Kampboekske Gruitrode 2022

Scouts 21ste Sint-Elisabeth Zoersel

Voorwoord
Beste ouders en leden,
Het is weer zover, binnen een kleine twee maand vertrekken we weer op kamp! Voor
vele onder ons, althans bij de leiding, hét hoogtepunt van het scoutsjaar. Voor de
kapoenen is het dikwijls al wat spannend, zo lang weg van huis. Maar hopelijk
kijken jullie er allemaal even hard naar uit en schrijven jullie zich massaal in voor
het kamp! Dit jaar gaan we naar het limburgse Gruitrode, een mooie streek met
veel groen maar daarover meer verder in het boekske.
Uit ervaring blijkt dat diegene die niet meegaan ongelijk krijgen. Er zijn altijd wel
leden die achteraf spijt krijgen als ze de verhalen van anderen horen. Spoor elkaar
daarom allemaal zoveel mogelijk aan om mee te komen. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!!
In het vervolg van het kampboekske vinden jullie normaal gezien alle nodige
praktische informatie over het kamp van deze zomer. Als er nog bijkomende vragen
of onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om iemand van de leiding aan te spreken!
Ne stevige linker,
De leiding
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Kampplaats
Zoals de titel van het kampboekske al deed vermoeden, zullen we begin juli te
vinden zijn in Gruitrode. In het hartje van Limburg, ergans aan de rand van een
groot speelbos de Berkenheem. De Berkenheem is een bivakshuis voorzien van alle
basisbehoeften. Verwacht jullie vooral niet aan teveel luxe, maar dat typeert ons
toch als scouts In de plaats worden we wel verwend met heuse natuurpracht op
wandelafstand! Deze winter hebben ze het dak van het gebouw helemaal
vernieuwd, we gaan dus zeker droog liggen.

😉

Zoals jullie op onderstaande foto kunnen zien bestaat de kampplaats uit twee
delen. Het gebouw en het grote grasveld zijn van elkaar gescheiden via een zandweg
van een goeie 200 meter. De groene lijn op de foto is het speelbos dat aan de
kampplaatst grenst en nog een heel stuk naar boven doorloopt. Een leuk
wist-je-datje: de oudste leiding heeft nog vage herinneringen als kapoen aan de
kampplaats, want in 2006 zijn wij er al eens neergestreken.

Info over de streek

Gruitrode is een dorp en deelgemeente van de gemeente Oudsbergen in Belgisch
Limburg. Het ligt in een zeer bosrijke omgeving met prachtige natuur. Met als
toppunt De Oudsberg, dit is de grootste landduin van vlaanderen omringd door
heideterreinen en bossen! Elke tak zal daar zeker wel eens passeren want de duin
ligt maar op enkele minuten wandelen van het kampterrein.
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Foto’s kampplaats

Kampboekske Gruitrode 2022

4

Algemene kampinfo
Adres

Berkenheem
Zavelstraat 9
3670 Gruitrode

Data

Kapoenen:
Welpen:
Jong-givers:
Woudlopers:
Givers:

van zaterdag 16 juli
van maandag 11 juli
van maandag 11 juli
van maandag 11 juli
van maandag 11 juli

tot en met donderdag 21 juli
tot en met donderdag 21 juli
tot en met donderdag 21 juli
tot en met donderdag 21 juli
tot en met donderdag 21 juli

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt net zoals voorgaande jaren 90 euro per persoon voor
de kapoenen en 170 euro per persoon voor de welpen, jong-givers, woudlopers en
de givers.
Zij die hierover vragen hebben of die hier om welke reden dan ook problemen bij
zouden ondervinden kunnen daarvoor steeds een persoonlijke mail sturen naar
thabolambreghts@hotmail.com

Terugbetaling ziekenkas

Bij bepaalde ziekenkassen wordt een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor het
inschrijvingsgeld van zomerkampen van jeugdverenigingen. Kijk zeker eens na of
dit bij jullie ziekenkas ook mogelijk is. Je mag de formulieren dan steeds aan ons
afgeven, wij bezorgen ze dan zo snel mogelijk gehandtekend terug.
Het is handig als jullie de formulieren al zoveel mogelijk invullen, dan hoeven wij
enkel te tekenen. We ontvangen deze papieren het liefst digitaal, dan komen ze vlot
bij de juiste personen terecht en zijn jullie sneller voortgeholpen!

