Het Oude Egypte

Kamp 2018

VOORWOORD
Beste scouts en gidsen,
Beste ouders,
Het scoutsjaar is reeds ver gevorderd. Met nog enkele zaterdagen vol leuke
activiteiten in het verschiet kunnen we ons stillaan ook beginnen verheugen op ons
zomerkamp in Augustus!
Dit jaar keren we enkele millennia terug in de tijd. We zullen onze tenten opslaan in
de woestijn van Grobbedonk, aan de voet van de grote piramide. De oudste takken
trekken hier op 1 augustus heen, de jongste takken volgen op 4 augustus. Nadat we
alle geheimen van het oude Egypte hebben ontrafeld, eindigt ons avontuur op 9
augustus met de bezoekdag. Alle ouders, vrienden en sympathisanten zijn van harte
welkom om de kampsfeer te komen opsnuiven! Voor de jongste takken zit het kamp
er dan op, de oudste takken blijven tot 10 augustus om hun tenten af te breken.
De deadline om in te schrijven is 20 mei. Op deze manier hebben we voldoende tijd
om tenten en materiaal te zorgen en kan er genoeg eten besteld worden om alle
hongerige magen te vullen.
Alle praktische informatie is in dit boekje terug te vinden. Voor ouders van leden die
nog niet op kamp zijn mee geweest is er op zaterdag 28 april om 17u een infoavond
met de leiding van de kapoenen, welpen en kabouters. Hier zal er meer uitleg gegeven
worden bij het kamp en kunnen eventuele vragen beantwoord worden. Nadien zal er
ook een hapje en een drankje voorzien zijn. Indien ervoor of erna nog vragen zijn
kunnen jullie steeds bij de takleiding of groepsleiding terecht. Je kan ons steeds
persoonlijk aanspreken, of mailen naar groepsleiding@scoutinggodsheide.be.
Wij staan alvast te popelen om te vertrekken en zien jullie graag op kamp!

Stevige linker,
De leiding

INSCHRIJVEN
Inschrijven doe je door het inschrijvingsbedrag over te schrijven op
de rekening van Scouting Godsheide (BE53 7351 1415 6153).
Het inschrijvingsbedrag bedraagt dit jaar:
- Kapoenen, Welpen en Kabouters: 100 euro
- Jonggivers, Givers en Jin: 120 euro

Gelieve bij de betaling steeds de tak + naam te vermelden. De
uiterste inschrijvingsdatum is 20 mei. Wees dus zeker op tijd!
Als er problemen zijn met de kost van scouting spreek ons (iemand van de
groepsleiding) dan gerust aan. We gaan hier vertrouwelijk mee om en
proberen samen een oplossing te zoeken. Scouting is voor iedereen, geld
mag nooit een reden om niet aan scouting te doen!

Individuele steekkaart:
De individuele steekkaart moet voor ieder kind worden gecontroleerd voor
je op kamp vertrekt. Met deze individuele steekkaart geven ouders aan de
takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind(eren). Deze
informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle
leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.
Invullen (of controleren) kan op www.groepsadmin.be; meer informatie en
uitleg is te vinden op www.scoutinggodsheide.be/steekkaart.
Als er allergieën of diëten zijn waar we rekening mee moeten houden
vragen we deze ons zo snel mogelijk door te geven, en zeker 20 mei!

AGENDA
Zaterdag 20 mei: laatste dag om in te schrijven
Zondag 22 juli: Heilige Odiliaprocessie in Godsheide
Vrijdag 27 juli: kampvoorbereiding Jonggivers, Givers, Jin
• Fietscontrole
• Bagage binnenbrengen
• Inladen houtcontainer en camion
• Verkoop T-shirts, sjaaltjes, tweedehands uniformen
Dinsdag 1 augustus: kampmis om 9 uur, aansluitend vertrek met
de fiets voor Jonggivers, Givers en Jin
Vrijdag 4 augustus: vertrek Kapoenen, Welpen en Kabouters
Woensdag 9 augustus: bezoekdag en einde kamp voor
Kapoenen, Welpen en Kabouters
Donderdag 10 augustus: einde kamp voor Jonggivers, Givers en
Jin nadat de camion is uitgeladen.

