Intro
Dag beste ouders,
Het einde van ons scoutsjaar is in zicht, de toetsen zijn achter de rug, de boeken mogen weg en de
vakantie staat voor de deur.
Er rest ons nog 1 opdracht, het tofste deel van het jaar, het kamp.
Dit jaar gaan we met z’n allen op kamp van dinsdag 17 juli tot vrijdag 27 juli. De kapoenen zullen ons
vergezellen vanaf zondag 22 juli.
Voor je je uitleeft in de verkleedkoffer, wacht je best nog het huisbezoek van je leiding af. Elke tak geeft
zoals altijd namelijk een eigen draai aan hun kamp met een persoonlijk verkleedthema!
In dit kampboek vindt je alle nodige informatie om je goed voor te bereiden op een prachtig kamp.

Een stevige linker,
De leiding
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Waar gaan we op kamp?
Dit jaar gaan we op kamp in La Roche-en-Ardenne, een stad in onze Belgische bergen. La Roche is een
gezellig stadje volledig omringd door bos, vertier en veel speelplezier. Dwars door het centrum loopt de
Ourthe, de rivier waarlangs wij de 2 ziekste weken van ons jaar gaan beleven!

Transport
Naar La Roche
Bij vertrek hebben alle leden hebben een klein rugzakje nodig met lunchpakket en drinken.
Alle bagage dient ook dan meegenomen te worden, want die gaan met de bus mee.
De kapoenen gaan dit jaar met de bus op kamp. Zij spreken zondag 22 juli af aan de scoutslokalen te
Grazen om 08u30 stipt. Zo is er nog een half uurtje tijd om afscheid te nemen en alles praktisch te laten
verlopen. De bus wacht niet dus kom zeker op tijd!
Omwille van de verre afstand, gaan dit jaar alle andere takken ook met de bus op kamp. Zij spreken af op
dinsdag 17 juli aan de scoutslokalen te Grazen om 08u30 stipt. Zo is er nog een half uurtje tijd om
afscheid te nemen en alles praktisch te organiseren. De bus wacht niet dus kom zeker op tijd!

Naar huis
De reis naar huis, voor iedereen, vindt plaats op vrijdag 27 juli. Hiervoor mogen jullie de kinderen komen
halen op de kampweide. De straat van onze wei heeft geen naam, maar het is een zijstraatje van Rue des
Echavées, vlak langs een waterzuiveringsstation (zie rode pijlen op de afbeelding hieronder).

.
Wij raden aan om naar Camping Cosmopolite te rijden en daarna moet je de onderstaande route volgen
om er te geraken.
Adres camping: Rue de Vecpré 66, 6980 La Roche-en-Ardenne.

Aangezien dit een zeer smal straatje is, zullen we parking voorzien. Waar die juist zal plaatsvinden, laten
we tegen dan nog weten.
Om 14u zijn jullie welkom en mogen jullie een kijkje nemen op het terrein. Zo kunnen jullie te weten
komen waar en hoe jullie kleine bengels zich de afgelopen tien dagen geamuseerd hebben. Vervolgens
wordt het kamp beeïndigt met een prachtig ‘free podium’.

Inschrijven
Om 11 dagen te genieten van een onvergetelijk verblijf op kamp vragen wij een som van €133 over te
schrijven. Voor de kapoenen daarentegen bedraagt het inschrijvingsgeld €76.
Bij het plannen van een kamp komt er erg veel kijken. Activiteiten, vervoer, eten en drinken... Daarom
vragen we om jullie in te schrijven vóór 30 juni. Op deze manier kan de leiding er alles aan doen om het
kamp zo perfect mogelijk te maken.
Indien er moeilijkheden zijn om de inschrijvingssom te betalen, mag je steeds de groepsleiding
contacteren via groepsleiding@scoutsbets.be of door telefonisch contact op te nemen.
Lode: 0498 52 36 84, Robbe: 0493 71 39 11 of Yarne: 0479 66 84 16
Het bedrag kan je storten op het rekening nummer van SCOUTS LAETITIA GEETBETS.
Rekeningnummer: BE59 7340 0224 2426
Vermelding: KAMP + NAAM + VOORNAAM + TAK.

