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Kampskoeteke

Belangrijke data:
We zetten nog even de belangrijke data op een rijtje:

7 juni: kampinschrijving
15 juli (19-20 uur) en 16 juli (09-10 uur): Valiezen
16 juli (dinsdag): camion inladen
21-31 juli: kamp
26 juli (vrijdag): bezoekdag
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Beste kapoentjes, welpjes, jv-kes en giverkes Beste ouders,
De kers op de taart, de mayonaise op de frietjes. Het kamp zorgt ieder jaar weer voor dé
climax van een fantastisch scoutsjaar vol spelen, ravotten, mekaar, jezelf en de wereld
ontdekken. We strijken dit jaar neer met onze tenten in Spa.
Het belooft weer een fantastische editie te worden met spektakel, verrassende activiteiten,
hechte vriendschap en een geweldig gevoel van samenzijn! In dit skoeteke presenteert jouw
leiding het programma en het thema waarmee zij het kamp ON-VER-GE-TE-LIJK willen
maken voor jullie! In dit algemeen deel vinden jullie alle belangrijke en praktische informatie
omtrent het kamp.
Veel leesplezier en laat het aftellen alvast maar beginnen!
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Info avond buitenkamp
Hebben jullie de vergadering van het buitenkamp door omstandigheden gemist: de
presentatie staat online op onze website onder het subblad ‘Skoetekes’ (bij de skoetekes van
mei).
Als jullie nog vragen hebben in verband met deze presentatie, mag je ons altijd mailen:
info@scoutswezemaal.be

Kampinschrijving
Op vrijdag 7 juni gaat de kampinschrijving door. Dit is een zeer belangrijke avond. Je dient je
immers die avond in te schrijven om mee op kamp te gaan. Jullie leiding zal aanwezig zijn
tussen 19u30 en 20u00 om de nodige papieren in ontvangst te nemen en eventuele vragen
te beantwoorden.
Vergeet het dus niet en wees op tijd!
Checklist kampinschrijving
1. Zorg dat je medische fiche op de groepsadministratie volledig ingevuld is en
nagekeken.
2. Invullen inschrijvingsformulier BBQ bezoekdag (ook indien je niet komt): kinderen die
mee op kamp gaan moeten hier NIET worden opgeschreven (ook de kapoenen NIET).
3. Kampinschrijvingsfiche
4. Betaling via overschrijving: 95 euro (kapoen); 155 euro (welp, jv, giver)

Scouts & Gidsen P. Benedictus
Wezemaal
‘t Skoeteke Algemeen Deel Kamp 2019

Þ inschrijvingsformulier voor kamp en BBQ zitten achteraan dit
Algemene Deel
De kampprijs dekt alle kosten. Dit wil zeggen: het verblijf, de maaltijden en versnaperingen,
vervoer van en naar de kampplaats, spel- en knutselmateriaal, tochten, ... .
Opgelet:
Wanneer jij of je ouders die vrijdagavond je niet zouden kunnen komen inschrijven en je wilt
toch meegaan op kamp, gelieve dan zo snel mogelijk iemand van jouw leiding te
verwittigen!

De betaling van het kamp
De betaling van het kamp gebeurt via overschrijving op volgend rekeningnummer:
• 95 euro voor kapoenen
• 155 euro voor welpen, jv’s en givers
BE45 0015 9749 2289, Scouts Wezemaal VZW
Met mededeling: Kamp + naam + tak (vb. Kamp Brecht Oris welp)

Bagage
De bagage wordt met de camion naar de
kampplaats gebracht. Omdat de leiding 17
juli al op voorkamp vertrekt om alle tenten
op te zetten, laden wij onze camion in op
dinsdag 16 juli. De bagage kan
binnengebracht worden maandagavond 15
juli tussen 19u en 20u of dinsdagochtend 16
juli tussen 09u en 10u.
Indien dat niet lukt, neem dan even contact
op met de leiding, dan kijken wij hoe we dit
oplossen.
Onder het motto: “Vele handen maken licht
werk & samen gaat het sneller!” , zoeken wij
nog helpende handen voor het inladen van
onze camion op dinsdag 16 juli (vanaf 10u)
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Vertrek
PAS OP WANT DIT IS ANDERS DAN ANDERE JAREN!
Omdat wij graag meewerken aan een groenere planeet gaan wij dit jaar met het openbaar
vervoer op kamp.
Al de leden worden om 10 uur ‘s ochtends op HET MARTELARENPLEIN IN LEUVEN verwacht,
daar zal de leiding jullie opwachten en al de leden veilig tot aan de kampplaats begeleiden.
Het is dit jaar dus ook extra belangrijk dat iedereen zeker in uniform is bij het vertrek!
Rond de middag zullen we aankomen op ons kampterrein waar ze tijd krijgen om hun
picknick op te eten en het kamp kan beginnen!!
Checklist vertrek:
o Tip-top uniform
o KID-id aan leiding geven
o Handbagage MET PICKNICK

