Kampparetter
Scouts Beersel's Groepskamp

Stavelot 2018

Kalender
Þ Zondag 1 juli:

DEADLINE overschrijving kampgeld! (zie
info verder in paretter)

Þ Maandag 16 juli:

De leiding vertrekt op voorkampen is
quasi niet meer bereikbaar.

Þ Woensdag 18 juli:

Jonggivers en givers worden ten laatste
om 8u verwacht aan het station van Halle!
Iedereen voorziet een lunchpakket voor
smiddags!

Þ Zaterdag 21 juli:

Het grote moment is aangebroken !! Onze
kapoenen, kabouters en welpen vertrekken
richting Stavelot. Ze worden om 10u30
verwacht aan de Moesjebaaz. Het wordt
hoogstwaarschijnlijk een spannende busrit!

Þ Vrijdag 27 juli:

Een spetterend kampvuur !

Þ Zaterdag 28 juli:

Bezoek- / ophaaldag met brunch: Alle
kinderen worden opgehaald door mama of
papa, om moe en voldaan terug naar huis te
keren. Jullie zijn welkom op onze brunch om
10u30. In de loop van de maand juni krijgen
jullie een mailtje i.v.m de inschrijvingen voor
deze brunch.

Woordje van de GROL
Dag iedereen !!
Jawel jawel, het is bijna zover ... In juli vertrekt scouts Beersel opnieuw op
groepskamp !! Het is al maanden werk om alles in orde te brengen, maar we
hebben er een goed oog op dat het allemaal meer dan de moeite waard zal
zijn.
Dit jaar slaan we onze tenten op in Stavelot, langs de Amblève. Het belooft
opnieuw een onvergetelijke ervaring te zijn. Niet alleen voor onze kleinsten
maar ook voor de jonggivers, givers, leiding, oud-leiding en onze fourage!
In deze kampparetter vinden jullie alvast al de nodige informatie. Indien jullie
toch nog vragen hebben kunnen jullie altijd terecht bij de leiding of
groepsleiding.
Wij hebben er allemaal alvast ontzettend veel zin in !!!!
Tot binnenkort,
De groepsleiding en de leidingsploeg !

Kampverantwoordelijken
Kaat Vanden Bosch – 0479/13.97.60
Camille Verheyden – 0479/13.97.17
Wij zullen tijdens de kampen steeds bereikbaar zijn op bovenstaande
nummers, maar gelieve enkel te bellen bij dringende omstandigheden !
Indien er iets zou gebeuren op het kampterrein worden jullie sowieso tijdig
verwittigd !

Het perfecte scoutsuniform !!
Þ

Kapoenen:

- Scoutsdas van scouts Beersel (te koop bij de
leiding aan €8)
- Groene, rode of zwarte t-shirt van
scouts en gidsen Vlaanderen

Þ

Kabouters - Welpen - Jonggivers - Givers - leiding:
- Scoutsdas van scouts Beersel
- Scoutshemd (S&G Vlaanderen)
- Scoutsshort of -rok (S&G Vlaanderen)

!! ZET OVERAL ZEKER DE NAMEN VAN JULLIE KINDEREN IN, WANT WIJ WETEN
UIT ERVARING DAT DASSEN, T-SHIRTS, … OP KAMP SNEL BEGINNEN
RONDSLINGEREN !!
Voor meer informatie kunnen jullie altijd terecht op deze website
"http://www.hopper.be/winkel".
Of ga zelf eens langs in één van de vele HOPPER-winkels.
De dichtstbijzijnde:

Kapellekensbaan 14
9320 Aalst
Openingsuren: woensdag, donderdag en vrijdag van 14u
tot 18u en zaterdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u.

Wat moet er in de zak ?
Kapoenen - Kabouters - Welpen
Beste ouders, probeer jullie alstublieft te beperken tot onderstaande lijst. Dit
jaar slapen ze in tenten en hoe meer kleren en spullen er kunnen
rondslingeren, hoe meer er verloren geraakt en nat wordt. Zet ook OVERAL
best een naam op !! Gelieve ook een trekrugzak of reiszak te nemen ipv een
harde valies of trolley. Dit is handiger voor uw kind én leiding.

Slaapgerief:
- Slaapmatje (geen veldbedjes of dikke luchtmatrassen)
- Slaapzak
- Fleece-dekentje
- Pyjama
- 1 favoriete knuffelbeer

Kleding:
- SCOUTSUNIFORM (aandoen bij vertrek)
- 3 lange broeken
- 3 korte broeken of rokjes
- 2 dunne pullen
- 2 dikke pullen
- Voldoende tshirts met lange en korte mouwen (min. 5, max 7)
- Ondergoed (10 stuks)
- Kousen (10 stuks + voorzie een paar dikke kousen)
- Zonnepetje of hoedje !
- Zwempak of -broek + badhanddoek (voorzie een apart zakje voor het
zwemgerief)
- Regenjas
- Sandalen die in het water mogen
- Degelijke schoenen voor op het terrein die ook kunnen dienen om een
staptocht mee te maken
- Regenlaarzen

