Waar we de weer goden overwinnen

WOORDJE VAN DE (S)KAMPI’S
Dag allerliefste kadeeën van Skoete Ro
De zomervakantie komt er eindelijk aan en dat
betekent dat we binnenkort terug vertrekken op
SCOUTSKAMP! We trekken naar de bossen dus
neem nog een laatste warme douche, want voor de
komende 10 dagen is het met koud water te doen!
Vuur maken, stellingen bouwen, eten maken op een
hopelijk niet ingezakt tafelvuur… staat jullie allemaal
te wachten. Dit jaar doen we dat in het dorp Lesterny. Dit dorpje ligt in de provincie Luxemburg en
is een deelgemeente van Nassogne. Bezienswaardigheden in de buurt zijn niet nodig, want onze
bouwsels zijn al mooi genoeg om te bewonderen!
In navolging van vorig jaar zijn er ook nu weer drie nieuwe kampi’s: Linde Lots, Nele Stoffels en
Lore Devos. Onze taak is om als kampverantwoordelijken er een zo leuk mogelijk kamp van te
maken. Wij doen alle administratieve zaken om het kamp zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op het
kamp hebben enkel wij 3 een GSM en zijn dus altijd bereikbaar in geval van noodgevallen. De rest
van de leidingsploeg heeft geen GSM bij en is dus onbereikbaar.
Alle noodzakelijke informatie die jullie moeten weten over het kamp zoals: het binnenbrengen van
de rugzakken, patrouillekoffers, het kampgeld, het adres van het kampterrein etc., vinden jullie
terug in deze kampwipplank. Indien er nog vragen zijn mag je ons altijd contacteren.
Het thema dit jaar iiiiiiiisssssssss ……………. BOOTCAMP/LEGER!!!! Haal jullie legeruniform al
maar uit de kast en poets je schoenen al maar tot ze blinken. Begin die spierballen al maar te
trainen, want ze gaan zeker van pas komen. Ben je nog niet overtuigd, of heb je nog vragen over
het kamp? Aarzel niet om de leiding van jouw tak te contacteren en extra informatie te vragen.
Dit jaar zal er ook EINDELIJK terug een bezoekdag zijn op 21 juli! Hier kan iedereen smullen van
lekkere BBQ en een heerlijk fris streekbiertje. Meer informatie hierover vindt je in deze wipplank.
Wij en de rest van de leiding hebben er alvast HEEEEEEEL VEEEEEEL ZIN IN!!!!
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Groetjes, de kampi’s
Linde Lots:
+32 478 41 58 66

Nele Stoﬀels:
+32 473 36 95 16

Lore Devos:
+32 468 25 03 52

Woordje groepsleiding,
Dag allerliefste scoutsleden en ouders! Het is dan toch zover. In de scoutshoofden begint het al te
tollen, de leiding is druk in de weer om de laatste puntjes op de i te zetten, de groepsleiding vervult
hun laatste administratieve taken voor het jaar en de zon begint harder te schijnen. Jaja, dat kan
maar op één ding wijzen: na een heel jaar ravotten in Rode, is het tijd voor het echte werk! De
uitgestrekte velden en avontuurlijke bossen van de lage Ardennen wachten op ons, want...
Want wij vertrekken op kamp!!!
Jullie leiding zal op huisbezoek komen of een infoavond organiseren, zo krijgen jullie een antwoord
op al jullie onbeantwoorde vragen. Laat zo snel mogelijk aan je leiding weten of je mee op kamp
gaat, zo kunnen de Kampi’s al het nodige doen voor onze leden. Wanneer je leiding weet of je mee
gaat op kamp betaal je het kampgeld voor jouw kind(eren) en dan is het enkel nog uitkijken naar de
Ardense bossen en de volle zon. Dat kampgeld is een som die je betaald voor een all-in verblijf in een
mooie groene tent en op een al even groene wei in Lesterny (Nassogne).
U krijgt zeker waar voor uw geld, want buiten het vervoer, het eten en de kampplaats, zit in deze
prijs ook het onbetaalbare enthousiasme van de vrijwillige leiding en fourage!
Kapoenen: €100
Kabouters en Welpen: €140
Jonggivers en Givers: €190
Jin: €200
Interessant voor scoutsfamilies: vanaf het 2de kind wordt de prijs verminderd met €10, dit betekent
dat de oudste de volle pot betaalt en alle andere kinderen krijgen €10 korting op hun kampgeld.
Bijvoorbeeld: Sara – Jonggids (€190), Tine – Kabouter (€140- €10 = €130) en Stijn– Kapoen (€100 €10 = €90)
De betaling van het kampgeld moet voor 7 juli overgeschreven zijn op het rekeningnummer: BE17
8538 1460 4921 met vermelding van de NAAM van het kind EN de TAK van het kind. Mogen wij
vragen ook een aparte overschrijving te maken voor elk kind, dit maakt het eenvoudiger voor de
boekhouding, bedankt hiervoor!
Tot op kamp! :)
Kaat Staelens : 0471711215
Rosanne Rodriguez: 047334227

