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1. Inleiding
Lang geleden in het verre Far East Flanders was er een klein dorpje Zingem. Elke zomer werd
deze belaagd door de indianen stam. Maar alles gaat veranderen want wij, de beste
vrouwelijke cowboys van het Antwerpse halfrond gaan dit voorkomen. We vertrekken van ons
thuisfront Kapellen op 1juli en gaan strijden tot 10juli dan pakken we de trein terug naar onze
hometown Kapellen!

●

●

●
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Foeriers
Er zal dit kamp 2 foeriers meegaan.
Namelijk:
● Laura Ortega
GSM: +32 484 26 40 90
● Hanna Mermans
GSM: +32 499 08 16 64

20/11/1998
03/06/1998

We hebben 2 auto’s ter beschikking en ook 6 chauffeurs.
● Evelien heeft een eigen auto
● Daphné heeft een eigen auto
● Anne heeft een rijbewijs
● Emma heeft een rijbewijs
● Hanna heeft een rijbewijs
● Emma Q heeft een rijbewijs

Materiaalvervoer
Het materiaal zal vervoerd worden met de container die tegen 1 juli op het kampterrein
aanwezig zal zijn. Bagage van de kinderen zal ook meekomen met de container.

Periode
Dit jaar gaan we de eerste week van juli op kamp. We huren het terrein van 1 juli tem 10 juli.
De jong gidsen gaan van 1 juli tem 10 juli op kamp.

Inschrijvingen
Om de ouders in te lichten over het reilen en zeilen van het kamp doen wij op 8 mei een
infoavond om 20u, dan zullen we het kampboekje officieel overhandigen. Hierin zal de
uitleg staan van wat we van plan zijn, met het kampthema, een dagindeling, het nodige
mee te nemen materiaal,… De inschrijvingen wordt officieel na de betaling van de
kampprijs op de gidsen bankrekening BE28736039270920 (KBC). Uiterste deadline hiervoor is
23 juni. Bij vertrek wordt de kids-ID overhandigd aan de leiding, wij houden deze goed bij
gedurende het kamp. De medische fiches drukt de leiding via de groepsadministratie van
Scouts en Gidsen Vlaanderen zelf af en neemt deze ook mee bij het vertrek.
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3. Algemene informatie
Afspraken en regels leiding- leden
Voor de leden
- Leiding heeft altijd gelijk.
-

Het terrein van de leiding is verboden voor leden mits
toestemming (keuken, leidingslokaal)
Hou alles proper/ordelijk/netjes.
gsm/ipad/… wordt niet meegenomen. Bij het vinden ervan wordt dit afgepakt
en tot het einde van het kamp bewaart door de leiding.
Respecteer jezelf en andere.
Blijf op het terrein. (uiterste grenzen ter plaatsen zien en afspreken)
Alcohol en drugs zijn ten strengste verboden!
Snoep wordt aan het begin van het kamp afgegeven aan de leiding, dan wordt het
snoep onder iedereen verdeeld.

Tijdens het eten:
− Er wordt met mes en vork gegeten, tenzij anders gezegd wordt door de leiding.
− We blijven op onze poep zitten tot iedereen klaar is met eten.
− Eten blijft op het bord liggen!
− Vanaf dat de leiding het zegt wordt er niet meer gepraat, gebeurt dat toch krijgt de
kapoen een waarschuwing. Na twee waarschuwingen gaan we buiten sporten.
− Er wordt niet meer me een zaklamp geschenen. Merkt de leiding dat dit wel gebeurd,
wordt de zaklamp bijgehouden tot we die nodig hebben voor een activiteit

Voor de leiding
- Elke avond: evaluatie + voorbereiding voor de volgende dag.
- Er wordt niet gerookt tijdens de activiteiten of in het bijzijn van leden.
-

Alcohol: enkel ’s avonds en met mate. Altijd minstens 2 nuchtere personen voor
noodgevallen. We zullen hiervoor een boblijst opmaken. Altijd 1 iemand met een
autorijbewijs.
Drugs: ten strengste verboden.
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Taakverdeling leiding
-

Jitte: materiaalmeester
• Elke dag checken of al het materiaal er nog is
• Eventueel bijkopen wanneer er iets ontbreekt
• Elke dag opruimen

-

Daphné: EHBO verantwoordelijke
•
•
•

-

In het bezit van EHBO diploma
Elke dag checken of EHBO kit in orde is
Eventueel bijkopen wanneer er een tekort aan iets is

Daphné: fourierverantwoordelijke
•
•

Elke dag lijst opstellen met wat aangekocht
moet worden voor de volgende dag
Nakijken wat er nog in voorraad is

EHBO
Iedereen kent de basis EHBO zaken voor kleine kwetsuren en kwaaltjes. Personen met
ernstige verwondingen e.d. worden zonder twijfel overgebracht naar de dichtstbijzijnde
dokter of ziekenhuis. In laatste instantie wordt beroep gedaan op een ambulance. Adressen
van dokters, ziekenhuizen en apothekers zijn verder in het kampboek te vinden.
De leiding is ook voorzien van een EHBO-koffer waar alle noodzakelijke spullen in te vinden
zijn. Iedereen aanwezig op het kamp weet waar deze staan.

