170 euro voor de giver, 135 euro voor
de jong-giver, 125 euro voor de welp en 65 euro voor de bever.

Als vermelding zet je “naam kind, eerste letter tak, bedrag kampgeld”. Indien
je meerdere kinderen inschrijft, dan begin je met de gegevens van je oudste
kind, en volgt met de jongere kinderen.
Bijvoorbeeld: Mieke Devlievleger, W, 140.
of Clara Vanwinkel, G, 160, Michael, W, 125, Laura, B, 65
Wij willen uiteraard dat iedereen meegaat op kamp. Indien er problemen zijn
met de prijs, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de
eenheidsleiding. In dit geval kunnen we zeker een oplossing vinden!

Rekeningnummer 264e FOS Kessel-Lo: BE02-001-2480545-40
Met mededeling: naam kind, 1ste letter tak, kampgeld

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM: 30 JUNI 2019

Nog vragen? Mail/bel gerust de eenheidsleiding!