(JONG)GIVERS EN JIN
VERTREK
De Jonggivers, Givers en Jin vertrekken naar goede gewoonte na de
kampmis op dinsdagochtend 1 augustus naar de kampplaats. De kampmis
begint om 9 uur, uiteraard worden alle leden hier in volledig uniform
verwacht. Omstreeks 9u30 vertrekken alle Jonggivers, Givers en Jin dan
met de fiets naar het kampterrein in Grobbedonk.

AGENDA
Zondag 22 juli: Heilige Odiliaprocessie
Naar jaarlijkse gewoonte nemen we deel aan de Processie in Godsheide.
We verzamelen om 10 uur in volledig scoutsuniform aan de kerk in
Godsheide. We rekenen op een talrijke opkomst.
Vrijdag 27 juli: fietscontrole, bagage binnenbrengen, inladen container
en camion
We vragen aan alle Jonggivers, Givers en Jin om hun bagage om 10 uur
binnen te brengen aan de scoutslokalen. Op dat moment zullen de fietsen
gecontroleerd worden of deze in orde zijn om de tocht naar Grobbedonk
te maken.
Iedereen helpt met het inladen van de camion en de houtcontainer, vele
handen maken immers licht werk.
Wie nog een sjaaltje of T-shirt moet kopen kan dit dan ook doen. Wanneer
je niet kan deze donderdag neem dan zelf contact op met de takleiding om
afspraken over je bagage te maken.
Dinsdag 1 augustus: kampmis + vertrek
De jaarlijkse kampmis vindt plaats om 9 uur. Iedereen wordt in volledig
uniform verwacht. Aansluitend vertrekken we met de fiets naar het
kampterrein in Grobbedonk.

Woensdag 9 augustus: bezoekdag
Meer info vind je verderop in dit boekje. Probeer al zo veel mogelijk bagage
mee te geven aan je ouders.
Donderdag 10 augustus: einde
De Jonggivers, Givers en Jin helpen de leiding met het opruimen van het
kampterrein en keren dan terug naar Godsheide. Daar helpen ze nog met
het uitladen van de camion en de houtcontainer en dan is het kamp helaas
ten einde. Een exact einduur kunnen we niet vastleggen,
hoogstwaarschijnlijk zal dit tussen 16h en 18h zijn.

BRUNCHEN, LUNCHEN EN SLAPEN
Naar goede gewoonte koken de Jonggivers, Givers en Jin hun eigen potje
op kamp. Dit doen ze in patrouilles van 6 à 9 personen op hun zelfgemaakte
vuren en tafels. Ze hebben dus de grote
verantwoordelijkheid om zelf voor de kwaliteit van
hun eten (en dat van hun leiding) te zorgen. Slapen
gebeurt in patrouilletenten die ze de eerste dag zelf
opzetten.

UNIFORM
Een goede scout toont zich steeds in zijn volledig scoutsuniform. Voor
Jonggivers, Givers en Jin bestaat dit volledig uniform uit:
- Scouting Godsheide sjaaltje
- Scouting Godsheide T-shirt
- Scoutsbroek
- Scoutshemd of –trui
Tijdens de ochtendformatie wordt iedereen steeds in volledig uniform
verwacht. Op de avondformatie volstaat het als je enkel je T-shirt en
sjaaltje draagt.

KAPOENEN, WELPEN EN
KABOUTERS
VERTREK
De Kapoenen, Welpen en Kabouters vertrekken op vrijdagochtend 4
augustus om 10 uur naar het kampterrein in Grobbedonk. Alle leden
worden samen met hun ouders verwacht om 9u45 aan het kerkplein in
Godsheide. De leden worden samen met hun bagage naar het kampterrein
gebracht. De Jonggivers, Givers en Jin zullen in Grobbedonk klaarstaan om
de kleinsten te helpen met het uitladen van hun bagage. Eens uitgepakt
krijgen de Kapoenen, Welpen en Kabouters een eerste overheerlijke
maaltijd voorgeschoteld. Een lunchpakket meenemen is dus niet nodig.

