GROEPSKAMP

KAMPPARETTER

BÜLLINGEN 2021

Beste ouder,
Het is zover, groepskamp staat voor de deur!
Om jullie en jullie kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden vinden jullie in dit
document alle belangrijke informa<e terug.

Gelieve dit zo grondig mogelijk door te nemen.

WOORDJE VAN
DE GROL
Dag iedereen!!
In deze kamppare0er vinden jullie alvast al de nodige informa9e. Indien jullie toch
nog vragen hebben kunnen jullie al9jd terecht bij de leiding of groepsleiding.
Wij hebben allemaal alvast ontze0end veel zin in dit SPROOKJESKAMP !!!!
Vanaf 2 juli is de leiding op voorkamp en dus niet meer
bereikbaar tot de dag van vertrek. Moesten er
dringende vragen zijn, neem dan contact op met de
kampverantwoordelijken.
Tot binnenkort,
De groepsleiding en de leidingsploeg

KAMPVERANTWOORDELIJKEN
ANNABELLE DE VISSCHER (GROTE TAKKEN)

+ 32 470 22 51 79

JULLIETTE VAN DEN EYNDE (KLEINE TAKKEN)

+ 32 491 29 35 53

Zij zijn steeds bereikbaar, maar gelieve enkel te bellen voor dringende omstandigheden!!
Moest er iets gebeuren op de kampplaats houden we jullie zeker op de hoogte.
(Onthoud : geen nieuws is goed nieuws;))

KALENDER
2 JULI

Leiding vertrekt op voorkamp en is dus niet meer bereikbaar
(voor dringende zaken zijn de kampverantwoordelijken bereikbaar)

8 JULI

Jonggivers en givers worden om 8u verwacht op de Moesjebaaz
EINDELIJK HET KAMP BEGINT!!

11 JULI

Kapoenen, kabouters en welpen worden om 10u verwacht op de
Moesjebaaz met zakken en een lunchpakket voor op de bus.

17 JULI

Een spe0erend kampvuur !!

18 JULI

Ophaaldag : alle kinderen worden opgehaald om moe en voldaan
terug naar huis te keren.

VOOR DE POSTDUIFJES
Een brieZe sturen naar jullie kleine spruit kan naar dit adres :

Scouts & Gidsen Beersel
t.a.v. (naam van uw kind)
Erwin Murges
Holzeim 65,
4760 Büllingen

COVID-19
Om corona zo ver mogelijk van ons kamp te houden hebben we een paar
maatregelen waaraan we ons zullen houden :

• Bij het afze0en/ophalen van uw zoon/dochter gelieve zelf een mondmasker
aan te doen en niet te veel in contact komen met andere ouders en kinderen.

• Kinderen die 12 jaar of ouder zijn, zijn ook verplicht een mondmasker te
dragen bij vertrek en ophaal.

• De bubbels voor jeugdkampen mogen 100 leden tellen. Wij zijn met minder,
dus dat wil zeggen dat wij allemaal in 1 bubbel kunnen. Toch zullen we ervoor
zorgen dat te veel contact vermeden wordt en dat de kleine en grote takken
zoveel mogelijk gescheiden blijven.

• De grote takken moeten ook drie (stoﬀen) mondmaskers meenemen, die ze
zullen aandoen wanneer ze het kampterrein verlaten.

• Verder volgen we de algemene regels van de Ambrassade en Scouts & Gidsen
Vlaanderen : h0ps://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/
ondersteuning/leiding/corona/zomerkampen

KLEINE TAKKEN :
KAPOENEN, WELPEN & KABOUTERS
VERTREK
Jullie worden op 11 juli om 10u verwacht op de Moesjebaaz met jullie zakken en een
lunchpakket voor op de bus. Gelieve dit uur zo strikt mogelijk na te leven aangezien we
om 10u30 op de bus stappen en vertrekken!!

OPHALEN
Op 18 juli is jullie kamp gedaan :((
Jullie zoon/dochter kan op het kampterrein worden opgepikt tussen 11u en 12u.
Het adres van de boer is "Holzeim 65, 4760 Büllingen" en vanaf daar zullen we
wegwijzers naar het nabijgelegen kampterrein plaatsen.

UNIFORM
KAPOENEN
- Scoutsdas Scouts Beersel (te koop voor € 8 bij leiding)
- Groene, rode of zwarte T-shirt van S&G Vlaanderen
KABOUTERS + WELPEN
- Scoutsdas Scouts Beersel (te koop voor € 8 bij leiding)
- Scoutshemd van S&G Vlaanderen
- Scoutsshort- of rok van S&G Vlaanderen

WAT MOET ER ALLEMAAL IN DE ZAK?
Beste ouders, probeer jullie alstublieg te beperken tot onderstaande lijst. Hoe meer
kleren en spullen er kunnen rondslingeren, hoe meer er verloren geraakt.
Zet ook OVERAL een naam op!!
Gelieve ook een reiszak te nemen i.p.v. een harde koﬀer of trolley. Dit is handiger voor
uw kind én voor de leiding.
SLAAPGERIEF
• Matje om op te slapen (geen luchtkastelen)
• Slaapzak
• Hoofdkussen
• Pyjama
• Eventueel een knuﬀel als slaapkameraadje
KLEDING
• PERFECT UNIFORM (aandoen bij vertrek!)
• 2 lange broeken
• 2 korte broeken of rokjes
• 2 dunne pullen
• 2 dikke pullen
• Genoeg T-shirts met en zonder mouwen
• Voldoende kousen
• Voldoende onderbroeken (reken hier een paar reserve bij)
• Zwemkledij + badhanddoek (voorzie een apart zakje voor het zwemgerief)
• Regenjas
• Hoedje of pet tegen de zon!
• Baskenen of schoenen voor dagelijkse spelletjes op het terrein
• Waterschoenen / sandalen voor in de beek (vb.: Teva’s)
• Degelijke schoenen om een staptocht te maken

