KAMP 2017

Oorlog en vrede
Kampboekje scouts Boortmeerbeek
Lo-Reninge
23 juli tot 2 augustus 2017

v.u. scouts Boortmeerbeek vzw
Schoubroekstraat 21b
3190 Boortmeerbeek

INHOUD

BEHULPZAME OUDERS GEZOCHT

P3

WERKPLOEG ZOEKT VERSTERKING

P4

ADRES EN CONTACT

P4

VERTREK EN TERUGKOMST

P5

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

P6

INSCHRIJVINGSSTROOKJE

P7

INSCHRIJVINGSAVOND

P7

MEDISCHE ZAKEN

P8

VEGETARIËRS/SPECIAAL EETGEDRAG

P8

BAGAGE EN FIETS

P9

WAT NEMEN WE ALLEMAAL MEE?

P 10

WAT NEMEN WE NIET MEE?

P 11

VERLOREN VOORWERPEN

P 11

KAMPTHEMA

P 12

KAMPVOORBEREIDING

P 12

BEZOEKDAG

P 13

INSCHRIJVING BEZOEKDAG

P 13

HOPPER-WINKEL

P 14

2

BEHULPZAME OUDERS GEZOCHT!
Een kamp brengt voor de leiding zeer veel werk met zich mee, en
vermits vele handen het werk heel wat lichter maken, zijn wij nog
op zoek naar bereidwillige ouders die ons een handje willen
toesteken om de vrachtwagen te laden en te lossen. Het is immers
een gigantische klus om al het materiaal, de voorraad, de bagage,
de tenten en de balken vlot in- en uit de vachtwagen te laden. We
rekenen hierbij dan ook op uw hulp.
Vrachtwagen:

laden: donderdag 20 juli, om 13 uur aan
het lokaal
lossen: woensdag 2 augustus, om 17 uur
aan het lokaal

Tenten:
Ook om alle tenten op te zetten, kunnen we wat extra hulp goed
gebruiken. Zaterdag 22 juli om 8 uur verzamelen we aan het
lokaal, om van hieruit te vertrekken naar Lo-Reninge, waarbij we
natuurlijk zoveel mogelijk carpoolen. Ouders zetten dan samen
met de leiding tenten op (hiervoor hoeft u echt geen handige Harry
te zijn!). ‘s Middags wordt u een maaltijd aangeboden. Normaal
gezien is de klus in de late namiddag geklaard. Dan sluiten we de
dag af met een gezellige bbq, om daarna terug huiswaarts te keren.
Wilt u ons graag een handje helpen bij het opzetten van de tenten?
Geef dan een seintje aan de groepsleiding (mail naar
groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be). Om jullie te verzekeren
die dag hebben we volgende gegevens nodig: voornaam, naam,
adres en geboortedatum. Als u nog meer vragen heeft, aarzel niet
om ons te contacteren.
Alvast bedankt!
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WERKPLOEG ZOEKT VERSTERKING
Niet alleen bij de voorbereiding en installatie van ons kamp vraagt
heel wat werk waarvoor de hulp van ouders zeker welkom is, ook
doorheen het scoutsjaar zijn er heel wat klusjes te doen. Het gaat
om zowel grote als kleine klusjes aan het lokaal of materiaal.
Vaak zijn dat herstellingen, onderhoudswerken, nieuwe dingen
installeren,…
Gelukkig hebben we een werkploeg van enthousiaste
vrijwilligers die ons hier regelmatig bij helpen. Het is een toffe
bende van enkele ouders die graag ongeveer één keer per maand
de handen uit de mouwen steekt om onze infrastructuur tip top in
orde te houden.
Voor onze werkploeg zijn we nu opzoek naar wat versterking. Wil
je hier meer over weten of heb jij al zin om bij onze werkploeg aan
te sluiten? Geef dan zeker een seintje aan de groepsleiding!