AGENDA
Zaterdag 28 april: Infoavond kamp om 17u + knabbel en babbel avond
Zondag 22 juli: Processie
Naar jaarlijkse gewoonte nemen we deel aan de Processie van Godsheide.
We verzamelen om 10 uur in volledig scoutsuniform aan de kerk in
Godsheide. We rekenen op een talrijke opkomst.
Vrijdag 27 juli: Verkoop T-shirts, sjaaltjes
Maandagnamiddag verkopen we aan de scoutslokalen nog T-shirts en
sjaaltjes zodat je uniform piekfijn in orde is voor het kamp.
Dinsdag 1 augustus: kampmis + vertrek Jonggivers, Givers en Jin
De jaarlijkse kampmis vindt plaats om 9 uur. Ook de jongste leden worden
in hun uniform verwacht. Aansluitend vertrekken de Jonggivers, Givers en
Jin met de fiets naar het kampterrein. Alle jongere leden zijn natuurlijk
welkom om hun oudere collega’s uit te wuiven.

Vrijdag 4 augustus: vertrek Kapoenen, Welpen en Kabouters
Iedereen wordt om 9u45 verwacht aan het kerkplein van Godsheide. Om
10 uur is het afscheid aangebroken en zullen de Kapoenen, Welpen en
Kabouters met de bus koers zetten naar Grobbedonk. Het uur kan nog
wijzigen! Kapoenen, Kabouters en Welpen moeten hun bagage niet op
voorhand meegeven maar nemen deze gewoon mee op 4 augustus met de
bus.
Dinsdag 9 augustus: bezoekdag + einde
Meer info over de bezoekdag vind je verderop in dit boekje. Op het einde
van de bezoekdag moeten de Kapoenen, Welpen en Kabouters helaas
samen met hun ouders (en bagage) naar huis.

BRUNCHEN, LUNCHEN EN SLAPEN
De Kapoenen, Welpen en Kabouters worden elke dag verwend met
overheerlijke maaltijden die bereid worden door onze kookploeg. Zelf nog
extra snoep of lekkernijen meenemen is dus ook overbodig. Indien de
leiding merkt dat er toch wat lekkers aanwezig is in de tenten zal dit dan
ook onherroepelijk afgenomen worden. De Kapoenen, Welpen en
Kabouters slapen gezellig samen met hun leiding in één grote tent.

UNIFORM
Een goede scouts toont zich steeds in zijn volledig scoutsuniform. Voor de
Kapoenen bestaat dit uit: Scouting Godsheide sjaaltje en T-shirt.
Voor de Welpen en Kabouters komt hier ook nog een scoutsbroek en een
scoutstrui bij. De T-shirts en sjaaltjes kan je voor/na iedere activiteit kopen
aan de scoutslokalen. De scoutsbroeken én –truien zijn verkrijgbaar in de
Hopper.
Tijdens de ochtendformatie wordt iedereen steeds in volledig uniform
verwacht. Op de avondformatie volstaat het als je enkel je T-shirt en
sjaaltje draagt.

BEZOEKDAG
De bezoekdag vindt plaats op donderdag 9 augustus. Voor de
Kapoenen, Welpen en Kabouters is dit de laatste dag van het
scoutskamp, op het einde van de bezoekdag mogen zij terug mee
met de ouders naar huis.
Alle ouders, grootouders, vrienden en sympathisanten zijn vanaf
16 uur welkom op het kampterrein. Er zal een vrijblijvende
activiteit voorzien worden voor de hele familie. Daarnaast kunnen
jullie ook een kijkje nemen op het kampterrein en zal er een
overheerlijk BBQ-broodje verorberd kunnen worden.
Het programma:
16u: begin bezoekdag, activiteit voor heel de familie, bezoek
kampterrein…
17u: Barbecue uit het vuistje
19u: slotformatie
19u30: gezamenlijke opruim
Een paar tips:
- Gelieve niet voor 16 u op de kampplaats aan te komen. Tot
dan zijn we immers nog bezig met
het afronden van onze activiteiten.
- Wij vragen bij aankomst aan het
kampterrein de wegwijzers te
volgen die aangebracht zijn en te
parkeren op de voorziene plaatsen
- Vele handen maken het werk
lichter. Alle hulp bij de opruim is
welkom!