Bezoekdag
De bezoekdag vindt plaats op vrijdag 26 juli en zal starten om 12u. De prijs voor de BBQ
bedraagt 10 euro voor een volwassen menu (worst, hamburger en spare-ribs) en 8 euro
voor een kindermenu (worst en hamburger) (allebei inclusief groentjes). Volwassenen met
een kleine maag mogen natuurlijk ook een kindermenu bestellen! Verderop in dit skoeteke
vind je een inschrijvingsstrookje (verplicht). Je kan ook proeven van heerlijke taart,
kampkoffie, frisdrank of een frisse pint. De kinderen die deelnemen aan het kamp moeten
niet worden ingeschreven voor de BBQ.
De leiding is er al een heel jaar voor aan het trainen, ze willen de ouders verslaan in de
voetbalmatch. Op de bezoekdag wordt er traditioneel gevoetbald. Dus aan al die sportieve
mama’s en papa’s: breng jullie voetbalschoenen mee!
Programma bezoekdag:
➔

Start: 12u

➔

14u30: voetbalmatch ouders vs. leiding

➔

16u15: afscheid nemen

➔

16u30: opening met kapoenen
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Ook vandaag zijn al de helpende handen zeker welkom, zie je het zitten om onze kookouders
te helpen tijdens de bezoekdag om groentjes uit te delen, aan de bbq te staan of de afwas te
doen? Laat het ze dan zeker weten door deze spreadsheet in te vullen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wQ7lNxS2t1gOz7LS-Pgl0-B6bThHJ6dYOnZGV9rPjc/edit#gid=0

De kookouders zouden je enorm dankbaar zijn.

Einde van het kamp
Op woensdag 31 juli komen wij terug met de bus naar onze scoutsterreinen in Wezemaal.
De camion moet ook dan nog uitgeladen worden, hierbij nog een warme oproep om zeker te
komen helpen want de leiding is moe na een vermoeiend kamp. Als de camion is uitgeladen,
sluiten wij ons scoutskamp af met een groepssluiting.
De juiste uren van aankomst worden later (op de bezoekdag) meegedeeld.

Contact
Bij vragen voor je op kamp gaat kan je altijd contact opnemen met je takleiding of iemand
van de groepsleiding. Hun gegevens vind je op de laatste baldzijde van dit algemeen deel.
Wanneer er zich tijdens het kamp een noodsituatie of dergelijke zou voordoen kan je steeds
contact opnemen met de groepsleiding of de kampverantwoordelijke.
•
•
•
•

Marte Saeys (GRL): 0479/36.57.22
Tijs Potemans (GRL): 0494/11.50.91
Brecht Oris (GRL): 0487/42.78.50
Maarten Vandebeek (Kampverantwoordelijke): 0472/37.08.03

Brieven
Wie graag een brief of kaartje stuurt naar de kinderen (of de leiding 😉 ) mag deze
adresseren op:

Chemin de la Fagne Raquet 37
4900 Spa
Scouts Wezemaal
Tak + Naam
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Wat meenemen
Naast de eventuele speciale items die je in jouw takgedeelte terugvindt, zijn er natuurlijk
ook nog een heel aantal algemene zaken. Hieronder een opsomming van de voornaamste
zaken.

Wat

Check?

Uniform aantrekken bij vertrek (groene kort broek/rok, scoutshemd,
groepsdas)
Voldoende spelkledij (ook kledij dat vuil mag worden!!)
- voldoende shorts/rokjes
- voldoende T-shirts, topjes
Onderbroeken (voldoende!)
Kousen (voldoende!)
Zakdoeken
Warme kledij
-voldoende lange broeken
-voldoende pulls, fleece ‘es
Een regenjas en een zonnepetje
Zwemgerief
-zwembroek/bikini (zwembril)
-batmuts
-waterschoenen
-zonnecrème
-plastiek zakje om dit te kunnen vervoeren als het nat is.
Pyjama (voor de kleintjes 2x)
Donkergekleurde handdoeken en washandjes
Toiletgerief
– tandpasta,tandenborstel,bekertje
– zeep, douchegel
– spiegeltje, kam
Eetgerief
– gamellen,soepkom,dessertkommetj
– bestek
– onderlegger,broodplankje
– drinkbeker
– niets breekbaar!
– 3 keukenhanddoeken
Briefpapier, envloppen (voorgeschreven), strips… (om je tijdens de platte rust
rustig bezig te kunnen houden)
1 extra vuilzak
Linnezak voor vuile kleren (geen plastiek

)
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Voor de kapoenen en welpen:
– veldbed
– slaapzak (extra warm deken)
– knuffelbeer
Voor de jv’s en givers:
– luchtmatras
– matje voor onder de luchtmatras
– slaapzak (extra deken)
– aardappelschiller EN aardappelmesje – knuffelbeer
–> Steek ALLES IN EEN STEVIGE TREKRUGZAK (2- en 3-DAAGSE)
Eventuele medicatie mag afgegeven worden aan de leiding, voor de jongsten is
dat verplicht; steeds ook vermelden op medische fiche
Staat overal je naam op?
Zaklamp
Een extra paar schoenen: ochtenddauw, riviertjes, regen,...
→ Degelijk paar schoenen(Dagtocht- 2- of 3-Daagse)

Trukken van de foor:
1. Wat is een goede trekrugzak? Laat je adviseren door iemand van de leiding of in de
Hopper scoutswinkel in Leuven (www.hopper.be of AS Adventure of dergelijke).
Kortom, vraag het aan iemand met ervaring. Een goede rugzak is namelijk zo
gemaakt dat hij het gewicht verdeelt over het gehele lichaam op een ergonomische
manier, mits hij correct is ingeladen. Dit laatste legt de leiding op kamp uit. Degelijke
stapschoenen zijn ook een must (hiervoor zijn ze in de Hopper iets minder goed
uitgerust vinden sommigen onder ons)
2. Schrijf op alles, maar dan ook écht op ALLES je naam en voornaam!!! We kunnen dit
niet genoeg benadrukken. Ieder jaar voorzien we een klein derdewereldland van
nieuwe kleding en accessoires.
3. Voor diegenen die nog niet veel ervaring hebben op kamp: maak zakjes! Steek alles
in plastieken zakjes en klasseer deze: steek alle broeken in een zak, alle t-shirts in een
andere,... Andere manier is om ‘dagpakketten’ te maken. Een simpel zakje (eventueel
zelfs met de dag van de week erop geschreven) met een totaalpakket van wat je die
dag moet dragen. Vooral voor de jongsten kan dit handig zijn. Zo ben je
als ouder, en wij als leiding, verzekerd dat iedereen voldoende propere en ‘verse’
(onder)kledij aandoet én dat de bagage op orde blijft. Uiteraard is dit ook iets dat van
dichtbij wordt opgevolgd door de leiding van de kleinsten. Een ander voordeel van
plastieken zakjes is dat je spullen niet nat kunnen worden. Vooral voor de tentslapers is dit een must! Bag ‘em and tag ‘em!
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5. Neem niets breekbaars mee of steek het op een slimme manier in je bagage. Plaats
de dingen die je onmiddellijk nodig hebt bij het installeren in je slaapvertrek
(slaapzak, luchtmatras e.d.) vanboven in je zak. Zo hoef je niet alles eruit te gooien en
zit niet alles al vanaf dag 1 overhoop.
6. Als je na het kamp iets vindt dat niet van jou is; bezorg het dan zo snel mogelijk terug
aan de eigenaar of aan iemand van de leiding.
7. Alsjeblieft, nogmaals, schrijf op ALLES je naam!!!
Wat NIET meenemen
o Snoep en drank: de leiding zorgt ervoor dat je af en toe iets lekkers krijgt en de kookploeg
maakt het eten zo lekker dat je geen moeite hebt om aan je dagelijkse portie vitamines en
calorieën te komen.
o Zakgeld: alles wat je nodig hebt, zit in de kampprijs inbegrepen. Tenzij het uitdrukkelijk
vermeld staat in je takdeel. Voor kapoenen en welpen is dit zeker niet het geval.
o Multimedia!! (GSM, mp3, ipad,...): We leven een steeds haastiger leven. Geniet er van
om even een te zijn met de natuur en het hedendaagse leven uit te kunnen sluiten. Je geniet
zo veel meer van je kamp als je even niets van de buitenwereld hoort! Vanuit
veiligheidsperspectief zal de leiding wel altijd beschikken over een GSM, ook hier hoef je je
dus geen zorgen te maken.
o Varia: Ook huisdieren, wapens,... en andere dingen die je logischerwijs niet nodig hebt op
kamp laat je gewoon thuis... Een zakmes voor de binnentakken is zo ook niet toegelaten.
o Drugs en alcohol: onmiddellijk vertrek naar huis.

Eindnoot
Einde van dit skoeteke, maar geen nood; vlieg als de bliksem naar het takgedeelte en zie wat
jou allemaal te wachten staat dit kamp! Mocht je als ouder of als lid nog met vragen zitten of
met een leuk idee, kan je steeds via mail of per telefoon contact opnemen met iemand van
de leiding. Wanneer je een vraag hebt over het praktische verloop van het takkamp, kan je
best terecht bij iemand van de takleiding. Wanneer je een algemene vraag, opmerking of
bezorgdheid hebt neem je best contact op met iemand van de groepsleiding. Wij zijn er
alvast klaar voor: jullie ook ??!!
Meer info en een digitaal skoeteke op

www.scoutswezemaal.be
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Gelieve volgend document af te drukken en ingevuld mee te
brengen naar het inschrijvingsmoment op 1 juni van 19u-20u.
Naam:......................................................... TAK:..........................