Noodnummers
-

Kapoenen:
Welpen:
Jong-givers:
Woudlopers:
Givers:
Algemeen:

Héline Jochums
Jasper Vermeiren
Axl Janssens
Sofie Velleman
Thomas De Backker
Thabo Lambreghts

0491 64 26 31
0488 90 59 14
0468 25 65 53
0470 53 09 73
0472 06 78 72
0475 23 51 61

Gelieve deze enkel te gebruiken in geval van NOOD. Op scoutskamp leven we
volgens het gezegde: ‘geen nieuws is goed nieuws’.
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Brieven

Probeer er rekening mee te houden dat de brieven enkele dagen onderweg kunnen
zijn. Zeker wanneer er nog eens een weekend tussen valt. Voor de kapoenen kan
het zelfs handig zijn een briefje voor het vertrek te versturen. Anders gaan we al
bijna terug naar huis tegen wanneer ze de post krijgen. Probeer ook gevoelige
onderwerpen (vb weggelopen huisdier,...) te vermijden.

Vertrek en terugkomst

Voorgaande jaren hebben we omwille van praktische redenen vanuit de scouts voor
busvervoer gezorgd van en naar de kampplaats. Dit is ons heel goed bevallen en
ook een overgrote meerderheid ouders meldde dat zulk busvervoer gerust een
jaarlijkse traditie mag worden. Enkele ouders van jonge leden gaven wel als
opmerking dat ze hun kinderen toch graag helpen bij het installeren. Om die reden
gebruiken we voor de heenrit van de kapoenen géén bus. Op 16 juli dienen de
kapoenen dus door hun ouders zelf naar de kampplaats gebracht te worden. Voor
kapoenen is het kamp vaak de eerste keer alleen van huis. De kampplaats eens
zien en helpen bij het installeren zal dan voor de kapoenen én hun ouders (hopelijk
) geruststellend werken.

😉

Bij zowel het vertrek naar als de terugkomst van de kampplaats spreken we af op
de carpoolparking van Zoersel, naast de snelweg. Op de dag van vertrek verwachten
we dat de leden voor aankomst reeds gegeten hebben. De uren waarop we jullie
verwachten vinden jullie onderaan deze pagina. Deze zijn normaal definitief, maar
worden enkele dagen/weken voor het kamp nog eens via mail bevestigd, zelfs als er
niets meer verandert. In geval van een wijziging zal het hoogstens over een beperkte
aanpassing gaan.
Vertrekken:
- Welpen
- Jong-givers
- Woudlopers
- Givers
- Kapoenen

op 11/7
op 11/7
op 11/7
op 11/7
op 16/7

om 13u00
om 13u00
om 13u00
om 13u00
om 14u00

op de carpoolparking
op de carpoolparking
op de carpoolparking
op de carpoolparking
op de kampplaats

Terug aankomen:
- Kapoenen
- Welpen
- Jong-givers
- Woudlopers
- Givers

op 21/7
op 21/7
op 21/7
op 21/7
op 21/7

rond 12u00
rond 12u00
rond 12u00
rond 12u00
rond 12u00

op de carpoolparking
op de carpoolparking
op de carpoolparking
op de carpoolparking
op de carpoolparking

Om de bussen definitief vast te kunnen leggen hebben we uiteraard het aantal
inschrijvingen nodig, snel inschrijven is dus de boodschap!
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Inschrijvingen
Inschrijven

De inschrijvingen zullen deze keer weer online gebeuren. Dit jaar via een webshop,
dat maakt het voor ons namelijk administratief een stuk eenvoudiger om de
betalingen na te kijken. De link hiervoor is:

https://webshop.scoutszoersel.be/inschrijvingen-kamp/
Het is belangrijk dat jullie allemaal jullie de gegevens van jullie zoon en/of dochter
grondig nakijken op de groepsadministratie (exact hetzelfde als wat jullie bij de
inschrijving in september moesten doen). Wij kunnen niet nagaan of jullie
daadwerkelijk de informatie hebben nagekeken, het is dan ook jullie eigen
verantwoordelijkheid om deze op volledigheid te controleren.
Gelieve ook zeker een mail te sturen als jullie zoon of dochter niet mee gaat op
kamp, dan moeten we jullie geen herinneringen meer sturen. Op zondag 5 juni
sturen we een eerste herinnering naar iedereen die tegen dan nog niets heeft laten
weten.
Nog even ter herinnering: probeer de inschrijving zo snel mogelijk in orde te maken.
We hebben namelijk zo snel mogelijk exacte aantallen nodig, dit omdat al het eten
op voorhand besteld moet worden.
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Maatregelen corona
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Algemene koffer tips
Een goed ingepakte koffer is al een begin voor een geslaagd kamp. Niets vervelender
dan na de eerste dag al te ontdekken dat je je onderbroeken en kousen vergeten
bent. Lees daarom zeker volgende tips na!
- Ons uniform, zonder ons uniform kunnen we helaas niet aan het kamp
beginnen. Vergeet dit zeker niet! Groene scouts t-shirts en sjaaltjes kunnen
nog tot de dag voor het kamp aangekocht worden moest dat nodig zijn (zie
onze website om deze te bestellen).
- Vergeet zeker geen zonnecrème en zorg dat de veiligheidsfactor aangepast is
aan je huidtype. Het is geen pretje om te verbranden.
- Vergeet geen regenjas (met kap) en eventueel een regenbroek.
- Een zaklamp om je weg in het donker te vinden (met eventueel
reservebatterijen)
- Op kamp moet er ook afgewassen worden, neem daarom zeker 2
keukenhanddoeken en wat wasspelden mee.
- Om het wat leuker te maken tijdens de platte rust, zijn strips, spelletjes,
papier om brieven te schrijven, … altijd toegestaan.
- Je identiteitskaart, voor de kapoenen en welpen graag je Kids-ID. De ouders
van kapoenen en welpen kunnen de kaart aan hun leiding geven bij aanvang
van het kamp.
- Pak samen met je kapoen of welp hun valies in zodat ze goed weten waar
alles ligt. Dat bespaart weeral een stressmomentje op kamp.
Wat we zeker NIET meenemen:
- Boxen, geluidsinstallatie, speaker … (Geen paniek! De leiding voorziet dat)
- Snoep: wij zorgen op tijd voor een 4-uurtje.
- Gameconsoles e.d.: geen idee waarom je dat zou meenemen, entertainment
is er de hele dag door! (Indien toch aanwezig, is scouts niet verantwoordelijk
voor eventuele schade of verlies)
- Zakgeld (niet meer dan in de takbrieven vermeld staat)
Wat nemen de kapoenen en welpen zeker NIET mee:
- Zakmessen: daar kan je enkel jezelf of andere mee verwonden.
- GSM: Geen nieuws is goed nieuws. Brieven van op kamp hebben ook hun
charmes!
Vergeet niet om ALLE kledij te tekenen, zo kunnen we altijd de verloren
voorwerpen bezorgen aan wie ze toebehoren. Alvast bedankt hiervoor!
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Checklist
Wat mag je zeker niet vergeten?
Iedereen

🗹 Goed humeur
◻ Voldoende (speel)kleren: onderbroeken, sokken, T-shirts, korte broeken,
lange broek, trui …
◻ Regenkledij
◻ Stapschoenen
◻ Gemakkelijke schoenen om te spelen
◻ Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, kam …
◻ Zakdoeken
◻ Zonnecrème
◻ Pet/hoedje voor tegen de zon
◻ Zwembroek/badpak
◻ Zwemhanddoek
◻ Douchehanddoek
◻ Douchegel en shampoo
◻ Eventueel muggenspray
◻ 2 afwashanddoeken
◻ Zaklamp
◻ Veldbed, matje, luchtmatras …
◻ Slaapzak
◻ Pyjama
◻ Eventueel kussen
◻ Knuffels
◻ Pen, papier, enveloppen (met vooraf adres al op) en postzegels
◻ Eventueel medicatie + uitleg (apart in een zakje met je naam er op)
◻ Rugzak voor eventuele dagtocht
◻ Drinkbus
◻ Brooddoos
◻ Identiteitskaart of Kids-ID
)
◻ Een mondmaskers (je weet nooit
◻ Persoonlijk fluohesje