KAMPADRES
Vergeet zeker niet je Kapoen, Welp, Kabouter, Jonggiver, Giver, Jin
of Leiding een briefje te sturen! Dit maakt de dag onmiddellijk
goed!
Kampadres voor post:
Kampadres voor bezoekdag
29ste bataljon logistiek:
Koolaardenstraat
Scouts Godsheide
(einde straat)
Bevrijdingsstraat 31
2280 Grobbedonk
2280 Grobbedonk
Om de dynamiek van het kamp niet te verstoren en andere leden
niet “jaloers” te maken vragen we uitdrukkelijk om enkel tijdens
de bezoekdag naar het kampterrein te komen.

NOODGEVALLEN EN
VERDERE VRAGEN
Bij uiterst dringende gevallen is de groepsleiding steeds
bereikbaar.
- Ben van Schyndel
0493/731661
- Pieter-Jan Van Rompaey
0474/282427
- Jonas Vlekken
0499/614309
- Stef Vanderspikken
0493/188792
Indien er nog verdere vragen zijn kan je altijd bij de takleiding
terecht. Voor algemene vragen kan er ook een mail naar
groepsleiding@scoutinggodsheide.be gestuurd worden.

IK GA OP KAMP EN IK
NEEM MEE…
Kleding
Perfect Scoutsuniform (aandoen bij vertrek)
T-shirts, truien, zakdoeken, sokken voor elke dag
Korte en lange broeken
Regenkledij
Stevige schoenen en sportschoenen
Zwemgerief
Reserve ondergoed
Fluo-vestje
Slaapgerief
Luchtmatras of volledig uitneembaar veldbed
Kussen
Slaapzak
Pyjama en knuffel
Toiletgerief
Handdoeken
Washandjes
Zeep, kam
Tandenborstel + tandpasta, eventueel beker.
Waskom
Linnenzak
Allerlei
Laarzen
Zaklamp
Veiligheidsspelden
Drinkbus
Bescherming tegen de zon: pet, zonnebril, zonnecrème
Schrijfgerief
Briefpapier, postzegels en enveloppen
Product tegen de muggen
Kleine rugzak voor dagtocht
Persoonlijke medicatie (enkel met attest medicatie!)

Kapoenen, Kabouters en Welpen
Kleine rugzak voor dagtocht met zwemgerief in.
Boterhammendoos voor dagtocht
Eventueel reserve slaapzak indien nodig.
Jonggivers, Givers en Jin
Identiteitskaart (steeds op zak)
Boterhammendoos voor dagtocht en 2-daagse
Bestek , aardappelmesje
2 gamellen
Drinkbeker
2 keukenhanddoeken (jawel, er gaat afgewassen worden!)
Zakgeld (maximum 10 euro)
Matje voor 2-daagse
Jonggivers: kleine rugzak voor tweedaagse
Givers, Jin: grote rugzak voor tweedaagse
Zeker niet mee op kamp
Zakmes (enkel toegelaten voor Givers en Jin)
GSM (zie uitleg)
Gameboy, Play-Station, …
Snoep
Kostbare voorwerpen zoals: gouden horloge, oma’s, … zijn NIET verzekerd

INPAKKEN
We vragen aan alle leden om hun spullen efficiënt in te pakken
zodat we alles gemakkelijk ter plaatse krijgen. Pak alles stevig in en
vermijd losse spullen!
De bagage van alle leden wordt samen vervoerd en kan wel eens
door elkaar geschud worden bij het vervoeren. Zorg dus dat alles
samen blijft! We raden aan om twee pakketten te maken:
• Een pakket met slaapzak, matje, laarzen, schoenen
• Een pakket met persoonlijke spullen. Alles wat hier niet in zou
passen heb je te veel bij.
We blijven na elk kamp met bergen verloren voorwerpen zitten.
Om dit te vermijden vragen we om overal je naam in te schrijven,
of minstens je initialen. Zo is het makkelijker om de spullen aan
hun eigenaar terug te bezorgen.
Voorzie ook je koffer van je naam!
Voor Kapoenen kan het interessant zijn om voor elke dag een zakje
te maken met daarin ondergoed, T-shirt en sokken. Broeken,
shorts, joggings en truien kunnen dan zo in de koffer. Daarnaast is
het handig om op voorhand een rugzak te maken met daarin het
zwemgerief: badhanddoek, zwemgerief, ondergoed, drinkbus en
boterhamdoos.
Nog een laatste tip: pak de koffer samen met je zoon of dochter in.
Zo weet je Kapoen alles terug te vinden op kamp.

HOPPER

GSM
Van het gebruik van een GSM op scouts of op kamp zijn reeds vele nadelen naar boven
gekomen. Hierdoor volgen we hetzelfde beleid als de voorbije jaren.
Het GSM-gebruik op kamp wordt sterk afgeraden, en dit om verschillende redenen:
• De batterij is na enkele dagen plat, zodat de GSM vanaf dan nutteloos is
• We slapen op kamp in tenten en aangezien tenten over het algemeen niet de
meest opgeruimde plaatsen zijn, hebben kleine voorwerpen als GSM’s al eens
de neiging zich te verstoppen en pas op het einde van het kamp, bij de opruim,
terug tevoorschijn te komen.
• We zijn op kamp als een groep. Een GSM is niet echt bevorderlijk voor de
groepssfeer.
• Een GSM is niet nodig op kamp. De (groeps)leiding heeft de contactgegevens
van alle ouders, ouders kunnen altijd terecht bij de (groeps)leiding in dringende
gevallen. De ervaring leert dat, zeker bij jonge leden, een GSM vaak voor
heimwee zorgt. Ook hier geldt: geen nieuws, goed nieuws!
Het GSM-gebruik verschilt sterk naargelang de leeftijd. Daarom maken we de
opdeling:
• Voor Kapoenen en Welpen en kabouters is het duidelijk: GSM’s horen niet op
kamp en een GSM meenemen wordt dan ook erg afgeraden.
• Jonggivers zijn al meer vertrouwd met een GSM. Toch raden we ook hen aan
hun GSM thuis te laten. Omdat we beseffen dat we dit toch niet kunnen
uitsluiten spreken we in het begin van het kamp af dat de GSM 1x per dag op
een rustig moment gebruikt kan worden. Als de leden dit willen kunnen ze hun
GSM in bewaring geven aan hun leiding, zodat deze niet kwijt geraakt of
beschadigd wordt. Tijdens de afgesproken momenten krijgen ze hem dan
terug.
De leiding voorziet op tweedaagse voor elke groep een GSM met voldoende
belwaarde, een volle batterij en de nummers van de leiding. Dit is de enige GSM
die meegenomen wordt op tweedaagse!
Van Givers en Jin verwachten we voldoende verantwoordelijkheidszin om verstandig
met hun GSM om te gaan.

AVONDLIED
O Heer, d' avond is neer gekomen,
De zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen,
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om U te zingen,
In 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
wij vragen, Heer verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bêe...
Luist'rend fluist'rend kruinen mee,
en sterren staren teder...
Geef ons Heer zegen en rust en vrêe!

Dit lied zal elke avond tijdens de formatie door alle leden en leiding
gezongen worden. Voor sommige iets nieuw, voor andere een
goede opfrissing!

Kapoenen
LOMME
DAPHNE
GIEL
WOUTER
KAAT
JOREN
HANNE

VANDERHOYDONCK
VAN SCHYNDEL
JONKMANS
VAN ROMPAEY
BOGAERT
OPDEKAMP
IVEN

RUNKSTERKIEZEL 13 3500 HASSELT BE
BEERHOUTSTRAAT 96 3500 HASSELT BE
KIEZELSTRAAT 90 3500 HASSELT BE
VOSSENBERGSTRAAT 107 3500 HASSELT BE
KALVERSTRAAT 21 3590 DIEPENBEEK BE
BEERHOUTSTRAAT 61 3500 HASSELT BE
SPELVOJESTRAAT 31 3500 HASSELT BE