ADRES EN CONTACT
Postadres
Ignace Lootvoet
Scouts Boortmeerbeek
naam en tak van uw kind
Kruisstraat 4
8647 Lo-Reninge
Naar dit adres kan u steeds een
brief of kaartje sturen. Wij zorgen
ervoor dat ze bij de juiste leden
terecht komen.
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In zeer dringende gevallen kan u
ons telefonisch bereiken op:
+32 476/ 30 53 47
Andreas Doms, kampleiding
+32 472/ 65 46 42
Thomas Doms, kampleiding
+32 499/ 73 71 02
Wannes Goovaerts, kampleiding
+32 471/ 20 12 25
Noah Segers, kampleiding

VERTREK
Kapoenen
Kabouters
Welpen
Jonggidsen
Jongverkenners

Givers

Zondag 23 juli om 10 uur aan de
sporthal: Sportveldweg 6, Bmb

Woensdagochtend 19 juli, met de
fiets; meer info krijgt u van de
giverleiding in hun kampbrief. Deze
zullen ze uitdelen en versturen na de
examens.

Bij het vertrek zijn we natuurlijk allemaal perfect in uniform.
(= hemd, das en broek/rok)
→ een scoutsdas kan u nog kopen op de inschrijvingsavond of bij
vertrek aan de bus
→ de overige uniformstukken kan u kopen in de Hopper
(adres staat op de achterkant van dit boekje)
(!) De foeriers zorgen bij aankomst voor een warme lunch! Neem
dus bord en bestek mee in de handbagage.
TERUGKOMST

Kapoenen

Gaan mee met de ouders na de
bezoekdag (17u) op zaterdag 29 juli

Kabouters
Welpen
Jonggidsen
Jongverkenners
Givers

Woensdag 2 augustus rond 17u30
uur aan de sporthal
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INSCHRIJVINGSPOCEDURE
Een inschrijving voor het scoutskamp bestaat uit 3 delen.
Inschrijven kan tot 16 juni, we vragen dan ook om deze deadline
strikt te respecteren voor elk van de 3 delen. Alles moet in orde zijn
om mee te kunnen op kamp!
1. De kampprijs
Voor de kapoenen bedraagt deze 95 euro; voor de andere takken
150 euro. Betalen kan enkel per overschrijving op het
rekeningnummer van scouts Boortmeerbeek en voor 16 juni:
BE64 7360 1096 9552
Vermeld hierbij ‘Kampgeld en naam en tak van je kind’.
We weten dat dit voor sommige huishoudens niet
vanzelfsprekend is, zeker niet als er meerdere kinderen meegaan
op kamp; vormt dit een probleem, aarzel dan niet de groepsleiding
te contacteren om dit vlot en discreet een oplossing te zoeken.
2. De individuele steekkaart
Dit document bevat alle relevante medische informatie en
bijkomende contactgegevens die nodig zijn bij eventuele ziekte of
ongeval. We vragen dan ook om dit zo nauwkeurig mogelijk in te
vullen, bij voorkeur in Word.
De meeste ouders vulden dit al aan het begin van het jaar in. Dan
volstaat het om de individuele steekkaart na te kijken (en eventueel
aan te passen indien nodig). Deed u dit niet, dan dient u een nieuw
formulier in te vullen. Dit kan u terugvinden in de kampmail en op
de website. Belangrijk: geen steekkaart = niet mee op kamp.
3. Het inschrijvingsstrookje
Het inschrijvingsstrookje dient als bevestiging op papier van de
inschrijving voor het scoutskamp. Belangrijk is dat u hierop steeds
juist aanduidt welke optie met betrekking tot de tetanusinenting
en de individuele steekkaart van toepassing is, anders is het voor
de kampleiding niet mogelijk om de juiste versies van elkaar te
onderscheiden. Gelieve voor elk lid een apart strookje in te
vullen. Het strookje vindt u op de volgende pagina.
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Inschrijvingsstrookje scoutskamp 2017
Hierbij wil ik, (naam ouder)…………………………………………………………………………
mijn zoon/dochter (naam kind)…………………………………………………………………
van de (tak)…………………………………………………… inschrijven voor het kamp
van scouts Boortmeerbeek in juli 2017. Ik bevestig hierbij dat ik:
1. het kampgeld (150 of 95 euro) zal overschrijven voor 16 juni 2017
2. een correcte individuele steekkaart voorzie doordat (aanduiden wat past)
o
ik de bestaande gegevens nagelezen heb en deze nog steeds correct zijn
o
de bestaande gegevens fout zijn en ik deze aangepast en doorgegeven heb
o
ik een nieuwe individuele steekkaart heb ingevuld
3. Scouts Boortmeerbeek wel / geen (schrappen wat niet past*) toelating geef om een
tetanusvaccinatie te laten plaatsen in geval van risicobesmetting.
(*niet ingevuld = wel akkoord)