😉
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Specifiek voor kapoenen
◻

Verkleedkleren in het thema ‘Hawaï’

Specifiek voor welpen
◻

Verkleedkleren in het thema ‘Superheld’

Specifiek voor jong-givers
◻
◻
◻
◻

Gammel, bestek en beker
Fiets brengen op vrijdag 8 juli
Zie kampbrief jong-givers voor 3-daagse
Verkleedkleren in thema ‘NewKids’

Specifiek voor woudlopers
◻
◻
◻
◻

Gammel, bestek en beker
Fiets brengen op vrijdag 8 juli
Zie kampbrief woudlopers voor 4-daagse
Verkleedkleren in thema ‘Prison Break’

Specifiek voor givers
◻
◻
◻
◻

Gammel, bestek en beker
Fiets brengen op vrijdag 8 juli
Zie kampbrief givers voor 5-daagse
Verkleedkleren in thema ‘Reality Programma’
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Nog vragen?
Hieronder vinden jullie nog per tak de kampbrieven met nog wat extra informatie.
Als er dan nog vragen onbeantwoord blijven kunnen jullie deze uiteraard ook
gewoon zoals altijd per mail stellen (scoutszoersel@gmail.com). Individuele
huisbezoeken kunnen ook weer. Als jullie zoon of dochter specifieke zorg of
aandachtspunten heeft dan kunnen jullie dat steeds individueel met de leiding
overlopen.
Wie graag iets met de (tak)leiding persoonlijk wil bespreken kan daarvoor ook
steeds mailen dan regelen we onderling een bijeenkomst.
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Kapoenen
Beste kapoenen en ouders!
De leukste tijd van het jaar is weer bijna aangebroken, we
vertrekken binnenkort op scoutskamp!!! Hopelijk hebben
jullie er minstens evenveel zin in als ons, want er staan een
hoop leuke activiteiten, toffe spelletjes en geweldige
uitstappen op jullie te wachten. Hieronder kunnen jullie
alle informatie terugvinden dat je moet weten voor het
kamp begint: Het thema van dit kapoenenkamp is Hawaii.
Jullie gaan de komende 5 dagen dus leven als Hawaiiaanse
feestgangers! Vergeet dus zeker geen leuke verkleedkleren
mee te nemen in thema (voor de gene die wat inspiratie
nodig hebben, kan je eens kijken naar de foto’s onder dit
tekstje)

De pret begint op 16 juli 2022 om 14:00 uur op het
adres: Zavelstraat 9, 3670 Gruitrode
(Meeuwen-Gruitrode) en duurt tot en met 21 juli
2022 wanneer we samen met de bus terug gaan naar
zoersel (we schatten rond 12u met de bussen aan te
komen op de carpoolparking in Zoersel)

Hieronder vinden jullie nog een korte reminder van wat je allemaal moet
meenemen:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Kids-ID (zeer belangrijk!!)
De nodige persoonlijke medicatie (Graag in een zakje met uw naam)
Eventueel andere persoonlijke spullen ( beugels, pamper, …)
Verkleedkleren in thema van Hawaii
Eventueel je favoriete strips, boeken, kleine gezelschapsspelletjes, … voor
tijdens de platte rust
Je favoriete knuffel
Een pen, wat papier en een aantal postzegels zodat je brieven kan/mag
schrijven naar het thuisfront.
Een zakcentje van 5-10 euro (10 euro is het absolute maximum en meer dan
voldoende!!! Als iedereen hier zich aan houdt dan kunnen er zeker geen
problemen ontstaan
Zonnecrème ( en eventueel een zonnebril of hoedje)
Muggenzalf of iets tegen de insecten
Een drinkbus en een brooddoos
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kleren voor 5 overnachtingen (genoeg onderbroeken, sokken, …)
Iets van uniform ( bv. een scouts T-shirt of een schaaltje of een hemd, …)
Een dikke trui (het kan in de avond serieus afkoelen)
Een regenjas die goed tegen het nat kan
Stevige (wandel)schoenen
één set kleren die wat vuil mogen worden
Zwemkledij & 2 handdoeken
Minstens één lange broek die de benen volledig bedekken
toiletzak:
tandenborstel & tandpasta
washandje
douchegerief
Keukenhanddoek
Hoofdkussen
Slaapzak
veldbed