Deadline overschrijving kampgeld
Al de spullen voor de patrouillekoffers
moeten worden binnengebracht, samen met
de rugzakken en de medische fiche (dit
geldt niet voor de kapoenen, kabouters en
welpen!). Indien dit niet lukt, spreek dan een
ander tijdstip/ datum af met je leiding.
De leiding vertrekt op voorkamp en is niet meer
bereikbaar (behalve groepsleiding en kampi). s
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een drankje, de kampsfeer en dit jaar ook
weer een heuse
! Inschrijven kan via de
inschrijfformulieren die bij de e wipplank
bijgevoegd ijn. apoenen ka outers en
elpen worden gebracht naar het
kampterrein door de ouders en vergeten hun
rugzak medische fiche
kaart en
e entuele isi kaart niet mee te nemen!
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mogelijk te laten verlopen en ons werk een
beetje te verlichten. Alvast bedankt op
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af asdag, iedereen anaf onggi ers wordt
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KAPOENEN
Dag liefste Kapoentjes
De 5 allerleukste dagen van het jaar zijn weer op komst… WIJ
GAAN OP SCOUTSKAMP!!!!
Vanaf donderdag 21 juli tot maandag 25 juli gaan we op
avontuur in de Ardennen.
Het thema van het kamp dit jaar staat helemaal in teken van
een bootcamp bij het leger.
Camoufleren, in tenten slapen, sluipen ennnn super veel toﬀe
spelletjes staan allemaal op het programma! Jullie mogen dan
ook altijd stripverhalen, boekjes, verkleedkledij of andere toﬀe
spullen in verband met het thema meenemen. (LET OP: Liever
geen geweren met speelgoedkogels, deze kunnen nogal snel
kwijtgespeeld worden…)
Wij zullen binnenkort nog een infoavond organiseren en indien
gewenst kunnen wij op huisbezoek komen, om al jullie vragen
te beantwoorden.
Wij hebben er alvast enorm veel zin in, hopelijk jullie ook!
Tot snel soldaten en GEEEEEEEEFFFFFFF ACHT!!!!

Generaal Linde

0478415866

Kolonel Griet

0477370448

Majoor Cédric

0475489742

Luitenant Flynn

0471081400
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WOORDJE VAN DE UNIFORMJUFFIES
Ook op kamp verwachten we dat jullie er iedere morgen bij de opening in piekfijn uniform
staan (Dit wordt elke ochtend gecontroleerd). We herhalen hieronder nog even wat jullie
moeten dragen:
- KAPOENEN – Blauw-rode das met jaar- en takteken op genaaid
- KABOUTERS & WELPEN – Blauw-rode das met jaar- en takteken op genaaid (eventueel
hemd met jaarteken en takteken)
- JONGGIVERS, GIVERS, JIN EN LEIDING – Scoutshemd, scoutsrok of short van Scouts &
Gidsen Vlaanderen, en blauw-rode das. Op jullie hemd dienen ook alle tekens in orde te zijn.
Indien jullie reeds een totem hebben gekregen moet je deze ook op je hemd naaien.
1. Het takteken gaat op de rechterschouder (VERPLICHT)
2. Niet van toepassing
3. Het jaarteken vooraan, boven het rechterborstzakje (VERPLICHT)
4. De blauw/rode das (VERPLICHT)
5. Het Vlaams kenteken op de linkermouw, eventueel het Vlaams-Brabantse
kenteken daaronder
6. Het internationale scoutsteken daaronder
7. Het Belgische kenteken, boven het linker borstzakje
8. Het Scouts & Gidsen Vlaanderen teken op het linkerborstzakje
9. Het kabouter- of welpenbelofteteken op linkerborstzakje (indien je je belofte al
hebt gedaan)