datum + handtekening

INSCHRIJVINGSAVOND
Om praktische redenen organiseren we een gezamenlijke
inschrijvingsavond waarbij jullie de inschrijving en betaling
onmiddellijk in orde kunnen maken. Dit moment vindt plaats op
zaterdag 27 mei van 20u30u tot 21u30 aan de scoutslokalen.
Naast





de inschrijving zelf kan u er ook terecht voor:
een babbeltje met de leiding
het fiscaal attest van het kamp in 2016 in Moyen
het ondertekenen van het terugbetalingsformulier van het
ziekenfonds (breng dit zelf mee!)
een scoutsdas te kopen (11 euro)

Kan u er echter niet bij zijn,
dan kan u steeds de het inschrijvingsstrookje én de individuele
steekkaart
ten
laatste
op
16
juni
doorsturen
naar
andreas_doms@live.be of binnen brengen bij Andreas Doms
(Salvialaan 8, Schiplaken) of in de brievenbus van de scouts
steken (Schoubroekstraat 21b, Boortmeerbeek). Vergeet ook niet
om tijdig de kampprijs te betalen.
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MEDISCHE ZAKEN
Op de website of op de inschrijvingsavond vindt u een individuele
steekkaart. Het is belangrijk dat u deze zo volledig mogelijk invult.
Zo beschikken wij over de juiste gegevens van uw kind bij
eventuele ziekte of ongeval.
Vergeet zeker niet om bij vertrek de identiteitskaart OF kids-ID
OF isi-pluskaart aan de leiding af te geven! We hebben slechts één
van deze kaarten nodig, omdat het rijksregisternummer er op
vermeld wordt en dit nodig is om verder geholpen te worden in een
ziekenhuis e.d. SIS-kaarten zullen we niet meer aanvaarden omdat
dit systeem sinds 1 januari 2017 definitief afgevoerd is en deze
bijgevolg nergens meer kunnen gebruikt worden.
Indien uw kind medicatie nodig heeft, kan u deze aan de leiding
afgeven bij het vertrek. Vergeet ook niet duidelijk uit te leggen hoe
de medicatie moet gedoseerd worden (wanneer, hoeveel, …).
Vermeld dit ook op de verpakking, samen met de naam van uw
kind!

VEGETARIËRS/SPECIALE EETGEWOONTES
Indien uw kind vegetariër is of wanneer uw kind iets speciaals
moet eten gelieve dit dan op de individuele steekkaart te
vermelden. Zodat dit op voorhand reeds duidelijk is en we u daar
indien nodig over kunnen aanspreken.
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BAGAGE EN FIETS
Kapoenen
Kabouters
Welpen

nemen de fiets niet mee op
kamp

Jonggidsen
Jongverkenners
Givers

nemen de fiets wel mee op
kamp

FIETSHELMEN EN FLUOVESTJES
Wij hechten bijzonder veel aandacht aan de veiligheid van onze
leden op tocht, zowel te voet als met de fiets. Daarom hebben we
een aantal jaar geleden fietshelmen aangekocht. U mag ook zeker
uw eigen fietshelm meenemen, maar zorg dan wel dat de naam er
duidelijk opgeschreven staat. We zorgen ook steeds voor
fluovestjes wanneer we op tocht gaan.
HANDBAGAGE
Zorg er voor dat je bord, bestek en beker in je handbagage zitten.
GEWONE BAGAGE

Donderdag 20 juli

KAP
KAB
WEL
JG
JV
GIV

veldbed en bagage aan het
lokaal, tussen 16u en 19u
fiets en bagage aan het lokaal,
tussen 16u en 19u
bagage aan het lokaal, tussen
16u en 19u

Belangrijk [1]: er is geen bagageruimte in de bussen! Daarom
dringen we erop aan de fietsen en alle bagage naar het
lokaal te brengen op donderdag 20 juli (tussen 16u en
19u), zodat dit mee in de vrachtwagen kan! Enkel de
handbagage (een klein rugzakje) kan mee op de bus.
Belangrijk [2]: hang aan de buitenkant van alle stukken een label
met de naam en tak van uw kind DUIDELIJK op vermeld!
Dit zorgt voor gemakkelijke sortering, zodat uw kind zijn
bagage terugvindt.
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WAT NEMEN WE ALLEMAAL MEE?
Slaapgerief: pyjama of nachtkleed, slaapzak, deken en/of kussen,
eventueel een trui voor ’s nachts en slippers of
makkelijke schoenen voor nachtelijk toiletbezoek.
Toiletgerief: Een makkelijke en waterdichte toilettas met daarin
zeep in een zeepdoos, kam of borstel, tandenborstel,
tandpasta, bekertje, spiegeltje.. Neem ook handdoeken
en een washandje mee.
Eetgerief: plat en diep bord (liefst uit niet-breekbaar materiaal) of
gamel, soep/drinkbeker (met een grote oor en niet uit
metaal want dat wordt warm), drinkbus, mes, vork,
lepel, dessertlepel
Kledij:
volledig uniform (inclusief das), trui, lange en korte
broeken, T-shirts, voldoende kousen en ondergoed,
zakdoeken,
zwemgerief,
regenkledij,
sportkledij,
eventueel fluovestje of -bandje
Tip: neem een kleerhanger mee voor je uniform; zo blijft het een
heel kamp proper. Neem enkele wasspelden mee voor natte
washandjes of kleding te drogen te hangen.
Schoenen: sport-, stap- en reserveschoenen, laarzen
Allerlei:
Een paar pleisters, katoenen zak voor vuil linnen,
twee keukenhanddoeken, zaklamp, muggenmelk,
zonnecrème, schrijfgerief, postzegels, enveloppes,
knuffels, leesboek, identiteitskaart (of andere).
Tip: neem eens wat fruit mee in plaats van snoep; dat helpt het
kamp gezond te beginnen!
Veldbed: voor kapoenen, kabouters en welpen
Luchtmatras en eventueel pomp: voor JG’s, JV’s en givers
(Trek)rugzak: voor oudere takken op twee-daagse en voor jongere
takken op daguitstap.
Compeed: de leden moeten zelf Compeed (of andere blarenpleisters), zonnecrème en lippenbalsem voorzien.
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ZEER BELANGRIJK [1]: zorg er voor dat je je stapschoenen reeds
vooraf hebt aangehad om voetkwaaltjes te vermijden.
ZEER BELANGRIJK [2]: zorg er voor dat de regenjas die je
meeneemt wel degelijk tegen regen en wind kan.
ZEER BELANGRIJK [3]; zeker voor de jongere takken is het
aangeraden om alle bagage samen met uw zoon/dochter
klaar te maken en in de valies te steken. Dan weet iedereen
zeker wat hij/zij meeheeft en waar ze dit kunnen
terugvinden in hun bagage.
Tip: voor nieuwe uniformstukken en degelijk kampeermateriaal
kan u steeds terecht in de Hopper (scoutswinkel) in Leuven.
De contactgegevens staan achteraan in dit boekje.
WAT NEMEN WE NIET MEE?
Er wordt iedere dag een vieruurtje voorzien, dus het is niet nodig
om snoep of koeken mee te nemen. Elektronica zoals Ipod, gsm,
nintendo e.d. horen niet thuis op het kamp, bovendien is de kans
groot dat ze beschadigd of verloren raken en deze voorwerpen zijn
niet verzekerd door Scouts & Gidsen Vlaanderen. Ook energy
drinks maken geen deel uit van het scoutskamp.
VERLOREN VOORWERPEN
Wij vragen nadrukkelijk dat op zo veel mogelijk dingen de naam
staat geschreven (of eventueel de initialen). Zeker de
uniformstukken, kledij, schoeisel en andere zaken (zoals
handdoeken, eetgerief, slaapgerief, persoonlijke dingen,…). Zo
kunnen verloren voorwerpen op kamp snel terug bezorgd worden
aan het juiste lid, en hebben we geen grote stapels kleren over na
het kamp. Wat er toch verloren geraakt is, kan u op zaterdag 5