Uiteraard zijn er ook spullen die je beter thuis laat:
●

●

Alle elektronische apparaten, speeltjes of gadgets zoals bv. Een GSM, iPod,
Nintendo en zo’n toestanden. Het is asociaal en trekt de aandacht weg van
alle leuke spelletjes die we gaan doen en bovendien kan het alleen maar
kapot gaan!
Snoep, chips, nootjes en andere zoetigheden: Jullie gaan meer dan genoeg
verwend worden door ons op kamp dus het is absoluut niet de bedoeling om
zelf nog dingen mee te nemen! Al het snoep dat gevonden wordt zal zonder
pardon in beslag worden genomen.

We weten dat het niet altijd makkelijk is om (voor de eerste keer) zolang van huis te
zijn. Daarom als jullie nog bepaalde vragen hebben, nog wat meer informatie willen
of een opmerking hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. Deze vragen
beantwoorden wij met plezier via mail, telefonisch, voor of na een activiteit of door
eens even langs te komen. Als jullie graag een huisbezoek willen, mogen jullie ons
dit ook melden en dan komen wij met plezier langs om wat meer informatie en
uitleg te geven en al jullie vragen te beantwoorden.
Dan hopen wij jullie allemaal terug te zien op 16 juli!! Wij kijken er in ieder geval al
naar uit, Tot dan! :)
Een stevige linker, van jullie kapoenenleiding!
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Welpen
Hallookes welpen en ouders
Eindelijk het mega supergeweldige
hoogtepunt van ons scoutsjaar staat
voor de deur: een fantastisch kamp! In
deze brief vinden jullie alle nodige
informatie om je voor te bereiden op
ons SUPERkamp. En ja hoor die
‘SUPER’ mag je letterlijk nemen, we
worden namelijk allemaal onze
favoriete superheld, zo ontdekken we
samen de prachtige Limburgse streek
rondom Gruitrode.
Hieronder enkele zaken die jullie zeker niet mogen vergeten:
● Verkleedkleren in thema van Superhelden
● Kids-ID
● De nodige persoonlijke medicatie (liefst met je naam op in een zakje)
● Strips, boeken, klein gezelschapsspel … voor tijdens de platte rust
● Pen, papier en postzegels om jullie nieuwsgierige ouders up-to-date te
houden
● Goed humeur
● Er mag 5 euro zakgeld meegegeven worden, maar wij vragen uitdrukkelijk
om MAXIMUM 5 euro mee te geven (gepast) zodat het eerlijk blijft voor alle
welpen.
● Voor de algemene spullen vind je een lijst vooraan in het kampboekje.
Uiteraard zijn er ook spullen die je beter thuislaat:
● GSM, iPod, Nintendo en andere elektronische apparaten.
● Snoep is alleen maar slecht voor de tanden en zal toch in onze handen
belanden.
Moesten jullie verder nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Deze vragen beantwoorden wij graag via mail, telefonisch, voor/na een activiteit of
door even langs te komen. Als jullie een huisbezoek wensen mogen jullie ons dit
zeker weten melden en dan komen wij met plezier langs om meer informatie en
uitleg te geven.
Dan hopen wij om jullie allemaal terug te zien op 11 juli! Wij kijken er alvast naar
uit!
Ne stevige linker
Akela, Baloe, Kaa, Bagheera, Rama en King Louis
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Jong-givers
Jow manneeeuuh
Binnenkort is het tijd voor de beste 10 dagen
van ons leven!
Jullie worden verwacht op maandag 11 juli om
13u stipt op de P+R in Zoersel naast de opritten
voor de autosnelweg naast de winkel
“GardeRobe”. We vertrekken van hieruit naar de
kampplaats om van daaruit te vertrekken op
3daagse. We raden aan om geen al te zware
rugzakken mee te nemen. Volle fietszakken en
eventueel een rugzakje is zeker genoeg.
Let alstublieft da jullie stalen ros de 3 dagen kan overleven met al dat fietsen en
jullie bagage. Dus niet zo’n krakkemikkig ding dat we overal in ‘t stad zien
rondslingeren.
Op donderdag 21 juli gaan we na nen algemenen opkuis met de bus terug naar de
P+R waar jullie ouders jullie eerder al hadden achtergelaten. Hier komen we aan
rond 12u
Zo nu da al dezen irritante bullshit achter de rug is, is het tijd voor een beetje ernst
zoals het kampthema! Jullie hebben al een keertje kunnen kijken hoe we ons gaan
gedragen op film. Jawel, wij worden de NewKids van 2022!! Trek de kast van de
mama of de papa, tante of nonkel, buren, andere familie … eens open en dan
maken we van onszelf echte hangjongeren.
Wat nemen we 11 juli mee voor de 3-daagse?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Iglotentje (voor 2,3,4 …) onderling af te spreken. Denk ook aan het gewicht
Fiets die reglementair in orde is
Helm en fluovestje, zonder gaat ge ni mee hé
Stevige fietszakken
Even stevige snelbinders
Een goei slot
Kledij voor alle weersomstandigheden (regen/wind/felle zon)
Plakgerief en reserve-binnenband
Verkleedkleren in thema NewKids
Gammel, beker, bestek en zakmes (geen klikmessen of bladen groter dan de
handpalm)
Drinkbus
Zonnecrème
Zakgeld: rond de €20 ofzo (voor op stadsspel en/of de driedaagse om iets
voor jezelf te kopen)
Mondmaskers zijn gelukkig niet meer nodig, maar als iemand van jullie plots
beslist om met uwe zwaar beladen fiets tegen een boom te knallen en uw
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voet te breken zullen we naar de dokter/spoed moeten gaan en hier is een
mondmasker momenteel nog wel verplicht)
Voor de dagen op de kampplaats zelf, kunnen jullie terecht bij de algemene
koffertips. De fietsen zullen in speciale containers mee naar de kampplaats gaan.
Jullie kunnen op 8 juli vanaf 20u jullie fietsen op de scouts komen afzetten.
Fietszakken, tentjes, … kunnen mee met de bus.
Wij hebben er al onwijs veel zin in en hopelijk jullie ook, challas!
Ne stevige linker van jullie o zo lieve leiding
Jitse, Stekke, Amber, Axl
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Dag woudlopers en ouders,

