KAMPSCHORS SCOUTS ZELLIK
JULI 2017 – Büllingen
Alle mama’s en papa’s! Leden en ledinnen! Zie hem shinen, jullie weten wat het is.
De enige, de echte……KAMPSCHORS 2017! Haal je Nederlands met Duitse tongval
maar naar boven want dit jaar zijn we op kamp bij de Duitstalige Belgen!

Hieronder vind je eerst de algemene, belangrijke informatie in overzichtelijke puntjes.
Verder vind je speciale benodigdheden die de leiding nodig heeft voor een spel. Het
zijn speciale kleren of benodigdheden moeten meenemen (voor een spel of activiteit).
Neem dit zeker mee! Want dit is meestal het spel waar de leiding hoge verwachtingen
over heeft! Wij hebben er alvast enorm veel zin in en zijn volop bezig met het maken
van leuke spelletjes, thema’s en toneeltjes!

Algemene informatie over het kamp
Het kamp start op donderdag 13 juli. Wij verwachten de kawellers, jonggivers en givers om
12u ’s middags op het kampterrein met een lunchpakket of reeds volle maag. Niet vroeger, en
liefst ook niet te veel later.
Voor de kapoenen start het kamp pas op zondag 16 juli. Eveneens om 12u ’s middags.
Het kamp eindigt voor iedereen op zondag 23 juli om 12u ‘s middags. Dan mogen de
ouders hun ketjes weer komen ophalen op het kampterrein. Hier voorzien wij ook lekkere hotdogs voor iedereen tegen een scoutesk prijsje, zo kunnen jullie veilig en zonder knorrende
maagjes terug naar huis gaan.
Het adres van het kampterrein is :
Zur Steinkaul 2
4760 Mürringen/Büllingen
Liège
Het is misschien geen slecht idee om te carpoolen met andere ouders. Het is gezellig en
milieuvriendelijk! Spreek eens iemand aan na de scouts om dit onderling te bespreken, of
vraag aan de leiding even de contactgegevens van de andere ouders.
Wij slapen gedurende heel het kamp in bivaktenten, per tak, jongens en meisjes gemengd. Bij
de kleinere takken slaapt elke avond een leider bij de leden zodat zeker veilig voelen. Verder
hebben we ook een kookploeg mee die lekkere, vaak verse en gezonde maaltijden kookt voor
de leiding en de kleintjes.
De jonggivers en givers krijgen de kans om zelf hun eten klaar te maken op echt vuur!
De maaltijden variëren dagelijks, maar wij zorgen voor voldoende fruit, groenten,

groenten, koolhydraten en vlees.
Gelieve bij allergieën of dergelijke ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Voor de
vegi’s bieden wij een alternatief, voor geloofsovertuigingsredenen bieden wij hetzelfe vegialternatief.

Kampgesprekken:
Indien je kind bij een van de kleinste takken (kapoenen en kawellers) zit, zal je een mail of
telefoontje ontvangen van Tim, Yono, Paulien(kawellers) of Boris, Wolf en Tilo (kapoenen).
Dit is om een datum af te spreken rond eind juni, waar de leiding op bezoek kan komen bij
jullie thuis om meer informatie te geven omtrent het kamp. Dit is uiteraard niet verplicht,
maar iets wat wij aanbieden omdat een kamp toch een hele ervaring is voor een kind en extra
informatie welkom kan zijn.
Gelieve dus op deze mail te antwoorden (ook als er geen extra informatie nodig is) of zelf
even te bellen om een datum en uur af te spreken.
Kapoenen:
Wolf (wolf@scoutszellik.be) 0474044895
Boris (boris@scoutszellik.be) 0679752893
Tilo (tilo@scoutszellik.be) 0488357518
Kawellers:
Paulien: ( paulien@scoutszellik.be ) +32 473 91 54 15
Yono: ( yono@scoutszellik.be ) +32 470 65 70 70
Tim: ( tim@scoutszellik.be )+32 474 34 16 06

Indien je kind bij de jonggivers of bij de givers zit, maar je toch graag wat persoonlijke
informatie had gekregen, stuur dan gerust een mailtje of belletje naar de leiding om hiervoor
een datum af te spreken. Verder zijn wij er ook steeds na de scoutsvergaderingen om extra
uitleg te geven of vragen te beantwoorden.
Hoe ziet een kampdag eruit?
Hier zie je wat wij allemaal uitspoken op een dag op kamp:
8u30: Opstaan en opening aan de mast
9u: Ontbijt om de dag vol energie te beginnen
10u: Voormiddagactiviteit per tak (een spel dat de leiding heeft voorbereid)
12u30: Middageten
13u00: Siësta
13u30: Namiddagactiviteit per tak (eveneens een leuk spel of activiteit)
17u30: De jonggivers en givers koken hun eigen potje (jawel, boven een
kampvuur)
18u30: Avondeten
19u: Afwas

19u30: Avondtoneel door de leiding
20u: Avondactiviteit per tak
... : Naargelang de tak zijn er verschillende slaapuren
Daarnaast zijn er ook gezamenlijke activiteiten zoals de kookwedstrijd (waar de leden koken
voor de kookploeg), de voetbalcompetitie, de Zweedse Omloop (waar we zéér vuil zullen
worden), een wandeltocht(kapoenen en kawellers), 2-daagse(jonggivers), 3daagse (givers) en
nog zoveel meer !
Moet ik mijn kind echt heel het kamp missen?
Toch wel. Op kamp zijn er geen bezoekdagen voor de ouders ingepland, noch
telefoonmomenten. GSM’s, smartphones en andere technologische hoogstandjes hebben dus
geen plek op kamp. Ze kunnen toch alleen kapot gaan door regen, modder, spelletjes,... Wij
raden dan ook ten zeerste aan om deze thuis te laten ,Bovendien kan je ze toch niet opladen
wegens gebrek aan elektriciteit. Voor contact met de ouders (of omgekeerd met de kinderen)
zal er pen en papier bovengehaald moeten worden. Wij werken namelijk nog steeds met de
post als communicatiemiddel (noem ons oubollig of charmant ☺ ).
Natuurlijk is heel de leidingsploeg 24/24 bezig met uw kinderen. Eventuele problemen
worden altijd aangekaart en opgelost, indien er zich ernstige problemen zouden voordoen
zullen wij dan ook niet aarzelen om de ouders te contacteren.
Natuurlijk is dit ook niet het eerste kamp voor de leiding, binnen de leidingsploeg en de
kooksploeg zitten enkele figuren die reeds al heel wat kampen hebben meegemaakt en geleid.
Bovendien beschikken wij over een topteam van fouriers (oud-scouters) die ervoor zullen
zorgen dat alle magen gevuld raken na het vele spelen!
Indien jullie zelf dringend contact zoeken met het kampterrein zijn hier de noodnummers:
Katoo(Hoofdleidster): 0471/19.03.37
Tim (hoofdleider): 0474/34.16.06
Boris: 0479/75.28.93
Koo: 0494/91.26.21
Boer (enkel opbellen indien niemand van hierboven te bereiken is, en in uiterst
noodgeval): 0496/32.09.25

hoe schrijf ik mijn kind nu in?
Om in te schrijven dien je het juiste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
van de scouts, BE43-7310-1382-5101, met vermelding van naam en tak van het
kind! (PS: ook de leiding- en fouriers betalen voor hun kamp.)
Wij vragen om deze betalingen ten laatste op 30 juni te verrichten. Later kan er nog
ingeschreven worden, maar probeer dit zeker te vermijden en laat dit ook even weten.
Voor een kamp hebben we steeds grote kosten, terrein, verzekering, tenten huren,
eten kopen, en ga zo maar door, en die moeten we natuurlijk kunnen betalen.
Prijzen:
Eerste kind : €150
Tweede kind: €130

Derde kind en kapoenen: €110
Ook moet je er zeker voor zorgen dat je dit jaar een medische fiche hebt ingevuld.
De meesten hebben dit gedaan bij de inschrijvingen, maar indien er toch iets is misgelopen
hieromtrent, ga dan naar www.scoutszellik.be. Daar kan je de medische fiche downloaden,
invullen en terugsturen naar groepsleiding@scoutszellik.be. Dit is belangrijk voor moest er
iets gebeuren en we naar het ziekenhuis moeten met je kind.

Wat neemt mijn kind allemaal mee op kamp?
Op kamp moeten we zeker de identiteitskaart meehebben. Eventuele medicijnen tegen
allergiën of andere mogen ook zeker meegegeven worden. Dit in een gesloten zakje, met
daarin een duidelijke beschrijving waarom deze nodig zijn, en hoe en wanneer deze moeten
toegediend worden.
Maar wat moet er verder allemaal in die valies/trekrugzak ??!! Hou er rekening mee dat alles
wat meegaat op scoutskamp, zéér vuil kan terugkomen, geen dure of echt mooie kleren
meenemen dus!
PRAKTISCH/ALGEMEEN
• Enveloppe met jullie identiteitskaart
• Persoonlijke medicatie en instructies (voor wie dit nodig heeft)
• Balpen, papier en enveloppen (zo kan je een briefje naar thuis schrijven)
Wie een kaartje wil kopen neemt best ook een paar centjes mee voor de postzegel of
postkaart.
• Drinkbus
• Zaklamp
• Strips, kleine gezelschapsspelletjes
• Een beetje snoep meenemen mag, maar al het snoep wordt gedeeld binnen de tak!
KLEDIJ
• Scoutshemd en das
• Lange broeken
• Korte broeken
• T-shirts
• Warme pulls
• Regenjas
• Kleren die heel vuil mogen worden en eventueel na het kamp in de vuilbak mogen
• Ondergoed
• Genoeg kousen
• Warme pyjama
• (gek)Petje tegen de zon
• Regenbotten (een must om in te zijn met kampmode en geen natte voeten te hebben!)

• Stapschoenen
• Vuile schoenen
• Een supercoole dansoutfit voor de scoutsfuif
SLAAPGERIEF
• Veldbed/matje/opblaasmatras/…
• Slaapzak
• Kussen
TOILETGERIEF
• Tandenborstel en tandpasta
• Zonnecrème
• Je medicatie (als je die moet nemen)
• Handdoeken
• Zeep en schampoo
ZWEMGERIEF
• Badhanddoek
• Spannende zwembroek of badpak/bikini
• badmuts
• rugzak

TAKSPECIFIEK:
kapoenen:

een pot confituur
verkleedkledij voor een PIRAAT (aaaarrr)

kawellers:

een pot confituur
een witte T-shirt die beschilderd mag worden

jonggivers:

een pot choco

Givers:

speculoos
een T-shirt in het blauw, geel, roze, rood of groen.
meerdere meenemen mag natuurlijk.

Indien er nog vragen zijn over wat dan ook, één adres:
groepsleiding@scoutszellik.be
Stevige linker van de kampploeg en fourage en tot op het kampterrein!
Katoo, Koo, Paulien ,Wolf, Tilo, Margot, Jasper, Niels, Benoît, Katoo, Boris,Roméo, Tim,