TOILETZAK
• Tandenborstel + tandpasta + beker
• Douchegel + shampoo = MILIEUVRIENDELIJK
• Kleine + grote handdoek
• Kam of borstel
• An<-muggenmelk
• Zonnecrème + Agersun
• Plakkers tegen blaren (Compeed)
OVERIG
• ID-KAART – zeker meehebben en afgeven bij vertrek
• Medica<e indien nodig + wanneer en hoeveel per dag (liefst allemaal samen in een
zakje + uitleg)
• Regenlaarzen zijn al<jd handig
• Gamel + bestek + beker !!
• Drinkbus
• Zaklamp
• Fluovest !!
• Enveloppen, postzegels, pen, papier en adressen
• (linnen) zak om vuile kleren in weg te stoppen
• 2 à 3 plas<c zakken (al<jd handig)
• Verkleedkledij in sprookjesthema
• Bij bepaalde takken wordt gevraagd om iets extra mee te nemen, dat wordt via de
leiding zelf gecommuniceerd

WAT LATEN WE THUIS
• Zakmes
• Waardevolle spullen zoals GSM, IPod, I-alles, MP3, fototoestel ...
• Sierraden
• Snoepgoed zal eerlijk verdeeld worden onder de tak

GROTE TAKKEN
JV, JG, GIDSEN & VERKENNERS
VERTREK
Jullie worden op 8 juli om 8u verwacht op de Moesjebaaz. Gelieve dit uur zo strikt
mogelijk na te leven, want we willen ten laatste om 8u30 vertrekken.

OPHALEN
Op 18 juli is jullie kamp gedaan :((
Jullie zoon/dochter kan worden opgepikt tussen 11u en 12u.
Het adres van de boer is "Holzeim 65, 4760 Büllingen" en vanaf daar zullen we
wegwijzers naar het nabijgelegen kampterrein plaatsen.

UNIFORM
Voor iedereen geldt dezelfde regel, volledig uniform :
- Scoutsdas van scouts Beersel – bij ons aan te kopen voor €8
- Scoutshemd van S&G Vlaanderen
- Scoutsshort- of rok van S&G Vlaanderen

WAT MOET ER ALLEMAAL IN DE ZAK?
Beste givers en jonggivers, denk eraan dat jullie alles zelf dragen dus pest jezelf niet en
beperk de inhoud zoveel mogelijk als je met moeite uw rugzak op uw rug krijgt. Een
scoutskamp is niet het moment om héél uw kleerkast te showen want de helg wordt, uit
ervaring, toch niet gedragen!
Hang ook best geen plas<c zakken aan uw trekrugzak. Dit is onhandig <jdens 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 luchtkasteel)
• Slaapzak
• Hoofdkussen
• Pyjama
KLEDING
• PERFECT UNIFORM (aandoen bij vertrek!)
• Lange broeken
• Korte broeken of rokjes
• Pullen (minstens 1 dikke)
• T-shirts en marcellekes
• Voldoende kousen + paar dikke stapkousen
• Voldoende onderbroeken
• Zwemkledij + badhandoek
• Regenkledij
• Hoed of pet tegen de zon
• Degelijke stapschoenen (geen versleten basketsloeues)
• Waterschoenen / sandalen voor in de beek (vb.: Teva’s)
• Schoenen voor op het terrein

TOILETZAK
• Tandenborstel + tandpasta + beker
• Douchegel + shampoo = MILIEUVRIENDELIJK
• Kleine + grote handdoek
• Kam of borstel
• Maandverband /tampons … voor de meisjes
• An<-muggenmelk
• Zonnecrème + Agersun
• Plakkers tegen blaren (Compeed)
• Papieren zakdoekjes
OVERIG
• ID-KAART – zeker meehebben en afgeven bij vertrek
• Mondmaskers — 2 à 3 (stoﬀen) mondmaskers voor wanneer we het terrein verlaten
• Medica<e indien nodig + wanneer en hoeveel per dag (liefst allemaal samen in zakje)
• Paar regenlaarzen is al<jd handig
• Gamel + bestek + beker !!
• Drinkbus
• 3 keukenhanddoeken
• Aardappelschiller en -mesje
• Zaklamp
• Fluovest !!
• Enveloppen, postzegels, pen, papier en adressen
• (Linnen) zak om vuile kleren in weg te stoppen
• 2 à 3 plas<c zakken (al<jd handig)
• Bij bepaalde takken wordt gevraagd om iets extra mee te nemen, dat wordt via de
leiding zelf gecommuniceerd
WAT LATEN WE THUIS
• Waardevolle spullen zoals GSM, I-pod, I-alles, MP3, fototoestel …
• Sigarenen en alcohol
• Drugs