Inschrijvingsformulier KAMP
Ik, ...................................................................................., geef mijn zoon/dochter de
toestemming om mee op scoutskamp te gaan van o 21 tot 31 juli 2019 (welpen,
jonggivers en givers) [aanduiden wat past] o 26 tot 31 juli 2019 (kapoenen)
Handtekening ouders/voogd,

…………………………………………………………………………………………………

Inschrijvingsformulier BBQ bezoekdag
Wij zullen op de bezoekdag aanwezig zijn met ........... personen waarvan ..........
kinderen en ............ volwassen. Enkel invullen bij jongste kind!
BBQ: ........................... x volwassenmenu (10 euro) ........................... x kindermenu
(8 euro)
........................... x vegetarisch menu (10 euro)
........................... x vegetarisch menu (8 euro) TOTAAL = ........................... euro
Dit bedrag dient overgeschreven te worden samen met kampinschrijvingsgeld.

BE45 0015 9749 2289, Scouts Wezemaal VZW
Met mededeling: Kamp + naam + tak (vb. Kamp Brecht Oris welp)
Bedrag = kampinschrijvingsgeld (155 euro of 95 euro) + geld BBQ
P.s bij-inschrijvingen voor de BBQ is nog mogelijk, voordien verwittigen aan
groepsleiding.
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Leidingsploeg 2018-2019
Kapoenen

Mail: kapoenen@scoutswezemaal.be

Maarten Schoolmeesters T
Thomas Holemans M
Lena Aerts
Indu Bastijns
Charles Crevecoeur
Yorben Jacobs

Donkerstraat 7, 3200 Gelrode
Bitterveldstraat 5, 3200 Aarschot
Pastoor Dergentstraat 30, 3200 Gelrode
Veeliedenstraat 41, 3221 Nieuwrode
Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar
Lozenhoek 15, 3220 Sint-Pieters-Rode

Welpen

Mail: welpen@scoutswezemaal.be

Janne Nijs T
Tade Keymeulen
Jack De Hert
Ineke Vanmeerbeek
Marte Oris
Lukas De Bontridder
Marie Schoolmeesters
Lucas Verleyen

Zandstraat 61, 3221 Nieuwrode
Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar
Park Tremeland 54, 3120 Tremelo
Tussenhagenweg 7, 3111 Wezemaal
Dorpsstraat 27, 3200 Gelrode
Abdijlaan 41, 3111 Wezemaal
Donkerstraat 7, 3200 Gelrode
Diestse Steenweg 58/A, 3200 Aarschot

Jonggivers

Mail: jonggivers@scoutswezemaal.be

Kris Tuerlinckx T
Marjolein Huybens
Baue Olbrechts
Yasmine Hamdaoui
Florian De Samblanx M
Aster Peeters
Miek Meus

Heirbaan 52/A, 3110 Rotselaar
Kraaikant 92, 3221 Nieuwrode
Binnendries 17, 3200 Gelrode
Veeliedenstraat 41, 3221 Nieuwrode
Beatrijslaan 18, 3110 Rotselaar
Kartuizerstraat 19, 3220 Holsbeek
Eektstraat 50, 3111 Wezemaal

Givers

Mail: givers@scoutswezemaal.be

Lucas Cek T
Tijs Potemans GRL
Gilles Crevecoeur
Maarten Vandebeek
Marte Saeys GRL

Kerkweg 8, 3110 Rotselaar
Rillaarsebaan 96, 3200 Gelrode
Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar
Abdijlaan 35, 3111 Wezemaal
Beatrijslaan 78/B, 3110 Rotselaar

Jins

Mail: jins@scoutswezemaal.be

Brecht Oris GRL
Tijs Strumane T

Dorpsstraat 27, 3200 Gelrode
Eektstraat 22 3111 Wezemaal

T = Takleiding

GRL = groepsleiding

Mail de groepsleiding:

info@scoutswezemaal.be

0470/50.99.25
0492/69.79.20
0498/72.13.11
0473/59.08.62
0476/24.27.01
0489/61.51.03

0499/60.59.08
0488/02.74.24
0472/73.46.16
0475/61.26.57
0493/18.00.79
0499/30.07.90
0474/88.90.04
0470/39.69.23

0478/72.14.90
0479/36.13.09
0475/60.41.33
0476/07.74.89
0492/86.96.09
0497/66.49.93
0496/82.12.12

0479/69.33.78
0494/11.50.91
0495/90.99.89
0472/37.08.03
0479/36.57.22

0487/42.78.50
0497/74.81.82
M = Materiaalmeester