Administratie
Medische Fiche
In het begin van het jaar hebben jullie allemaal een medische fiche ingevuld. Bij het vertrek zullen jullie
door de takleiding gevraagd worden om deze opnieuw te tekenen. De medische fiche kan je terugvinden
via onderstaande link. Voor de kapoenen of nieuwe leden die niet zeker weten of de leiding al een
medische fiche van hen heeft, kunnen jullie deze best afdrukken, invullen en meenemen bij vertrek:
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart
Indien je kind bepaalde medicatie nodig heeft, hebben we hier graag een schriftelijk bewijs van. Op deze
manier zijn wij er zeker van dat je kind de juiste dosis toegediend krijgt.

Identiteitskaart
Ook hebben wij een identiteitskaart nodig van elk kind dat mee op kamp is. Voor de kinderen onder de
12 jaar is dit een Kids-ID, voor de oudere leden is dit de echte identiteitskaart. Het is van uiterts
belangrijk om te controleren of dit document niet vervalt voor het kamp ten einde is.

Terugbetaling Mutualiteit
Belangrijk om te weten is dat alle mutualiteiten een bepaald deel van het inschrijvingsgeld terugbetalen.
Maar dan moet je eerst de papieren die te vinden zijn op onze website afdrukken en meenemen naar de
scouts, waar dit dan ondertekend kan worden door de hoofdleiding.
https://www.scoutsbets.be/mutualiteit/

We willen jullie vriendelijk verzoeken om zo veel mogelijk zelf in te vullen zodat het papierwerk voor ons
niet te sterk opstapelt. Daarom een handig overzicht van de gegevens van de scouts die u zelf kan
invullen. Alvast bedankt!
Naam organisatie: Scouts Laetitia Geetbets
Adres: Vijverstraat 37, 3450 Geetbets
E-mailadres: groepsleiding@scoutsbets.be
Betaald bedrag: €76/133
Periode kamp 17/22 – 27 juli

Communicatie en brieven
Leiding op kamp zal steeds bereikbaar zijn. Voor dringende of belangrijke meededelingen kan u
gedurende heel het kamp telefonisch contact opnemen met de hoofdleiding:
Lode

0498 52 36 84

Yarne

0479 66 84 16

Robbe

0493 71 39 11

Natuurlijk hoeft niet alle communicatie via ons te gaan. Zelfs in deze hippe tijden doet een ouderwetse
brief het nog altijd zeer goed. Deze kan u opsturen naar het onderstaande adres:
Scouts Laetitia Geetbets T.A.V. (naam van het lid)
Petit-Halleux,1/5
6986 LA ROCHE EN ARDENNE

Een helpende hand
Op kamp komt heel wat kijken. Ondanks dat we met een gemotiveerde leidersgroep klaarstaan voor al
het werk, kunnen wij ook zeker een helpende hand gebruiken bij onder andere deze onderstaande
momenten:





Container inladen met materiaal op donderdag 12 juli vanaf 9 uur aan de lokalen
Voorkamp op zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 juli om alles op te zetten en klaar te maken
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juli om alles af te breken en op te ruimen
Uitladen aan de lokalen op zaterdag 28 juli in de late namiddag

Mensen die hier graag een handje willen meehelpen of vragen hebben, mogen Robbe Schepmans
hiervoor contacteren op een manier naar keuze: robbe.schepmans@scoutsbets.be of 0495 66 72 93
We willen alle helpende handen nu al bedanken voor de moeite!

Een dag op kamp
Dagen op kamp zijn altijd veel te kort. Daarom laten we ze goed op tijd beginnen. Om acht uur wordt
iedereen wakker, om een half uurtje later gewassen en aangekleed op de formatie te staan. Hier
ontdekken we samen de activiteiten van de dag en laten we onze mooiste kreten horen.
Na de formatie is het tijd voor ontbijt. Een stevig ontbijt dat bestaat uit boterhammen met choco,
confituur of speculaaspasta en om de twee dagen een extraatje. Dit wordt bijgestaan door een glaasje
water, fruitsap of chocomelk.
Na het ontbijt is het traditioneel tijd om de HUDO (Houdt Uw Darmen Open) te gaan bezoeken. Onze
HUDO’s lijken verdacht veel op de wc-potten thuis, enkel een doorspoelknop is niet meegeleverd.
Daarom moeten we zelf emmertjes water vullen om door te spoelen.
Natuurlijk wordt er ook afgewassen en is het verdere verloop van de dag goed gevuld met spelletjes.
Deze actviteiten worden enkel onderbroken voor het middageten en een vieruurtje voor wie flink is.
Rond de klok van zes eten we gezellig samen avondeten. Nadien volgen nog wat avondspelen om daarna
onze slaapzak in te duiken. Dat duiken in slaapzakken begint bij de jongsten rond een uur of halfnegen en
eindigt bij de oudsten rond een uur of twaalf.
Ook hygiëne is niet onbelangrijk. Buiten het dagelijks twee keer wassen van de tanden en het gezicht, is
het ook nodig om af en toe een douche te nemen. Douchen kan in onze douchetent, die voorzien is van
douchecabines en lekker warm water. Vuil zijn is leuk, maar ik durf toch ook bekennen dat die douches
op kamp best deugd doen!

Bagage-informatie
Een volledige materiaallijst volgt bij het volgende puntje. Toch zijn er nog wat dingen waar we graag
extra de aandacht aan vestigen, zeker voor de nieuwe(re) leden.

Matje
In onze scoutstent slapen we op matjes. Veldbedjes zijn absoluut niet toegestaan in onze tenten omdat
deze de tent beschadigen en ook te veel plaats in nemen. Er zijn natuurlijk erg veel verschillende soorten
matjes in de omloop. Belangrijk om te weten wanneer je op zoek gaat naar een matje is dat je best geen
gigantisch grote opblaasluchtmatras aanschaft. Het type luchtmatras dat je hieronder ziet is echt wel
groot en zien we daarom ook liever niet verschijnen. Als er een groot aantal leden deze zouden
meenemen, kunnen we met moeite iedereen in een tent krijgen. “Wat dan wel?” vraagt u zich nu
waarschijnlijk af. Een klein exemplaar is meer dan goed genoeg. Ook
zelfopblaasbare matjes zijn ideaal voor de kinderen die wat meer moeite
hebben om hun matje op te blazen. Tot slot zijn er ook nog heel stoere leden
die graag op een schuimrubberen overlevingsmatje slapen. Dit is wat harder,
maar voor de goede slapers zeker ook goed genoeg.

Slaapzak
Ook slaapzakken zijn er in erg veel modellen. We raden jullie aan om je niet in de kosten te jagen. Het is
namelijk zo dat er slaapzakken zijn die extreem lage temperaturen aan kunnen. Sommigen tot wel – 15°.
Uiteraard brengt dit ook een kostprijs met zich mee. Op onze kampweide is het steeds aangenaam warm
en zien we het vriespunt nooit naderen. Een gewoon model is dus meer dan voldoende. Voor de echte
koulijders is een extra dekentje natuurlijk wel nog een optie.

Wat neem ik mee?
EEN LUNCHPAKKET EN DRINKEN VOOR OP DE BUS

Slaapgerief:
- Slaapzak
- Luchtmatras
- Overlevingsmatras (enkel voor Kawellen, Jogi’s, Givers en Jins)
- Eventueel een dekentje (maar is zeker niet noodzakelijk)
- Nachtkledij
- Teddybeer voor de kleinsten (en sommige grootsten) onder ons

Wasgerief:
- Handdoeken (grote + kleine)
- Washandjes
- Tandenborstel, tandpasta, bekertje
- Kam/borstel
- Waskom
- Biologisch afbreekbare shampoo, zeep en tandpasta. Deze zijn te bekomen in de betere milieushops,
hopper (scoutsshop) of apotheek. PH-neutrale producten (bv: Zwitsal) zijn NIET voldoende, deze
worden namelijk niet afgebroken. De natuur respecteren is leven creëren!

Kledij:
- Uniform (indien je nog niet alles hebt kan je terecht in de Hopperwinkel te Leuven of Hasselt.
(www.hopper.be)
- Kapoenen en Kawellen dragen een scouts T-shirt en een das met daarop het jaarleuze en het
takkenteken.
- Jogi’s, Givers en Jins dragen bijkomend een scoutshemd, een das en korte broek of rok met alle
kentekens op de juiste plaats. Je uniform moet PICOBELLO in orde zijn op kamp. Twijfel je of alle tekens
erop staan en of ze op de juiste plaats staan, kijk dan zeker onder de titel Uniform en co.
- Zwemgerief en zwembandjes voor de niet goede zwemmers.
- Waterschoeisel of oud schoeisel om in de rivier of meer te spelen zonder dat men de stinkvoetjes pijn
doet of verwondt.
- Stevige stapschoenen
- Botten
- Pantoffels of sletsen om in de tent te ravotten

- Dikke en dunne kousen
- Voldoende proper ondergoed (eventueel verdeeld in pakjes)
- Zakdoeken
- Dikke kledij voor ’s avonds (maar ook niet overdrijven)
- Regenkledij
- Voldoende spel- en vrijetijdskledij (ook hier niet in overdrijven, uw kind kan gerust 3 dagen met
dezelfde broek ravotten, het duurt toch maar een uurtje voorale
- NIET JE BESTE KLEDIJ!!!!

Blijft thuis:
- Snoep of frisdrank (zo komt er geen ongedierte in de tent en bagage, als je dit toch bij hebt wordt het
steeds afgenomen door de leiding) - Elektronica zoals een gsm, MP3-speler, …

Tafelgerief:
- GEMARKEERD!!!!
- Gamelset voor iedereen (= kleine én grote gamel). Zorg voor één met degelijk handvat, waarbij de
gamel stabiel vastgehouden kan worden!!! Dit om brandwonden te voorkomen.
- Een niet breekbare, hittebestendige beker (± 25cl) met een oor (voor de warme dranken)
- Bestek (mes, vork, soep- en dessertlepel).
- 2 à 3 keukenhanddoeken (geef de oude handdoeken mee want na jaren ervaring weten we dat de
kinderen deze verliezen)

Allerlei:
- Kleine rugzak voor de kleine tochten/uitstappen
- Voor de Jogi’s, Givers en Jins een grotere degelijke trekkersrugzak voor de 2of 3-daagse (zorg ervoor dat deze ook niet te groot is!)
- Drinkbus
- Fluohesje!!
- Enveloppen met daarop het juiste adres én centjes voor postzegels
- Een balpen
- Muggenmelk en/of anti-tekenmiddel
- Zonnecrème én aftersun
- Zaklamp
- Identiteitskaart

Eten wat de pot schaft!
Voor velen het belangrijkste deel van deze kampboek: de menukaart* **
De gerechten hieronder worden aangevuld met soep of dessert, maar om te ontdekken wat dat zal zijn,
zal je mee moeten gaan op kamp!

Dinsdag 17/07:
Middag: Lunchpakket
Avond: Wortelpurree met worst en vleessaus
Woensdag 18/07:
Middag: Croque monsieurs
Avond: Fishsticks + spinaziepuree
Donderdag 19/07:
Avond: Balletjes in tomatensaus met puree
Vrijdag 20/07:
Verassing
Zaterdag 21/07:
Avond: Spaghetti
Zondag 22/07:
Middag: Brunch
Avond: Stoofvlees met frietjes
Maandag 23/07:
Middag: Verloren vrood
Avond: Veggie verassing
Dinsdag 24/07:
Zelfkookdag
Woensdag 25/07:
Middag: Brunch
Avond: BBQ
Donderdag 26/07:
Middag: BBQ restjes
Avond: Spek met rode Kool

* Ons vakmanschap eet je met verstand (en smaak)!
** Aanbieding onder voorbehoud!

Het uniform
Het uniform, dat moet het hele jaar door in orde zijn, maar voor de vergeetachtige onder ons wordt het
nu echt hoogtijd. Voor kapoenen en kawellen bestaat dit uniform uit een groene T-shirt van scouts
Laetitia Geetbets. Vanaf jogi’s komt er nog een hemd bij. Dit hemd is prachtig versierd met mooie
emblemen. Belangrijk is dat ook het jaarthema van dit jaar er op genaaid is. Wat moet nu weer waar?
Dat zie je op onderstaand schema. Veel succes!

1: Rechtermouw bovenaan: Voor alle takken: Groepslintje (Met opschrift: Scouts en Gidsen Vlaanderen,
Scouts Laetitia Geetbets (B2404G) )
2: Rechtermouw onder het groepslintje: Takkenteken: Dit is uiteraard voor elke tak verschillend.
Hieronder worden ze afgebeeld (v.l.n.r. Kapoenen, Kawellen, Jogi’s, Givers en Jins).

3: Boven de rechterborstzak: Jaarkenteken: dit is elk jaar anders, maar het moet steeds verticaal
aangebracht worden.

4: Op de linkerborstzak in het midden: Belofteteken: Iedere scouts draagt hier het algemene
beloftekenteken voor een gemengde werking.

5: Linkermouw onder het Internationaal Scoutsteken: Voor alle takken: Provincieschild en de Vlaamse
Leeuw.

6: Linkermouw bovenaan: Voor alle takken: Internationaal Scoutsteken (vlnr. Vrouwen- en Mannen
internationaal scoutsteken)

7: Aan de linkerschouderklep: Patrouillelinten (Enkel voor Jogi’s en Givers indien zij dat jaar aan
patrouillewerking doen)
8: Boven linkerborstzak: Voor alle takken: Kenteken België/Europa

9: Tot het uniform behoort ook een Scoutsdas. De scoutsdas van onze scouts is bruin gekleurd met
groene bedrukking.

Tot slot
We zijn nu aan het einde van het kampboek. We willen jullie bedanken om dit zo aandachtig te lezen.
Nog een laatste belangrijke mededeling: De leiding zal zeker nog passeren met extra info over het kamp
van elke tak specifiek. Bij hen kan je ook terecht met al je vragen via onderstaande gegevens.

Kapoenen:
Bram Poulussen 0471 78 97 01
Lode Haest 0498 52 36 84
Yorien Pelgroms 0471 12 58 55
Gythe Monette 0476 30 37 39
Katrijn Pelgroms 0471 44 09 25
Gwen Claesen 0470 86 25 43
Yarne Dekelver 0479 66 84 16
Bo Luyten 0479 19 05 23
E-mail: kapoenenleiding@scoutsbets.be
Kawellen:
Jellis Peeters 0491 19 77 84
Coraline Kusters 0473 58 95 25
Lieke Roosbeek 0478 81 61 52
Tibo Vanden begin 0474 73 39 47
Lotte Gooris 0493 76 25 83
Ignace Dupont 0499 20 89 35
Dez Hennus 0477 29 03 94
Sam Luyten 0479 19 10 07
E-mail: kawellenleiding@scoutsbets.be
Jogi’s:
Hanne Es 0495 76 21 50
Olivier Vandijck 0498 74 79 97
Sander Buntinx 0495 56 07 66
Liz Demeur 0475 62 15 97
Wout Schepmans 0495 62 07 26
Justine Bastijns 0470 21 78 59
E-mail: jogileiding@scoutsbets.be

Givers:
Kimberly David 0472 46 59 41
Brecht Blockx 0471 68 33 27
Lise Everaerts 0499 74 37 15
Vince Demeur 0471 63 00 37
Dries Happaerts 0496 40 18 69
Robbe Schepmans 0493 71 39 11
Helder Wouters 0499 71 68 57
E-mail: giverleiding@scoutsbets.be

Jins:
Hanne Schepmans 0475 49 01 55
Robbe Boyen 0495 66 72 93
E-mail: jinleiding@scoutsbets.be