augustus tussen 17u en 19u aan het lokaal terug ophalen. Ook
op het kampvuur (op zaterdag 23 september) kan u nog naar de
verloren voorwerpen komen kijken. Daarna schenken wij de rest
weg aan een goed doel.
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KAMPTHEMA
Elk jaar opnieuw stellen we op kamp een tot de verbeelding
sprekend thema centraal. Dit thema vormt de rode draad in ons
kamptoneeltje (de dagelijkse soap in de avondformatie) en zal de
inkleding van het terrein bepalen. Ook de takken bedenken zoveel
mogelijk activiteiten en spelen rond het opgegeven thema. Het is
dus ook de bedoeling dat de leden verkleedkleding en/of enkel
attributen volgen dit thema meenemen op kamp.
Dit jaar trekken we naar de Vlaamse Velden achter de IJzer. De
streek waar honderd jaar geleden de Grote Oorlog in alle hevigheid
woedde en zware littekens naliet. Met Oorlog en vrede als
kampthema willen we de rijke geschiedenis van deze streek
aanhalen en de herinnering aan de helden van toen weer levendig
maken opdat dit nooit vergeten zal worden. We dienen de vrede te
koesteren, en onze centrale boodschap luidt dan ook: ‘nooit meer
oorlog!.
KAMPVOORBEREIDING
Een goed kamp is onmogelijk zonder dat er een degelijke
voorbereiding aan voorafgaat. De leiding van elke tak stelt dan ook
een evenwichtig en zinvol kampprogramma op, dat zij begin juli
aan de groepsleiding bezorgt. Deze leest dit grondig na en neemt
het ook door met de districtscommissaris, de verantwoordelijke van
Scouts en Gidsen Vlaanderen die direct boven de groepsleiding
staat.
Met zijn handtekening onder het kampprogramma toont hij dat hij
vertrouwen heeft in de goede voorbereiding van ons kamp. Ook
ondertekent de leiding een engagementsverklaring, waarin zij
bevestigen dat het kamp goed voorbereid is. Daarmee zijn we zeker
dat die tien dagen goed gevuld zijn met zinvolle, verantwoorde,
maar vooral toffe activiteiten.
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BEZOEKDAG
Ook dit jaar nodigen we onze ouders uit op zaterdag 29 juli voor
een bezoekje aan ons kamp. Dankzij het succes van de vorige jaren
houden we opnieuw een barbecue. Vanaf 11u30 (en dus niet
eerder, omdat wij ook tijd nodig hebben alles klaar te maken) is
dan ook iedereen welkom op ons kampterrein. Na een lekkere
middagmaaltijd voorzien we tijdens de namiddag wat ontspanning.
We sluiten af rond 17u waarna u dan terug huiswaarts kan keren.
Voor de kapoenen is de bezoekdag meteen ook het einde van het
kamp, zij gaan aan het einde van de dag met hun ouders terug
mee naar huis.
Om organisatorische redenen vragen we uitdrukkelijk dat u
inschrijft voor de barbecue, en dit graag tegen 19 juli, 20u.
Onderstaand inschrijvingsstrookje kan u doorsturen naar
andreas_doms@live.be Of u steekt het briefje in de brievenbus
van de scouts (Schoubroekstraat 21b, Boortmeerbeek) of bij
Andreas Doms (Salvialaan 8, Schiplaken). U hoeft vooraf niets te
betalen, dit gebeurt op het kampterrein zelf. Uiteraard nemen de
leden samen met de ouders en vrienden deel aan de barbecue. U
moet uw kinderen die op kamp zijn dan ook niet apart vermelden
op het strookje, aangezien de barbecue voor hen inbegrepen is in
de kampprijs. Het menu ziet er als volgt uit:
Kinderen (tot 12 jaar): hamburger, kip, drankje, groenten en
sauzen naar keuze voor slechts 9 euro.
Volwassenen: hamburger, kip, saté, drankje, groenten en sauzen
naar keuze voor slechts 12 euro.
------------------------------------------------------------------------------Familie ……………………………………………… komt naar de
bezoekdag op zaterdag 29 juli en neemt deel aan de barbecue met
…… volwassene(n) en …… kind(eren).
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