MAXIME GOOSSENAERTS – KAMIEL BASTIAENSEN – KLARA VAN TILBORGH – RENSKE VAN
VELDHOVEN – ELKE GOOSEN
SCOUTS EN GIDSEN ESSEN-HEIKANT

Voorwoord
Beste kapoenen en kapoenenouders!
Het is bijna zover! De kers op de taart van een formidabel kapoenenjaar: EEN
SUPERMEGAFANTASTISCH KAPOENENKAMP! Dit jaar is het kampthema “Het Wilde Westen”. Dit
thema kan gelinkt worden aan allerlei zaken: indianen, cowboys, paarden, boeven en sheriffs, etc.
Elke ochtend ligt er voor de tent van de kapoenen een krant, waarin de informatie over die dag staat.
Overdag voorzien wij dus allerlei toffe activiteiten in een westerns jasje. De leiding zal zich zelf ook
verkleden in het thema. Het zou ontzettend leuk zijn, mochten de kapoenen dit ook doen!
Al dit Wilde Westen-plezier zal doorgaan van maandag 9 juli tot en met zaterdag 14 juli. Wij hebben
er alvast ongelooflijk veel zin in!

In dit kampboekje vindt u allerlei informatie over het kamp. Mocht u verder nog met vragen zitten,
dan kan u steeds contact opnemen met een kapoenenleid(st)er. De adressen en telefoonnummers
staan verder in het boekje.

Praktisch
KAMPADRES
We gaan dit jaar op kamp in Amel, een mooi dorpje in de Belgische Ardennen. Ons kamp is een
volledig tentenkamp. Dit houdt in dat iedereen, inclusief de kapoenen, in tenten slapen. Zoals een
echte scout dus!
Het kampadres:
•

Straat: Helleburen 4

•

Postcode: 4770 Amel-Schoppen

•

Luik, België

DATUM
We vertrekken maandag 9 juli in de voormiddag en komen op zaterdag 14 juli in de late namiddag
terug.

VERLOOP (BAGAGE EN VERTREK)
Onze bagage wordt jaarlijks op voorhand afgegeven op het scoutsterrein. Daar staat dan een camion,
waarin alle ouders de bagage van hun kapoen kunnen laden. Wanneer dit precies zal doorgaan, kan je
achteraan het boekje terugvinden.

De kapoenen worden door de ouders naar de kampplaats gebracht d.m.v. een carpoolingsysteem. Zo
proberen we met zo weinig auto’s zoveel mogelijk kapoenen te vervoeren. Een aantal
kapoenenleid(st)ers zullen die dag aanwezig zijn op het scoutsterrein om alles in goede banen te
leiden. Heb je interesse om te rijden? Stuur dan zo snel mogelijk een mailtje naar
elke.goosen@hotmail.com, zodat we een idee hebben hoeveel auto’s er zijn.
Op maandag 9 juli verzamelen we om 10u00 aan onze scoutslokalen. We spreken af op de parking
van het Paviljoen (ingang Korte Leemstraat).
We zullen rond 12u30 aankomen op de kampplaats, waar we samen de bedjes van de kapoenen in
elkaar steken. Nadien is er een gezellige lunch voorzien voor de ouders en kapoenen.
Bij het vertrek naar de kampplaats verzamelen wij van iedereen de Kids-ID en eventuele
persoonlijke medicatie. Gelieve ook zeker op voorhand de medische fiche van uw kind in te vullen
via onze scoutssite (http://scoutsengidsenheikant.be/).
Op zaterdag 14 juli rijden we allemaal samen terug met de bus naar Essen. Via de scoutssite worden
jullie op de hoogte gehouden over het precieze uur van aankomst.

Meenemen
KLEDIJ
•

Lange broeken

•

Korte broeken

•

Truien

•

Regenjas

•

Sokken

•

Ondergoed

•

T-shirts

•

Zomerschoenen

•

Stevige wandelschoenen

•

Blauwe scoutsdas (en hemd voor wie dit heeft!)

SLAAPGERIEF
•

Veldbed + eventueel extra matje

•

Slaapzak

•

Kussen

•

1 lange pyjama

•

1 korte pyjama

•

Eventueel fleece dekentje

•

Eventueel knuffel

EETGERIEF
•

Gamel of een plastieken bord

•

Beker (plastieken)

•

Bestek: vork, mes, soeplepel, dessertlepeltje

•

2 keukenhanddoeken

WASGERIEF
•

Toiletzak

•

Zeep

•

Shampoo

•

Tandenborstel

•

Tandpasta

•

Spoelbeker

•

Kam/borstel

•

Wasknijpers

•

Handdoeken

•

Washandjes

ZWEMGERIEF
•

Zwembroek/badpak

•

Badhanddoek

•

Zonnecrème

•

Hoofddeksel tegen de zon

•

Eventueel zwembandjes

ALLERLEI
•

Zakdoeken

•

Zaklamp

•

Eventueel lampje voor tijdens het slapen

•

Stuk stof (bv. Oud T-shirt dat niet meer gebruikt wordt)

•

Schrijfgerief (pen en papier)

•

Drinkbus

•

Brooddoos

•

Linnen zak om vuile was in op te bergen

•

Verkleedkleren (in het Wilde Westen-thema: cowboy, indiaan, boef, sheriff, paard, etc.)