Noodnummers
Algemeen noodnummer: 112
Politie: 101
Blauwe lijn: 0800 123 12
Ziekenwagen/brandweer: 100
Antigifcentrum: 070 245 245
Scouts noodnummer: 0474 26 14 01
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4. praktische informatie voor ouders
Adres:
Groenstraat 12 9750 Zingem
Brief schrijven naar:
Scouts Gidsen Kapellen
Naam van uw dochter/zoon
Groenstraat 12
9750 Zingem
Prijs:
140€/Jong Gids
Graag hadden we dit gestort gezien voor 23 juni op BE28736039270920
vermelding: Kampgeld/naam jong gids
Vervoer:
Heen
Voor de heenweg rekenen we op de ouders om te rijden. hiervoor zal een carpoollijst
worden opgesteld om te vermijden dat er overbodig veel auto’s gaan rijden.

Terug
De terugreis gebeurt met de trein en we vertrekken daar om13u42u aan het station van
Zingem dit is de S51 richting Gent-Sint-Pieters. Dit is 5 minuten wandelen van het
kampterrein. In Gent- Sint Pieters pakken we de trein van 14u 11 (IC3035) richting
Antwerpen-Centraal. Daar pakken we de trein om 15u20 en dan komen we om 15u43 aan
in Kapellen.
Contactnummers:
● Jitte Cruysweegs
→ ICE-nummer ←
GSM: +32 474435182
● Daphné Lesuisse
GSM: +32484554655
● Emma Quirijnen
GSM: +32483101501

Het ICE-nummer (Jitte), is het hele kamp door bereikbaar. Mocht dit door omstandigheden
niet het geval zal er altijd minstens 1 iemand van ons bereikbaar zijn. (Daphné is vanaf 7 juli
niet bereikbaar, maar in de plaats komt Emma Q)
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5. Communicatie met ouders
Informatie kamp
Op 8 mei houden we voor de ouders van de jong gidsen op de scouts van de Gidsen een
informatiemoment.
Tijdens dit informatiemoment nodigen we de ouders uit om aan de hand van een
presentatie ons kamp voor te stellen. We overlopen de dagplanning van een doordeweekse
kamp dag en alle spelen en activiteiten die we tijdens het kamp gaan doen. Ook willen we
de ouders mee enthousiasmeren voor deze climax van het scoutsjaar. Naast nuttige info
van de leiding uit is er ook ruimte voor vragen, opmerkingen en bedenking van de ouders
uit.
Vervoer
Heen wordt er gerekend op ouders die willen carpoolen. Hiervoor gaan we tijdens het
informatiemoment een brief meegeven (zie onderstaand). Aan de ouders die niet
aanwezig waren op het infomoment wordt de brief doorgemaild, ook wordt er voorgesteld
om de uitleg over het kamp bij hun thuis te komen doen.
Terug
De terugreis gebeurt met de trein en we vertrekken daar rond 13u aan het station van
Zingem. Dit is 5 minuten wandelen van het kampterrein. We stappen over in Gent SintPieters en daarna in Antwerpen Centraal. We komen dan aan rond 16u.
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Beste ouders
Zoals jullie weten is er ieder jaar een kamp. Dit jaar trekken we eropuit naar Zingem.
Wij hebben verkozen om heen te gaan met auto’s, aangezien wij met de leiding al vroeger op de
kampplaats zijn om al enkele voorbereidingen te treffen. De terugreis gaan we met de trein
terug
Voor de heenreis willen we graag op voorhand weten wie er beschikbaar is om te rijden en
extra leden kan meenemen.
We verwachten de leden op 1 juli om 12:00u op het kampterrein, dus reken er op dat jullie rond
10:45 ten laatste zullen moeten vertrekken. (als er geen verkeer is).
Verdere info over wie met wie meerijdt zal tijdig worden meegedeeld, zodra we
van iedereen een antwoord hebben gekregen.
vertrekdata: maandag 1 juli
Adres: Groenstraat 12

9750 Zingem
Gelieve het strookje hieronder in te vullen en af te geven of ons te mailen.

Ook als je niet kan rijden!
Alvast bedankt!
Een stevige linker
Jonggidsen leiding

Ik, ouder van …………………………………………………
o kan heen rijden en ………… aantal personen extra meenemen.
o

kan niet rijden.
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6. Kamptoelating:
Ik, ondergetekende: .......................................................................................................

Woonachtig te (straat)...........................................................................................
(Gemeente)....................................................................................
Geef hierbij mijn dochter: ..............................................................................................
Geboren te: ......................................................... op: ...................................................
Toelating om mee op kamp te gaan te: .............................................................
van........ juli.......tot.......juli........................................................................................
met de 23e Sint Jacobus gidsen te Kapellen
Mijn telefoonnummer waar ik in dringende gevallen te bereiken ben is:
Overdag: ...........................................................
‘s Avonds: .........................................................
Getekend te ................................................op .....................................
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7 . Individuele steekkaart
Deze zullen ingevuld worden via het online formulier van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
De leiding drukt deze bij vertrek af en neemt ze mee.
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8. Wat mee te nemen op kamp:
Zorg ervoor dat je overal je naam hebt instaan. Denk er ook aan dat je op kamp bent dus dat
je kleren vuil kunnen worden.

Bij vertrek:
-

Uniform (verplicht!); (das en kapoenentrui minstens)
Persoonlijke medicatie (met naam en dosering), Identiteitskaart ➔ Afgeven
aan leiding.

Slaapgerief:
-

luchtmatras (pomp);
Slaapzak;
Pyjama;
Knuffelbeertje;
Zaklamp;
En alles wat jij gebruikt om te slapen.

Toiletgerief:
-

Handdoeken en washandjes;
Tandenborstel/Tandpasta/Bekertje;
Borstel/Kam;
Zakdoeken;
Zeep en shampoo

Kledij:
- Kledij in het kampthema
(Cowboys)
- Ondergoed en sokken;
- Topjes/T-shirts;
- Shorts/Rokken;
- Minstens 1 lange broek;
- Truien;
- Regenkledij;
- Zwemgerief (Rugzakje/Badpak/Bandhanddoek/Badmuts!);
- Vetzakkenkledij (om nadien eventueel weg te gooien);

Schoenen:
-

1 paar sandalen/ slippers (eventueel watersandalen);
1 paar stevige wandelschoenen (voor langere tochten natuurlijk,
liefst al eens aangehad of ingelopen);
1 paar makkelijke schoenen;

Eetgerief:
-

Gamel;
Bestek;
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-

Beker;
Drinkbus;
Pot choco/confituur/speculaaspasta/… (1 pot naar keuze);
2 keukenhanddoeken.

Allerlei:
-

Zonnecrème/Aftersun/Muggenmelk;
Grote trekrugzak (tweedaagse)
Hoofddeksel/Zonnebril;
Linnenzak voor vuile kleren;
Briefpapier/Omslagen/Adressen/Postzegels;
Schrijfgerief;
Iets om te ontspannen (bv. Boek, strip, boek kaarten, …);
Alles wat bruikbaar is voor op een tentenkamp;
Waterpistool
Fluovestje
Zakmes

WAT NEMEN WE NIET MEE !!!
-

Waardevolle voorwerpen (MP3, iPod, tablet, GSM, …);
Eten (snoep, koekjes, e.a. mag eventueel mee maar worden afgegeven aan
de leiding zodat ze dit kunnen uitdelen en iedereen mag meesnoepen ;) );
Kleren die niet vuil mogen worden;

Vergeet niet dat alles kapot kan gaan op een scoutskamp!
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10. Dagindeling
Maandag 1 juli:
12:00: Aankomst
12:00 – 16:30: Container uitladen
16:00 – 16:15: Vieruurtje
16:15 – 18:00: Opzetten
18:00 – 19:00: Avondeten
19:00 – 20:30: wensen opschrijven + spelletjes tent
20:30 – 22:00: Avondhapje
22:00: Slapen

Dinsdag 2 juli:
8:00: Opstaan
8:30 – 9:30: Ontbijt +lunch maken, afwas
9:30 – 12:00: stadsspel
12:00 – 13:30: Middag picknick
13:30 – 16:00: stadsspel
16:00 – 16:15: Vieruurtje
16:15 – 18:00: stadsspel
18:00 – 19:00: Avondeten + afwas
19:00 – 20:30: bankrovenspel
20:30 – 21:00 : Avondhapje
21:00: Slapen

Woensdag 3 juli:
8:20 Opstaan
8:30 – 9:15: Ontbijt + afwas
10:30 – 12:00: ritueeldag activiteit 1: tippie tent
12:00 – 13:30: Middageten + afwas
13:30 – 16:00: ritueeldag activiteit 2: totempaal
16:00 – 16:15: Vieruurtje
16:15 – 18:00: ritueeldag activiteit 3: stempel
18:00 – 19:00: Avondeten + afwas
19:00 – 20:30: ritueel ceremonie
20:30 – 22:00: Avondhapje
22:00: Slapen

Donderdag 4 juli:
8:00: Opstaan
8:30 – 9:30: Ontbijt + afwas + lunch maken
9:30 – 12:00: tweedaagse
12:00 – 13:30: lunch
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13:30 – 16:00: tweedaagse
16:00 – 16:15: Vieruurtje
16:15 – 18:00: tweedaagse
18:00 – 19:00: Avondeten
19:00 – 20:30: tweedaagse
20:30 – 22:00: Avondhapje
22:00: Slapen

Vrijdag 5 juli:
8:00: Opstaan
8:30 – 9:30: Ontbijt + lunch maken
9:30 – 12:00: tweedaagse
12:00 – 13:30: lunch
13:30 – 16:00: tweedaagse
16:00 – 16:15: Vieruurtje
16:15 – 18:00: tweedaagse
18:00 – 19:00: Avondeten
19:00 – 20:30: start peterpan
20:30 – 22:00: Avondhapje
22:00: Slapen

Zaterdag 6 juli:
8:00: Opstaan
8:30 – 9:30: Ontbijt + afwas
9:30 – 12:00: vertrek naar zwembad
12:00 – 13:30: lunch
13:30 – 16:00: zwemmen
16:00 – 16:15: Vieruurtje
16:15 – 18:00: zwemmen
18:00 – 19:00: Avondeten
19:00 – 20:30: Times Up in thema
20:30 – 22:00: Avondhapje
22:00: Slapen

Zondag 7 juli:
8:00: Opstaan
8:30 – 9:30: Ontbijt + afwas
9:30 – 12:00: vetzakkendag
12:00 – 13:30: Middag eten + afwas
13:30 – 16:00: vetzakkendag
16:00 – 16:15: Vieruurtje
16:15 – 18:00: wassen
18:00 – 19:00: Avondeten + afwas
19:00 – 22:00: SPA avond
22:00: Slapen
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Maandag 8 juli:
8:00: Opstaan
8:30 – 9:15: Ontbijt + afwas
9:15 – 12:00: daltonspel
12:00 – 13:30: Middag eten + afwas
13:30 – 16:00: spel jitte
16:00 – 16:15: Vieruurtje
16:15 – 18:00: spel jitte
18:00 – 19:00: Avondeten + afwas
19:00 – 22:00: reflectie
22:00: Slapen

Dinsdag 9 juli:
8:00: Opstaan
8:30 – 9:30: Ontbijt + afwas
9:30 – 12:00: opruimen
12:00 – 13:30: Middag eten + afwas
13:30 – 16:00: voorbereiding bonte avond
16:00 – 16:15: Vieruurtje
16:15 – 18:00: voorbereiding bonte avond+ opruimen
18:00 – 19:00: Avondeten + afwas
19:00 – 22:00: bonte avond + avondhapje + kampvuur
22:00: Slapen

Woensdag 10 juli:
8:00: Opstaan
8:30 – 9:30: Ontbijt + afwas
9:30 – 12:00:zakken maken
12:00 – 13:30: Middag eten + afwas
13:30 – 16:00: vertrekken
16:00 – 16:15: thuis
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10.

Blokschema Dagindeling

Dag
Maandag
1/07
Dinsdag
2/07
Woensdag
3/07
Donderdag
4/07
Vrijdag
5/07
Zaterdag
6/07
Zondag
7/07
Maandag
8/07
Dinsdag
9/07
Woensdag
10/07

Voormiddag

Namiddag

Vroege
avond

Avondspel

opzetten

stadsspel

Container
uitladen
stadsspel

stadsspel

Tentspelletjes
+ wensen
bankroverspel

ritueeldag

ritueeldag

Ritueeldag

Ceremonie

Tweedaagse

Tweedaagse

Tweedaagse

Tweedaagse

Tweedaagse

Tweedaagse

Tweedaagse

Peterpan

Zwemmen

Times up in
thema

Zwemmen

Zwemmen

Vetzakkendag

Vetzakkendag Wassen

Daltonspel

Wild Wild
West
Opruimen
Opruimen +
voorbereiden
bonte avond
Zakken maken Trein richting
+ opruimen
Kapellen
nemen

Spa

Wild Wild
Reflectie
West
Voorbereiden Bonte avond
Bonte avond

Terrein
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16. Kampberekening
Berekening per persoon:
-

Voeding (incl. drank zoals grenadine) per ‘volledige’ dag = € 10 (= € 100)
Terrein = € 30
Extra aankopen zoals knutselmateriaal speciaal voor kampactiviteiten,…= € 10

Totaal = €140
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