Kampboekje
Graide – Bièvre 2016
Kamp zaterdag 23 juli – zondag 31 juli
Kapoenen zaterdag 23 juli – donderdag 28 juli)
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Beste leden en ouders,
In juli gaan we weer op scoutskamp: het hoogtepunt van het scoutsjaar! Omdat er heel wat bij
komt kijken op zo een kamp, vind je in dit handige boekje alle praktische informatie. We zullen
het kampboekje ook op onze website beschikbaar stellen (www.juventazonhoven.be).
Omdat we vinden dat scouts een betaalbare hobby moet zijn en iedereen de kans moet krijgen
om scout te zijn, houden we bewust het inschrijvingsgeld en de kampprijs zo laag mogelijk.
Daarbovenop willen we jullie wijzen op drie andere mogelijkheden die het kostenplaatje
kunnen drukken.
1) Fiscale aftrek: ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen jonger dan 12
jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven
aftrekken van hun belastingen. Het lidgeld voor het hele jaar komt dus niet in aanmerking,
maar het inschrijvingsgeld voor het scoutskamp wel. Er is een maximale terugbetaling van
11,20 euro per dag. Jullie vinden dit attest in bijlage in dit boekje. We vragen om het attest al
zo volledig mogelijk in te vullen en mee te nemen op de inschrijvingsdagen waar wij het zullen
ondertekenen.
2) Financiële tegemoetkoming ziekenfondsen: verschillende mutualiteiten betalen, tot een
bepaald bedrag, de kosten van een jeugdbeweging terug. De belangrijkste formulieren vind je
op onze website (www.juventazonhoven.be). Ook hier vragen we om de formulieren op
voorhand zo volledig mogelijk in te vullen en ze mee te brengen op de inschrijvingsdagen.
Hier is een overzichtje van de belangrijkste mutualiteiten en hun voordelen. De nodige
formulieren staan op onze website!
Socialistische Mutualiteit
Liberale Mutualiteit
Christelijke Mutualiteit
Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Onafhankelijk Ziekenfonds
Partena

€15/jaar
€2/dag
€20/jaar
€30/jaar
€5/dag
€40/jaar

3) Ook met deze financiële voordelen beseffen we dat het niet voor iedereen evident is om
mee te komen op kamp. Daarom kunnen gezinnen die het financieel moeilijker hebben de
hoofdleiding contacteren, waarna we samen discreet naar een oplossing zoeken.
Hoewel de meeste informatie in dit boekje staat, hebben sommigen onder jullie wellicht nog
vragen. Jullie kunnen hiermee terecht op de kampinfodag of je kan de hoofdleiding
contacteren.
Een stevige linker en tot op kamp!
Impulsieve Spitsvogel en Onzelfzuchtige Slangenhalsvogel
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Belangrijk overzicht data








Zaterdag 28 mei: kampinfodag (18u30, in het lokaal
Zaterdag 28 mei: inschrijvingen kamp (19u30 – 21u30, in het lokaal)
Zaterdag 04 juni: inschrijvingen kamp (19u30 – 21u30, in het lokaal)
Zondag 17 juli: grote bagage inleveren (12u-14u, aan het lokaal)
Zaterdag 23 juli: begin kamp (9u, vertrek aan het lokaal)
Donderdag 28 juli: einde kamp kapoenen (12u, ophalen op de wei)
Zondag 31 juli: einde kamp (12, ophalen op de wei)
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Kampthema: Ridders en prinsessen
Er was eens een klein koninkrijk, midden in de Waalse bossen, dat volledig in de ban was
van een draak. Niet zomaar een draak, nee, een verschrikkelijk monster, dat vuur kon
spuwen. Hij leefde in een stinkend moeras, waar hij grote gouden drakeneieren bewaakte.
Het gigantische beest deed niemand kwaad, zolang hij maar genoeg te eten kreeg. En hij
was kieskeurig. Hij eiste dat de koning hem elke dag twee verse schapen liet brengen om op
te peuzelen. Zo kwam het dat de koning iedere ochtend iemand naar het moeras stuurde,
om de draak tevreden te stellen met een paar schapen. Het ging al jaren zo door en de
koning van het land dacht: zolang de draak schapen eet in plaats van mensen, mogen we
niet mopperen.
Helaas, op een dag kwam de raadsman van de koning in paniek binnenrennen. ‘Majesteit,
majesteit! Ik breng slecht nieuws!’ ‘Ga eerst eens rustig zitten,’ zei de koning kalm, ‘en zeg
me wat er aan de hand is.’ ‘O, majesteit, het is verschrikkelijk!’ riep de raadsman
opgewonden. ‘Alle schapen zijn op!’ ‘Alle schapen zijn op?’ herhaalde de koning verbaasd.
‘Het is zoals ik het zeg, majesteit! Er is in het hele land geen schaap meer te vinden. U weet
wat dat betekent. De draak wordt woest als hij zijn dagelijkse portie schaap niet krijgt!’ ‘O jee,
wat nu te doen?’ zei de koning. ‘In elk geval moeten we het hem gaan vertellen.’
En op het moment dat de koning merkte dat het uit de hand ging lopen, sprintte hij terug naar
zijn kasteel. Hij vroeg hulp aan iedereen, en hier is waar de kapoenen, kabouters, welpen,
jong-gidsen, jong-verkenners, givers en jin in actie schieten!
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Kampinfoavond 28 mei 2016
Hoe handig dit boekje ook mag zijn, het is altijd mogelijk dat u nog met een paar vragen zit.
Die vragen kan u stellen op de kampinfoavond op zaterdag 28 mei om 18u30. Tijdens deze
infoavond zal er uitleg gegeven worden over het verloop van een scoutskamp en heeft u de
mogelijkheid om vragen te stellen. De kampinfoavond is vooral nuttig voor leden die nog nooit
op kamp zijn geweest.

Inschrijvingen en prijs
De kampprijs bedraagt voor kapoenen €100. De andere takken betalen €125. Let wel, dit is de
prijs voor het eerste kind per gezin. Voor het tweede kind betaal je de helft van de prijs, dus
€65 (of €50 als uw tweede kind een kapoen is). Het derde kind van een gezin mag GRATIS
mee op kamp. Lees het voorwoord om te weten hoe je de prijs van het kamp verder kan
drukken!
U kan uw kind inschrijven op zaterdag 28 mei tussen 19u30 en 21u30 en
zaterdag 4 juni tussen 19u30 en 21u30 aan het lokaal. Bij de inschrijving
betaal je meteen het hele bedrag. Bij het binnenbrengen van de bagage op
zondag 17 juli hoeft u niets meer te betalen. We vragen jullie om de
medische fiche onderaan dit document ingevuld mee te brengen. Zo zijn we
zeker dat we van elk lid op kamp de nodige medische informatie hebben
(allergieën, diëten…). We vragen jullie verder om 3 klevertjes van de
mutualiteit mee te brengen, aangezien het gebruik van de SIS-kaart afgebouwd
wordt. Zo staat alle informatie in één document (medische fiche + klevertje) en
kunnen de SIS kaarten ook niet verloren raken op kamp.
Vertrek
Het kamp begint voor alle takken op zaterdag 23 juli 2016. Die dag wordt
iedereen, perfect in uniform, om 09u00 aan het lokaal verwacht. We zullen ervoor
zorgen dat er van elke tak minstens één leider aanwezig is om de leden op de
vangen. We vragen jullie om een stevig lunchpakket mee te nemen zodat we 's middags
meteen na aankomst op de kampweide onze buikjes goed kunnen vullen. Het is wel de
bedoeling dat het een éénmalig lunchpakket is. Zodra het kamp begint, zal onze keukenploeg
voor jullie eten zorgen. Na het middagmaal op vrijdag is het niet toegestaan om nog koeken,
snoep of frisdrank van thuis op te eten.