•

Klein rugzakje

•

Eventueel papier, enveloppen en postzegels om brieven naar het thuisfront te schrijven

•

Eventueel persoonlijke medicatie

•

Kids-ID

THUISLATEN
•

Gsm’s, iPad’s, Nintendo’s, gameboy’s enzovoort mogen niet mee op kamp. Dit wordt afgepakt
door de leiding!!!

Kaartjes en brieven
Post ontvangen op kamp is altijd fijn! Dit moet op de enveloppe staan:
Naam kind + groep kind
Helleburen 4
4770 Amel-Schoppen
Luik
België

Kosten
Voor 6 dagen pret vragen wij 75 euro.
Dit geld mag ofwel gestort worden op het rekeningnummer: 751-2042693-10 of IBAN: BE41
7512 0426 9310, BIC: AXABBE22 met vermelding van naam en tak, ofwel cash betaald worden aan
de kapoenenleiding ten laatste op zaterdag 30 juni (tijdens het inladen van de camion). Mochten er
problemen zijn rond de prijs van het kamp, dan mag u altijd contact opnemen met de groepsleiding.

Verloren voorwerpen
Na elk kamp blijven wij met een hoop kleren en spullen zitten. Daarom vragen wij om zo goed
mogelijk alle kledingstukken, handdoeken en allerhande te voorzien van een naam. Bij het afhalen
van de koffers op zaterdag 14 juli kunnen de resterende verloren voorwerpen uitgezocht worden.

Leiding
Maxime Goossenaerts
•

adres: Mereldreef 5, 2910 Essen

•

telefoonnummer: 04 79 84 75 85

•

e-mailadres: maximegoossenaerts@hotmail.com

•

EHBO-verantwoordelijke

Kamiel Bastiaensen
•

adres: Holleweg 4, 2920 Kalmthout

•

telefoonnummer: 04 73 31 75 77

•

e-mailadres: kamiel.bas@gmail.com

Klara Van Tilborgh
•

adres: Wijngaardstraat 1, 2910 Essen

•

telefoonnummer: 04 94 48 45 36

•

e-mailadres: vantilborghklara@gmail.com

Renske Van Veldhoven
•

adres: Hemelrijk 7, 2910 Essen

•

telefoonnummer: 04 68 43 20 11

•

e-mailadres: renskevanveldhoven@gmail.com

Elke Goosen
•

adres: Witzenbergstraat 21/2, 2910 Essen

•

telefoonnummer: 04 76 07 86 52

•

e-mailadres: elke.goosen@hotmail.com

•

takverantwoordelijke

Kampverantwoordelijken
In geval van nood kunt u altijd de kapoenenleiding opbellen. Ook de kampverantwoordelijken
(groepsleiding) kunnen gecontacteerd worden:
Maxime Goossenaerts
•

adres: Mereldreef 5, 2910 Essen

•

telefoonnummer: 04 79 84 75 85

•

e-mailadres: maximegoossenaerts@hotmail.com

Shinta Vanderzande
•

adres: Velodreef 126, 2910 Essen

•

telefoonnummer: 04 71 28 52 68

•

e-mailadres: shinta.vanderzande@hotmail.com

OPMERKING
Maxime en Shinta zijn het volledige kamp op het kampterrein aanwezig,

Dagindeling
08u00 Leiding staat op + legt een krant bij de tenten van de kapoenen
08u15 Kapoenen worden wakker gemaakt
08u30 Was en plas
09u00 Ontbijt
09u30 Afwassen, opruimen en tanden poetsen
10u00 Groepsopening en begin voormiddagactiviteit (10u15)
12u30 Middageten en afwassen
13u00 Platte rust
14u00 Begin namiddagactiviteit
16u00 4-uurtje
17u00 Verderzetting namiddagactiviteit
18u00 Avondeten + afwassen
18u30 Begin avondactiviteit
20u00 Avondlied, was, plas en kapoenen in bed
Wij leven op kamp in het kampuur. Kampuur wilt zeggen: een uur vroeger dan het gewone uur.
Bijvoorbeeld: wanneer het normaal 09u00 is, is he top kamp nog maar 08u00. Zo duren de dagen
voor de kapoenen op kamp langer dan normaal.

Camion inladen
Op scoutskamp nemen we altijd heel veel mee: sjorbalken, kookgerief, tafels, banken, tenten, etc. Al
deze spullen worden vervoerd met de camion.
De camion laden we zaterdag 30 juni in op het scoutsterrein. We willen iedereen vragen zoveel
mogelijk bagage van uw kapoen met deze camion mee te geven. Natuurlijk snappen wij dat het voor

sommigen niet mogelijk is om alle kledij op voorhand mee te geven. De zwaardere spullen, zoals
veldbedden, slaapzakken, etc. vragen we daarom wel om zeker in de camion te laden. Dit maakt het
carpoolen op maandag 9 juli een stuk aangenamer.
Helpende, sterke handen zijn altijd welkom tijdens het inladen van de camion!
De camion uitladen gebeurt op zaterdag 14 juli, meteen na de aankomst van de bus. Ook dan zijn
helpende handen zeer welkom!

Hopelijk hebben alle kapoenen er al zin in en kunnen we met een hele enthousiaste groep op kamp
vertrekken!

Tot dan!