Woudlopers

Eindelijk is het weer zover! We kunnen beginnen aftellen naar ons jaarlijkse kamp.
Eindelijk terug samen plezier maken, veel lache, koken en samen een beetje
stinken zoals echte woudlopers.
Voor ons is het een beetje speciaal aangezien dit het eerste kamp is voor ons met
een woudloper tak. Dit maakt alles extra uitdagend, maar vooral extra leuk!!
We hebben besloten om op 4-daagse te gaan, een gulde middeweg tussen
Jong-Givers en Givers. Dit wil zeggen dat we 3 nachtjes niet op de kampplaats
slapen. We verplaatsen ons te fiets (na dat ons meermaals heeeel duidelijk werd
gemaakt dat jullie niet willen stappen), groot of klein, blauw of roos, maakt
allemaal ni uit. Zie wel datem bolt ;).
De locatie hebben jullie al gezien (hierboven), dit is ook onze vertrekplaats voor de
4-daagse. Gene stress, fietsen kunnen mee met de fietscontainer en carpoolen
kunnen jullie heel goe. Jullie kunnen op 8 juli vanaf 20u jullie fietsen op de scouts
komen afzetten.
Het thema zetten we verder na het weekend, “Prison Break”. De verkleedkleren
mogen wel iet beter en origineler!
Checklist 4-daagse:
● Tent (onderling afspreken)
● Fiets (helemaal in orde: lichten, goei bande, werkende remmen, …)
● Wij raden heel sterk aan om fietszakken mee te nemen in plaats van een
rugzak!
● Reserf materiaal voor eventuele platte tubes te vervangen
● Fluo hesje en helm, je vertrekt NIET zonder!!
● Matje en slaapzak
● Kleren voor 4 dagen
● Regenkleren (hopelijk ni nodig natuurlijk)
● Tandeborstel en ander toilet gerief
● Zonnecrème
● Zwemgerief en handoekske
● Keukenhandoekske
● Gammel
● Pillamp
● Zakmes
● Uw onmisbare knuffel
● Verkleedkleren
● Een zakcentje (ni te veel)
● Uw beste humeur en de beste benen om mee uit bed te stappen!
Wat niet mee te nemen:
● Elektronica (op eigen risico, maar wij willen dit zo weinig mogelijk zien
tijdens het kamp. Een gsm is niet nodig, 10 dagen zonder kan zeker geen
kwaad, wij zullen wel af en toe iets aan de mama en papa laten weten)
● Overmatige hoeveelheden snoep en suikerhoudende dranken, op de
kampplaats zelf wordt dit toch afgepakt.
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Givers
(Beste ouders van onze) liefste guyvières,
Het moment is eindelijk aangebroken, het is tijd om te beginnen dromen over het
langverwachte kamp. We gaan dit jaar naar het limburgse Oudsbergen. Na dit
moeilijke jaar vol corona gaan we ons helemaal loslaten van onze bekende en
elitaire levensstijl. We gaan namelijk naar onze eigen ‘Reality-Programma’. Strak
hemdje, strak brilleke, strak zwembroekske, strakke kleurige kledij zijn een must
op dit kamp!
Aangezien we op onze glamoureuze 5-daagse ook als echte sterren even in het
buitenland gaan piepen, moeten jullie nog wel even een reistoelating voor
minderjarigen in orde brengen. Dit kan in deze digitale tijden online via de site van
de gemeente. Klik via onderstaande link op “attest reistoelating aanvragen” en de
rest wijst zich vanzelf uit! (zelfs de Nille kreeg dees van den eerste keer geregeld)
https://www.zoersel.be/leven-en-welzijn/levensloop/identiteit-en-reizen/reistoelati
ng-voor-minderjarigen#:~:text=Een%20reistoelating%20voor%20minderjarigen%20
of,naar%20het%20buitenland%20te%20reizen
Op 11 juli worden jullie om 13u00 verwacht aan de carpoolparking. Waar de
bussen zullen staan wachten voor jullie vertrek. We schatten dat de givers op 21
juli om 12u00 ook terug op de carpoolparking zullen aankomen.
We verwachten dat jullie op 8 juli vanaf 20u om jullie fietsen afzetten op de scouts.
Doe je fiets zeker op slot en vergeet je sleutel niet mee te nemen op kamp. Deze
worden later ingeladen in een laadbak van de gemeente. Pas wel op dat er geen
fietszakken of loshangende dingen aan hangen.
Wat mogen jullie zeker niet vergeten mee te nemen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fietshelm
een fiets die perfect in orde is (dus met werkende lichten en remmen!)
onderbroeken
sokken
toiletgerief
zwemgerief
verkleedkleding
handdoek
slaapzak
matje
zonnecrème
keukenhanddoek
antimuggenspray
zakmes
zaklamp
gammel
regenjas
zakgeld
reserve band
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●
●

plakgerief
fluohesje

Bekijk zeker de algemene koffertips nog eens zodat jullie zeker niets vergeten.
Wat nemen we zeker niet mee:
● elektronica (uitzonderingen zoals gsm op eigen risico)
● snoep
● klikmes/vlindermes/dolk, messen met een blad groter dan 8,5 cm
● teveel kleren op vijfdaagse
Jullie leiding heeft er alvast enorm veel zin in.
Tot dan!
Een stevige linker,
Thomas, Janik, Nille en Robbeir
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Het avondlied
Hier ook nog eens het avondlied, kan kan je nog eens oefenen tegen dat het kamp
begint!

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!
SCOUTS EN LEIDERS, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.
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Nacht van de Long Man en Barbecue
Naast het scoutskamp is er nog een hoogtepunt in de zomervakantie: onze
jaarlijkse barbecue (vrijdag 12 augustus) en openluchtfuif (zaterdag 13 augustus).
Na een onderbreking van twee jaar is het eindelijk weer zover en kunnen we weer
een échte Nacht van de Long Man organiseren zoals we dat allemaal gewoon zijn.
Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd voor deze twee evenementen. Meer info
volgt later, maar houdt alvast jullie agenda vrij gedurende dat weekend!!
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