Pagina 5 van 10

Afhalen en opruimen
Kapoenen
Voor de kapoenen eindigt het kamp op donderdag 28 juli. De ouders mogen hun
kinderen dan komen halen aan het kampterrein om 12u00. Vóór 12u00 wordt niemand
toegelaten op het kampterrein!
Welpen, Kabouters, Jongverkenners, Jonggidsen, Givers, Jin
De ouders van de andere takken (welpen, kabouters, jongverkenners,
jonggidsen, givers en jin) verwachten we op zondag 31 juli om 12u00
(ook dan geldt de regel dat niemand voor 12u00 de kampwei mag
betreden). Jullie kunnen bij aankomst onze bewegwijzering volgen naar ons
kampterrein en de voorziene parkeerplaats.
Opruimen
Vorig jaar hebben heel wat ouders ons goed geholpen met het opruimen van
ons kampterrein Dit jaar rekenen we opnieuw op jullie massale hulp. Trek dus
ook deze keer gerust je werkkledij aan (wij zijn na zo'n kamp immers ook niet
meer zo net!) om jullie handen uit de mouwen te kunnen steken. Na het
opruimen kunnen jullie nog genieten van een warme hotdog of een fris pintje.

Routebeschrijving
De routebeschrijving vanuit Zonhoven naar de kampplaats krijgen jullie mee bij het inleveren
van de bagage.
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Bagage
Zoals iedere jaar gaan we ook nu weer met bus op scoutskamp. Het is dus niet nodig alle
bagage op voorhand mee te geven. Maximum één valies per kind kan mee met de bus. De
‘grote’ bagage (zoals bedjes, slaapzakken, waskommen, gamellen, enz.…) moeten jullie op
zondag 17 juli, tussen 12u00 en 14u00, binnenbrengen.

Vervolgens nog enkele nuttige tips: bind alles goed dicht en bevestig aan elke tas de gekleurde
naamkaartjes die je van ons bij de inschrijving krijgt. Gebruik alsjeblieft enkel deze kaartjes en
vermeld er duidelijk de naam, voornaam en tak van je kind op. Schrijf a.u.b. ook op alle spullen
en kleren van uw kind de naam of breng een duidelijk herkenbaar merkteken aan zodat uw
kind zijn spullen duidelijk herkent! Maak de koffer van je zoon/dochter SAMEN met hem/haar!
Zo voorkomen we op kamp veel ongemakken en blijven we met minder verloren voorwerpen
zitten na het kamp.
Post
Wie brieven wil sturen, moet die naar het volgende adres verzenden:
Jean-Pol Nollevaux
tav (naam van het kind – tak)
Scouts en Gidsen Juventa zonhoven
Rue du Progrès 125
5555 Graide
Let wel, we geven dit adres enkel voor brieven, niet voor onverwachte bezoekjes. Enkel in
noodgevallen kan je ons ook bellen op volgende contactgegevens: 0479/02.12.11 (Roy) of
0494/36.18.56 (Kobe). Bel liefst tussen 20u00 en 23u00. Als er niet opgenomen wordt, kan u
altijd een boodschap inspreken.
Hou er rekening mee dat een brief bij de jonge leden een momentopname is. Wees dus niet
ongerust als je kind in een brief schrijft dat hij heimwee heeft of naar huis wilt. De ervaring leert
dat de heimwee verdwijnt zodra er weer een spannende activiteit begint.
We proberen jullie tijdens het kamp af en toe iets te laten weten via onze Facebookpagina.
Daarnaast is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid tot brieven of kaartjes schrijven. Gsm-gebruik
door de leden is dan ook onder geen enkele voorwaarde toegestaan tijdens het kamp. Ga er
ook steeds van uit: geen nieuws, goed nieuws!
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Medische fiche

In dit boekje vindt u een medische fiche. Vul deze fiche alsjeblieft zo
zorgvuldig en uitgebreid mogelijk in, ook al vindt u sommige gegevens
wat delicaat. Alle informatie blijft strikt vertrouwelijk. Denk eraan dat
deze fiche voor ons een grote hulp is op kamp. Nog enkele tips:

−
−

−

Als je medicijnen meegeeft, voeg je best een duidelijke
gebruiksaanwijzing bij.
Zorg voor voldoende pampers en reserveslaapgerei als je kind af
en toe nog in bed plast. Verwittig in elk geval de takleiding en
vermeld het ook nog eens bij de inschrijving. Voor ons is dit
geen enkel probleem, we weten het gewoon graag op
voorhand.
We vragen aan elk kind om 3 klevertjes van de mutualiteit mee te
nemen tijdens de inschrijvingen.
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Wat neem je nu allemaal mee op zo'n kamp?

o fluovestje!
o picknick voor zaterdag
o veldbed of luchtmatras (pomp voor het kamp je luchtmatras op en
controleer of ze een hele nacht hard blijft!)
o slaapzak en eventueel een extra deken
o waskom
o eetgerief: gamellen, bestek, drinkbeker (met je naam!)
o 3 keukenhanddoeken
o voor op tocht: stapschoenen, drinkbus, rugzak
kapoenen, welpen en kabouters: een kleine, handige rugzak
de oudere takken: een degelijke rugzak, waar je slaapzak in kan voor
tweedaagse
o wasgerief: handdoeken, washandjes, zeep, shampoo, tandenborstel en
bekertje, tandpasta, kam,...
o reservekledij: broeken, dikke trui, T-shirts, ondergoed, sokken, ...
o regenkledij en laarzen
o kledij die echt vuil mag worden!
o sportkledij
o zakdoeken
o zwemgerief en watersandalen (zeer belangrijk!)
o zaklamp en reservebatterijen
o 1 veiligheidsspeld
o identiteitskaart (wie dit al heeft) en 3 klevertjes van de mutualiteit
o zonnecrème
o anti-blarenpleisters (compeed)
o vanaf jonggivers: een zakmes (zonder vergrendeling en met een lemmet
kleiner dan de handpalm)
o enkele wasknijpers
o schrijfgerief, postzegels en enveloppen
o en natuurlijk, last but not least... je goed humeur en scoutsmentaliteit!

Zoals elk jaar vragen we aan de ouders er op te letten dat de kinderen absoluut
GEEN SNOEP, RADIO, MP3, IPOD, GSM enz. meenemen! Alles wordt afgenomen! De
leiding behoudt zich dan ook het recht om bagage te controleren.
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Medische fiche scoutskamp 2016
Naam van het kind ______________________________________________Leeftijd ______
Tak_______________________________________________________________________
Adres_____________________________________________________________________
Telefoon _____________________
Indien u afwezig bent tijdens het kamp, gelieve dan uw voorlopig adres of het adres van een persoon
die beschikbaar is te noteren.
Adres: _____________________________________________________________________
Telefoon ___________________
Naam en telefoon van uw huisarts:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mag uw kind aan normale activiteiten deelnemen?
Sporten
ja
nee
Spel
ja
nee
Trektochten
ja
nee
Zwemmen
ja
nee
Zijn er aandachtspunten waar de leiding dient rekening mee te houden? (Vlug moe, bedwateren,
slaapwandelen, of andere)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Zijn er ziekten te melden? (Astma, suikerziekte, huidaandoeningen, epilepsie, hartaandoeningen, of
andere)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moet uw kind tijdens de jeugdvakantie geneesmiddelen innemen? (Welke, hoe vaak, hoeveelheid?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Is uw kind allergisch voor geneesmiddelen? Welke:
--------------------------------------------------------------------------------------------Allergisch voor bepaalde stoffen of levensmiddelen? Welke:
___________________________________
Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus (klem)?

Ja

nee

Zo ja welk jaar? ___________
Zijn er andere inlichtingen of opmerkingen?
----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hierbij geef ik toelating dat mijn kind, _______________________________________ (naam)
meegaat op scoutskamp van _____________tot ____________ (data), georganiseerd door Scouts en
Gidsen Juventa Zonhoven L1113G
Handtekening en datum,
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