Toiletzak:
- Douchegel en shampoo (liefst 2 in1 en milieuvriendelijk)
- 3 washandjes
- 1 grote handdoek
- 1 kleine handdoek
- Tandenborstel + tandpasta + beker
- Borstel of kam (eventueel rekkertjes voor de meisjes)
- Zonnecrème + after-sun
- Anti-muggenmelk
- Papieren zakdoekjes

Andere:

- ID- kaart (af te geven aan de leiding bij het vertrek)
- Medicatie indien nodig + wanneer en hoeveel x/dag in te nemen (af te
geven en melden aan de leiding bij het vertrek)
- Gamel + bestek + beker !!
- Drinkbus
- 2 keukenhanddoeken
- Zaklamp + reserve batterijen
- Zwembandjes VERPLICHT VOOR KAPOENEN, bij kabouters en welpen indien
nodig!
- Fluovest !!
- Enveloppen + postzegels, briefpapier, schrijfgerief en adressen (liefst
voorgeschreven enveloppen met reeds postzegel op)
- (Linnen) zak om vuile kleren in weg te stoppen
- 2 à 3 plastic zakken (altijd handig)

Wat nemen we NIET mee op kamp?
- Zakmes
- Waardevolle spullen zoals GSM, I-pod, I-alles, MP3, fototoestel, ..
- Sierraden
- Snoepgoed wordt bij vertrek aan de leiding gegeven en zal eerlijk verdeeld
worden onder de tak

Wat moet er in de trekrugzak ?
Jonggivers- Givers
Beste givers en jonggivers, denk eraan dat jullie alles zelf dragen dus pest
jezelf niet en beperk de inhoud zoveel mogelijk indien je met moeite uw
rugzak op uw rug krijgt. Een scoutskamp is niet de moment om héél uw
kleerkast te showen want de helft wordt, uit ervaring, toch niet gedragen!
Hang ook best geen plastic zakken aan uw trekrugzak. Dit is onhandig tijdens
het stappen en het zou niet de eerste keer zijn dat de zak verloren raakt
onderweg. Veel plezier met het maken van uw zak !!

Slaapgerief:
- matje (geen ‘luchtkastelen’ van 100m² !!!)
- slaapzak
- pyjama

Kleding:
- PERFECT UNIFORM (aandoen bij vertrek)
- lange broeken
- korte broeken of rokjes
- T-shirts + marcellekes
- voldoende kousen (+dikke kousen voor stapschoenen)
- voldoende ondergoed
- pulls (minstens 1 dikke)
- zwempak + badmuts + handdoek (Jongens: zwemshort én zwembroek)
- regenjas
- zonnepet of hoedje
- degelijke stapschoenen (geen versleten basketsloefkes)
- watersloefen voor in de beek (Teva’s zijn hier ideaal voor!)
- schoenen voor op het terrein

Toiletzak:
- douchegel + shampoo (liefst milieuvriendelijk)
- washandjes
- handdoek (groot en klein)
- kam of borstel
- tandenborstel + tandpasta + beker
- maandverband voor de meisjes
- plakkers voor blaren (compeed e.d.)
- zonnecrème + aftersun
- anti-muggenmelk
- papieren zakdoekjes

Andere:
- zakmes (niet verplicht !)
- ID-kaart
- een paar regenlaarzen is altijd handig
- medicatie indien nodig + wanneer en hoeveel x/dag in te nemen
- gamel + bestek + beker !!
- drinkbus
- 3 keukenhanddoeken
- aardappelschiller
- zaklamp + reserve batterijen
- fluovest !!
- enveloppen + postzegels, briefpapier, schrijfgerief en adressen
- (linnen) zak om vuile kleren in weg te stoppen
- 2 à 3 plastic zakken (altijd handig)

Wat laten we thuis:
- Waardevolle spullen zoals GSM, I-pod, I-alles, MP3, fototoestel, ..
- Sigaretten en alcohol
- Drugs

Route naar het kampterrein
Adres kampterrein:
Lodomez 13
4970 Stavelot
Er zullen wegwijzers met 'scouts Beersel' ophangen van zodra jullie in de
buurt van het kampterrein zijn, zodat jullie met de bezoekdag niet te lang
moeten rondrijden.

Voor de postduifjes
Een briefje sturen naar jullie kleine spruit kan naar dit adres:
Scouts Beersel
t.a.v. (naam van uw kind)
Lodomez 13
4970 Stavelot

Prijs groepskamp
Kapoenen - kabouters - welpen

€120

Jonggivers - Givers

€140

Rekeningnummer: BE90 7341 0507 2732
Vermelding: 'NAAM KIND - taknaam' (BV: BADEN POWELL - kapoenen)
Dit bedrag moet voor 1 juli gestort worden!!