Geeeeeeef acht!
Links, rechts, links, rechts
Hou jullie al maar klaar want op 18 juli is het zover:
we vertrekken op kamp!!!!!
Jullie worden in jullie uniform verwacht aan het station van Rode.
Het uur wordt nog meegedeeld via whatsapp.
Wat nemen jullie mee?
Een rugzak met een stevig lunchpakket en drinkbus (gevuld!),
eventueel spelletjes voor op de trein en absoluut noodzakelijk:
je goed humeur!
Pak ook een effe witte t-shirt mee (die je niet meer wit terugkrijgt)!
Voor wie het nog niet door had, het kampthema is bootcamp!
Pak dus jullie legeroutfits maar mee, want je gaat ze nodig hebben.
Wie nog vragen heeft of graag een huisbezoek wenst,
aarzel niet om ons te contacteren "
%
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Jullie allersterkste leiding
Soldaat 1: Nette 0498 83 99 37
Soldaat 2: Nele 0473369516
Soldaat 3: Elke 0468 26 65 02
Kok: Pieter 0491 64 54 44

De postduif
Scouts rode beschikt over een echte postduif die al jullie
kaartjes tot bij jullie kind brengt. De kinderen kunnen ook van
op het kampterrein een briefje sturen.

*Als je zeker wil zijn dat je brief aankomt kan je die ook, op voorhand of
wanneer u uw kind afzet, aan de leiding afgeven.

Lieve Gidsen,
Na een spetterend jaar met veel leuke spelletjes, een leuk overgangsweekend,
een mega coole show en een geslaagd giverweekend, is het nu tijd voor het
hoogtepunt van het jaar….SCOUTSKAMP!
Wij gaan zoals elk jaar een mega leuke fietstocht maken, maak die benen maar
warm, vul die drinkbussen al maar met water, zoek die helmen en die
fluovestjes al maar, want wij vertrekken 18 juli MET DE FIETSSSSSS!
Tot snel!!
XOXO jullie coolste leiding

MOEDER NATUUR
Beste kindjes, Ik, Moeder Natuur, vind het heel leuk
dat jullie mij komen bezoeken in het verre
Wallonië. Jullie maken vuur, leven op de wei,
stappen in het bos, wassen jullie in de rivier…
Heerlijk!
Maar het is belangrijk dat jullie veel zorg voor mij
dragen! Daarom vraag ik om een kleine moeite,
zodat ik niet te veel last heb van jullie komst en blij
kan uitkijken naar een volgend bezoek.
Vraag aan jullie mama of papa om zeep, shampoo
en tandpasta te kopen die biologisch zijn. Deze zijn
het beste voor mij! Het allerbeste is een blok zeep
gebruiken, maar wie toch liever vloeibare zeep
gebruikt, kan onderstaande merken meenemen.
Ook voor de afwas te doen, gebruiken jullie best
een biologisch afwasproduct!
Ik heb jullie leiding gevraagd een oogje in het zeil te
houden, dus ze zullen controleren of jullie de juiste
zeep en shampoo gebruiken op kamp. Indien ze
merken dat jullie geen biologische producten mee
hebben, worden die andere, vervuilende
producten meteen afgepakt!
Veel plezier en tot binnenkort

Zdravo Jinners,
Hier zijn we dan voor de laatste keer, jullie leiding!
Na 2 weken in goed gezelschap, achter beren lopen en in grotten kruipen is het tijd voor jullie
allerlaatste kamp als kadée!!
Ontdek samen met ons de wondere wereld van voorkamp, gevolgd door 10 dagen vol spelletjes,
avontuur, gelach en vriendschap!!
Praktische info
-

Zakken voor kamp worden binnengebracht op 13 juli

-

Trek jullie beste loopschoenen aan want op 14 juli lopen wij naar kamp! (Meer info over
vertrekuur, - plaats, outfit,... volgt)

Wij hebben er alvast heel veel zin in !!
Dikke kussen en knuffels van,
Alexander, Ava, Tomas & Tine

PS.: voor de mensen die getotemiseerd worden, vergeet jullie kompas en waterpas niet !!

Wat neem je mee op kamp

Wat neem je zeker niet mee!!

Patrouillekoffer

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

O meisje

lidnummer:

geboortedatum :
...................................................

Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding 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.

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

postcode :
telefoon :

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

postcode :
telefoon :

gsm van vader, moeder of voogd :
gsm van vader, moeder of voogd :
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen)
naam :
telefoon/gsm :

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
onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen :
O nee
O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen!

zijn er ziekten te melden? (vb. astma,
O nee
O ja :
info over noodzakelijke 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
zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat toestaan
binnen de visie van scouting :
O op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) :

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

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 :

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen

