KAMPZ!P 2017

Zo’n kamp, wat doen jullie daar eigenlijk?
Op kamp gaan is het absolute hoogtepunt van elk scoutsjaar, zowel voor groot als voor klein. We
doen er dingen die we thuis niet kunnen en/of mogen doen en leven er heel even in volledige
afzondering. Het is voor sommigen het perfecte bezinningsmoment, voor anderen dé plaats om zich
helemaal uit te leven of een hele nieuwe wereld te ontdekken. Elke tak heeft zijn eigen kampthema
en speelt heel het kamp lang spelletjes rond dit bepaalde thema. Hieronder overlopen we even kort
hoe een kamp er uitziet.
Een normale kampdag begint met de formatie en wat ochtendgymnastiek om 9u. Na het ontbijt
beginnen de voormiddagactiviteiten, per tak afzonderlijk. Elke tak eet ook ’s middags afzonderlijk –
uitgezonderd bij familie-/bezoekdag. Na het middageten volgt voor iedereen de verplichte siësta,
want een kamp vraagt veel energie. Rond een uur of twee beginnen de namiddagactiviteiten. Op het
avondeten volgt dan voor de oudere takken vaak een avondactiviteit, voor de welpen en kapoenen
een minispelletje.
De kapoentjes gaan in totaal vijf nachten op kamp. Ze gaan meestal slapen rond 20u30, na het
kampvuurtje en het verhaaltje. Ze gaan ook een keer samen met hun leiding een hele dag op tocht
om de buurt te verkennen.
De welpen gaan acht nachten op kamp. Ze gaan meestal slapen rond een uur of negen en houden
elke avond voor het slapengaan een klein kampvuurtje, met –op aanvraag – misschien ook een klein
verhaaltje. Ook de welpen gaan op dagtocht met hun leiding.
De jonggivers gaan tien nachten op kamp en moeten meestal hun slaapzak in rond 21u30, eveneens
na hun vuurtje. Ze koken steeds zelf hun middag- en avondmaal op een zelfgemaakt houtvuur. De
jonggivers trainen hun beenspiertjes tijdens de traditionele tweedaagse, waarbij ze voorgegaan en
gevolgd worden door hun leid(st)ers en slapen bij een vriendelijk(e) boer of gastgezin.
Net zoals de jonggivers gaan de givers tien nachten op kamp. (Tenzij ze met de fiets vertrekken, dan
vertrekken ze meestal een dag vroeger.) Ze koken al hun maaltijden, net als de jonggivers, zelf. Onze
oudste tak raden we aan om tussen 22u30 en 23u de tent op te zoeken, maar we laten hen hierin
relatief vrij. Wie ’s ochtends niet fris is, krijgt een plezante sanctie. Elk jaar wordt er afgewisseld
tussen een fietstocht, een driedaagse en een vlottentocht. Uitzonderlijk worden twee van deze drie
gecombineerd.
Er zijn ook activiteiten die ‘takoverschrijdend’ zijn. Zo spelen de jonggivers en givers, samen met de
leiding een groot voetbaltoernooi en een nachtspel, bekampen ze elkaar bij de kookwedstrijd, speelt
heel de groep samen op familiedag en amuseert iedereen zich te pletter op de welpenmarkt, een
echte kermis georganiseerd door onze welpen. Om de drie jaar worden deze laatste twee vervangen
door de bezoekdag, waarop ouders het kampterrein kunnen komen bezoeken. Het kamp wordt
afgesloten met een gigantisch kampvuur gemaakt door de givers en vergezeld door croquemonsieurs, een gitaartje en sing-songs.

Voor het kamp organiseren we ook een infoavond waarop we een beetje extra uitleg geven over wat
zo’n kamp nu precies inhoudt. Deze infoavond zal doorgaan op 9 mei om 20u in het lokaal. Ze wordt
vooral georganiseerd voor ouders. Achteraf is er een vragenmoment, waarop minstens één leider per
tak aanwezig zal zijn. Als kinderen vragen/twijfels hebben, kunnen we het ook eens apart met hen over
het kamp hebben voor of na een activiteit. Indien nodig kan de takleiding zelfs thuis langskomen.

Praktische informatie kamp juli 2016
Heen
•
•
•
•

Givers vertrekken met de trein op dinsdag 18 juli.
Afspraak in de grote hal van station Brussel-Noord om 8u20.
Jonggivers vertrekken met de trein op dinsdag 18 juli.
Afspraak in de grote hal van station Brussel-Noord om 8u20.
Welpen vertrekken met de trein op donderdag 20 juli.
Afspraak in de grote hal van station Brussel-Noord om 8u20.
Kapoenen vertrekken met de trein op zondag 23 juli.
Afspraak in de grote hal van station Brussel-Noord om 8u20.

Terug
Iedereen keert terug op vrijdag 28 juli, rond 17u aan de scouts.

Bagage
Van dinsdag 4 juli tot vrijdag 7 juli kan je al bagage komen afzetten aan de lokalen
(L. Demesmaekerstraat 53, Ganshoren) tussen 18u00 en 19u30. Zo kan je bagage
mee met de vrachtwagen naar de kampplaats (en hoef je er niet mee te sleuren).
Een ander tijdstip kan ook, maar bel dan voor de zekerheid op voorhand.
Vergeet zeker niet op elke zak je naam duidelijk te vermelden!

Adres
Kaartjes en brieven geraken ter bestemming als u dit op de enveloppe schrijft:
Scouts en Gidsen Ganshoren, Voornaam + Naam,
Guy Constant
Rue Principale 5, 59132 Baives, France

Noodnummers
In geval van nood kan de groepsleiding altijd bereikt worden op de volgende
nummers:
Marie Cabula: 0471/21.02.71
Eva Gatz: 0470/63.54.46

Verzekering, inschrijving en betaling
Verzekering
Iedereen die zijn of haar lidgeld heeft betaald voor dit jaar is voor de hele duur van
het kamp verzekerd. Kijk dus nog eens na of je dit gedaan hebt!
Je kan je kind inschrijven door de toelating en de medische fiche (liefst recto verso)
op te sturen naar of te bezorgen aan:
Scouts en Gidsen Ganshoren
L. Demesmaekerstraat 53, 1083 Ganshoren

Betaling
Gelieve het kampgeld over te schrijven op het
rekeningnummer BE96 0013 2252 7605, met mededeling:

kampgeld + naam van het kind + tak
kapoenen : 75 euro
welpen : 105 euro
jonggivers, givers en leiding :125 euro

Als u meer dan één kind heeft dat meegaat op kamp, dan mag u het totaal aan
kampgeld verminderen met 5 euro per bijkomend kind.

Verschillende mutualiteiten betalen een groot deel van dit kampgeld terug, vraag het
dus zeker eens na bij uw mutualiteit! In september krijgt de scouts hiervoor ook van
de VGC formulieren voor de aftrek van uw belastingen.

Gelieve de inschrijving en de betaling zo snel mogelijk in
orde te brengen, opdat wij op tijd een overzicht hebben van
wie al dan niet meegaat op kamp. Bij voorkeur vóór 7 juli.

KAMPINSCHRIJVING SCOUTS EN GIDSEN GANSHOREN
TOELATING KAMP JULI 2016 Graide
............................................... (Voornaam en naam van het kind)
o gaat mee op kamp met de givers van 19 juli tot 29 juli 2016 in Graide
o gaat mee op kamp met de jong-givers van 19 juli tot 29 juli 2016
o gaat mee op kamp met de welpen van 21 juli tot 29 juli 2016
o gaat mee op kamp met de kapoenen van 24 juli tot 29 juli 2016
Hierbij geef ik (voornaam + naam van de ouder of voogd):
…………………………………………………. Geboren op (datum) ……………… mijn kind
…………………………………………………. (voornaam + naam kind) de toelating om mee te gaan
op kamp in de hierboven aangeduide periode.
Gelieve hier adres en telefoonnummer (+naam) te vermelden waar we u of uw naaste
familie of vrienden tijdens de kampperiode kunnen bereiken
1. ADRES:
(straatnaam + huisnr.) …………………………………………………………
(postcode + gemeente) ………………………………………………………
2. TEL:
•

Huistelefoon: ………………………………………………

•

GSM mama: ………………………………………………..

•

GSM papa: …………………………………………………..

•

Overige nummers: ………………………………………

Datum:
Handtekening van ouder of voogd:
o INKLEUREN WAT PAST / * SCHRAPPEN WAT NIET PAST / IN DRUKLETTERS AUB
DIT DOCUMENT (niet online!) INVULLEN
EN AAN DE GROEPSLEIDING BEZORGEN OF TERUGSTUREN NAAR:
L. DEMESMAEKERSTRAAT 53, 1083 GANSHOREN

individuele steekkaart
voornaam en naam van het kind/de jongere : ………………………………………………………………………….
O jongen

O meisje

geboortedatum : ……../…..…/…..…

lidnummer: ……………………………….....................................................
Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de leiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun
kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze informatie draagt bij
aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de
leidingsploeg.
Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de leiding door te
geven.
Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken.
Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig

jaarlijks

invullen door ouders of voogd van leden

vertrouwelijk bewaard door leiding

Adres en bereikbaarheid
officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : ……………………………………………………………………………….…………… postcode :
……………………….……

gemeente: ………………………………………………………… telefoon :

…………………………………………………………….……
eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is adres van vader /
moeder / voogd (schrappen wat niet past) straat, nr :
…………………………………………………………………………………………… postcode : ………………………….…
gemeente : ….…………………………….……………………..

telefoon : …….……………………………………………………….

eventueel naam van verblijfsinstelling
:………………………………………………………………………………………..………… gsm van vader, moeder of voogd :
………………………………………………………………………….……………….………….. gsm van vader, moeder of voogd
: …………………………………………………………………………….………………….……..
e-mail van vader, moeder of voogd :
…………………………………………………………………….……………………………….

wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen)
naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………

broers of zussen in dezelfde groep?

naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deelname aan activiteiten
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) :
O ja

O nee

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuele reden :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN?
O nee

O ja
O bij sporten (vb. zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :

………………………………………………………………………………………………………………………
O bij hygiëne (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) :

………………………………………………………………………………………………………………………
O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) :

………………………………………………………………………………………………………………………

O andere beperkingen of zorgen :

………………………………………………………………………………………………………………………

Medische informatie
Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook
het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is,
zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het
onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel
toedienen van dergelijke hulp.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis
via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : *
O ja
O nee
* gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen
in de kinderopvang onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen :

O nee
O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen!

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) :
O nee
O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen :
O nee
O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….
onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :
O ja - in welk jaar? :

………………………..………………………………………………………………………………
O nee

bloedgroep:

………………………..………………………………………………………………………………

onze huisarts :
naam :

………………………………………………. telefoon : …………………………………………………………

Aanvullende opmerkingen
onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het
groepsblad, op een website van scouting, … :
O ja

O nee

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat
toestaan binnen de visie van scouting :
O nee

O ja
O op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) :

……………………………………………………………………………………………………………
O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind
:

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….............
!! vergeet niet de identiteitskaart, de ISI-kaart en/of 3 vignetjes
mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten !!
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct
zijn
voornaam en naam :

..….…………………………………….………………………………………………………………
ouder / voogd (schrappen wat niet past)
van (voornaam + naam van het kind) :

……………………………………………………………………………….
datum

: …………………………………..

handtekening :

……………………………………………….

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche

datum en handtekening van ouder/voogd:…………………………………………………………….
datum en handtekening van ouder/voogd: ……………………………………………………………
Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle
leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut wenselijk dat ouders en leiding contact
met elkaar opnemen.
Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen

EEN ECOLOGISCH KAMP: WAAROM. WAT EN
HOE?
Elke zomer trekken ontelbare vakantiegangers de natuur in. Naast een massa jeugdkampen, zijn er
ook campings, weekendhuisjes, vakantieparken. Een hele boel volk dat allemaal in die paar maanden
van de natuur gaat genieten. In Sankt-Vith bijvoorbeeld wonen 20.000 mensen, in de zomer komen
er daar 60.000 bij! Een goede zaak voor de plaatselijke middenstand, maar is dat ook een goede zaak
voor de natuur?
Alles lijkt misschien in orde, de bomen staan er nog, het riviertje blijft stromen en af en toe als je
goed kijkt kan je zien dat er in zo’n bos ook dieren leven. Maar wat je niet ziet is hoe kapot
getrappeld die bossen zijn, hoe vervuild het water is, hoe veel last de dieren hebben van
lawaaierige toeristen.
Wij willen geen ‘toeristen’ zijn die enkel profiteren van de natuur. De natuur is meer dan een
romantisch decor om tegen te plassen. Wij willen ons aanpassen aan de natuur, we willen er meeleven. Een bosweg is geen autostrade. De winkel is niet om de hoek. Drinkbaar water komt niet uit de
kraan. En dat is er juist zo spannend aan. Anders kunnen we even goed naar Walibi of Euro-Disney
gaan.
Het nationaal verbond van Scouts en Gidsen heeft ‘het Eco-visum’ uitgegeven. Dat is een boekje met
een aantal spelregels om op een natuurvriendelijke manier op kamp te gaan. Er staan in dat boekje
regels, als je er meer dan 19 volgt dan mag je spreken van een ecologisch kamp. Daarvoor moeten
we wel wat inspanning doen en dat vragen we dus ook aan onze leden.

Kort samengevat: wij proberen als vereniging zo milieubewust
mogelijk op kamp te gaan en vragen dat jullie dat ook doen.
Concreet betekent dit o.a. letten op wat je meeneemt –
milieuvriendelijke zeep, shampoo etc. bestaan – en ter plekke
respect hebben voor de omgeving. We hebben tenslotte maar één
aardbol.

HELP JIJ ONS UIT DE NOOD?
Net als elk jaar zijn wij op zoek naar een sympathieke ziel die ons zijn/haar auto
wil lenen, opdat wij met deze kampauto boodschappen kunnen gaan doen, de
ketjes kunnen vervoeren, post ophalen bij de boer, …
Uiteraard wordt hier een verzekering afgesloten, en komt alle eventuele schade
dus op rekening van Scouts Ganshoren.

Laat ons iets weten als je je auto deze geweldige ervaring
wilt geven. We zijn jullie in elk geval heel dankbaar!

WAT NEEM JE ZOAL MEE OP KAMP?
Vergeet niet in elk kledingstuk een naam te schrijven!

Kledij
O uniform (aanhebben bij vertrek)
O voldoende sport- en spelkledij (die vuil mogen natuurlijk)
O voldoende ondergoed en kousen
O warme pull
O gewone jas
O regenjas/KW (iets goeds tegen de regen)
O reflecterend vestje of band (indien mogelijk)
O stevige stapschoenen
O sportschoenen
O laarzen
O watersandalen of versleten turnpantoffels voor in het water
O zwembroek/badpak, badmuts en grote handdoek
O een (linnen) zak voor vuile kledij
Wasgerief
O toiletzak
O zeep (natuurvriendelijk)
O shampoo (natuurvriendelijk)
O kam/borstel
O tandenborstel, bekertje en tandpasta (natuurvriendelijk)
O enkele washandjes en handdoeken o zakdoeken
0 3 veiligheidsspelden
O zonnecrème
O middeltje tegen de muggen

Slaapgerief
O pyjama/nachtkleed
O slaapbeest/knuffeldier

O Slaapzak en dekentje
O luchtmatras/ veldbed/ slaapmatje
O eventueel pompje voor de luchtmatras
Kleine spullen
O schrijfgerief
O omslagen en adressen als je brieven, kaartjes
wil versturen + eventueel postzegels
O zaklamp + reservebatterijen
O eventueel muziekinstrument
O petje tegen de zon / zonnebril
Andere dingen
O lunchpakket en drank voor de eerste middag
O 1 versleten keukenhanddoek (of meer) (die je niet terug wil zien)
0 2 grote plastiek zakken

ALLES ALLES!! VOORZIEN VAN NAAM OF INITIALEN
Geen breekbare of kostbare juwelen, GSM’s, mp3-spelers,…
Geen drank e.d. of grote hoeveelheden snoep.
Indien u de bagage van uw kind niet op voorhand meegeeft, zorg
er dan voor dat uw kind in staat is om zijn bagage zelf te dragen.
De leiding die met uw kind meereist heeft ook maar 2 armen en 2
benen en kan dus niet alle zakken van alle kinderen dragen…

WIJ KIJKEN ER NAAR UIT!
HOPELIJK TOT DAN!