0488172304
0491120694
0479102313
0479891963
0470066333
0471651314
0473944385

EMONDS
COOLS
VANDERSPIKKEN
VLEKKEN
VAN SCHYNDEL
VANDEPUT
PHILTJENS

MIZERIKSTRAAT 33 3590 DIEPENBEEK BE
KIEZELSTRAAT 71 3590 DIEPENBEEK BE
BOSVIJVERSTRAAT 1 3511 KURINGEN BE
KIEZELSTRAAT 119 3500 HASSELT BE
BEERHOUTSTRAAT 96 3500 HASSELT BE
MIZERIKSTRAAT 87 3590 DIEPENBEEK BE
KIEZELSTRAAT 82 3500 HASSELT BE

0486161292
0483449354
0493188792
0477322910
0479425296
0479544614
0491645601

DE GOEDE
STERNOTTE
DE GOEDE
ROUX
VLEKKEN
BILLEN
ROUX

VOSSENBERGSTRAAT 99 3500 HASSELT BE
VOSSENBERGSTRAAT 45 3500 HASSELT BE
VOSSENBERGSTRAAT 99 3500 HASSELT BE
ZESTIEN-BUNDERSSTRAAT 63 3500 HASSELT BE
KIEZELSTRAAT 119 3500 HASSELT BE
KIEZELSTRAAT 123 3500 HASSELT BE
ZESTIEN-BUNDERSSTRAAT 63 3500 HASSELT BE

0479293183
0476045075
0479080884
0472494880
0474094793
0471484505
0474403756

PUTZEYS
WOUTERMAERTENS
COOLS
DUMON
VANDERSPIKKEN
VERHEYEN
CURINCKX
LONDOZ
VAN ROMPAEY
DELVA

PIANNESBERGSTRAAT 24 3590 DIEPENBEEK BE
BERENBROEKSTRAAT 50 3500 HASSELT BE
KIEZELSTRAAT 71 3590 DIEPENBEEK BE
KIEZELSTRAAT 22 3500 HASSELT BE
BOSVIJVERSTRAAT 1 3511 KURINGEN BE
STROOISELSTRAAT 21 3600 GENK BE
ZESTIEN-BUNDERSSTRAAT 21 3500 HASSELT BE
KIEZELSTRAAT 702 3500 HASSELT BE
VOSSENBERGSTRAAT 107 3500 HASSELT BE
BERENBROEKSTRAAT 57 3600 GENK BE

0494055794
0470516751
0496613903
0479304038
0474621896
0492779839
0470515863
0494464170
0474282427
0486438770

ACHTEN
VLEKKEN
CURINCKX
VAN SCHYNDEL
BERGHS

BEERHOUTSTRAAT 10 3500 HASSELT BE
KIEZELSTRAAT 119 3500 HASSELT BE
ZESTIEN-BUNDERSSTRAAT 21 3500 HASSELT BE
BEERHOUTSTRAAT 96 3500 HASSELT BE
PAMPERTSTRAAT 26 3590 DIEPENBEEK BE

0472732449
0499614309
0472485286
0493731661
0493499182

Welpen
ANTON
HANNES
STEF
SIEBE
CATO
FEMKE
JIRTHE

Kabouters
HAZEL
ALEXANDRE
MAUD
HELENA
JANNE
MICHIEL
EMMA

Jonggivers
LEENA
JEF
FALKE
ELISA
FIEN
BRAM
WOUT
NIELS
PIETER-JAN
KATO

Givers
JAKOB
JONAS
ANS
BEN
DAAN

Jin
BRAM
VICTOR
LARA
HENDRIK

COOLS
LENAERTS
PUTZEYS
EMONDS

KIEZELSTRAAT 71 3590 DIEPENBEEK BE
BEERHOUTSTRAAT 4 3500 HASSELT BE
PIANNESBERGSTRAAT 24 3590 DIEPENBEEK BE
MIZERIKSTRAAT 33 3590 DIEPENBEEK BE

0497160194
0487776947
0493558336
0474328813

GRACHT 43 3600 GENK BE
PIJPERSVELDSTRAAT 6 3500 HASSELT BE
KIEZELSTRAAT 57 3590 DIEPENBEEK BE

0478346375
0474442210
0478775513

Materiaalmeesters
JANNES
MARTIJN
BAS

JANSSENS
BOVÉ
CLERX

