Woordje Van de Groepsleiding
Van donderdag 30 juli tot zaterdag 8 augustus ontvoeren we
met groot plezier jullie zonen. We gaan tien dagen (7 dagen voor de
kapoenen) in waterdichte tenten slapen. We gaan ravotten op het
terrein, in het bos en misschien is er ook wel water. Waarna we ten
volle kunnen genieten van de heerlijke gerechten van onze
geweldige kookouders die inmiddels hun 10de jaar voor ons koken!!!
Wij hebben de menu al gezien en geloof ons, één voor één toppers
van gerechten! Alvast nen hele dikke merci Jef, Ria, Hilde & Bert!

Naast de kookouders lopen er natuurlijk nog andere personen die
ons helpen om er een geweldig kamp van te maken. Zo zijn er onze
Foeriers die zonder enig probleem enkele honderden kilometers
afleggen langs kronkelende bergwegen. Leiders die willen
teruggeven wat ze als lid hebben gekregen en tot laat in de avond
samenzitten om de kampplanning toch nog eens te overlopen.
Ouders die op goed vertrouwen, hun kinderen naar de Ardennen
sturen en even kunnen uitrusten. Chauffeurs die tijd vrijmaken om
al het roerende goed op het terrein te krijgen. Waalse boeren die
veel verdraagzaamheid tonen ten opzichte van de Vlaamse jeugd. En
natuurlijk leden die elk jaar opnieuw uitkijken naar hun tiendaagse
of zevendaagse voor de kapoenen.

Ieder van hen dragen een steentje bij om het scoutskamp te kneden
tot net dat tikkeltje extra. Dit jaar gaan we er weer even hard voor.
Met een leidingsploeg, externe ploeg en een hoop leden zal het
kampterrein dit jaar dan ook weer optimaal benut worden.
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Door het coronavirus zullen er dit jaar een aantal zaken anders zijn.
Daarvoor hebben we een document opgemaakt voor leden en ouders
met de nodige info. Dit document hebben we opgemaakt aan de
hand van de richtlijnen voor jeugdwerk. Lees dit zeer grondig door.
Gelieve dit ook uit te leggen aan u zoon/zonen. Indien u achteraf
vragen of bedenkingen hebt, kan u ons altijd bereiken via mail.
Communicatie naar leden en ouders -> Leden nemen op hetzelfde
tijdstip de trein (nog niet aangepast in document)

Voor meer uitleg omtrent corona verwijzen wij graag naar de site: scoutsperk.be -> tabblad
‘scoutskamp 2020’

Het onderstaande document vinden wij ook erg belangrijk. Dit is het
stappenplan dat wij zullen volgen wanneer een persoon mogelijk
besmet is. Dit werd opgesteld door de Ambrassade.
(https://ambrassade.be/nl/over-ons) Stappenplan om je
noodprocedure op te stellen

Even kort herhalen hoe het met die bubbels zat

Sam, Cobus & Nikolaas
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Waar trekken we naartoe?
Het kampterrein is gelegen tegen in Villers-Sainte-Gertrudelangs de’ Rue du
Pont le Prêtre’, (Durbuy), langs de provincie Luxemburg.
Wilt u tijdens het kamp een post brief versturen naar u zoon(s)? Dan kan dit op
het volgende adres (van de boer):

SCOUTS PERK
(naam van uw zoon + tak)
Rue du Millénaire 5
6941 Villers-Sainte-Gertrude
Gelieve geen Pakketjes te sturen met koeken en snoepgoed, deze worden onderschept en pas
na het kamp afgegeven.

Voor zeer dringende gevallen tijdens het kamp kan u altijd bellen of sms’en
naar één van de groepsleiders waarvan de nummers verder te vinden zijn. Let
wel, dit is enkel voor dringende gevallen en de kans bestaat dat u het
antwoordapparaat te horen krijgt. Spreek dan gerust iets in. Per dag wordt er
meermaals geluisterd naar de berichten. U valt ons uiteraard niet lastig met de
vraag of u zoon zijn bord wel leeg eet of zich wel achter de oren kuist.
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Het vertrek
✔ Verkenners
Deze tak gaat traditioneel met de fiets. De verkenners vertrekken een dag
vroeger. Meer info in de verkenners kampschors.
✔ Welpen en JVK’s
Naar jaarlijkse gewoonte is het vertrek gepland vanuit het station van
Vilvoorde. Samenkomst op donderdag 30/07 om 8.30u aan de achterzijde van
het station. Dit verloopt dit jaar een beetje anders omdat de jongverkenners en
welpen niet tot dezelfde bubbel behoren op het kampterrein. Vanaf dat u uw
zoon(en) afzet aan het station, verzamelen ze per bubbel bij de aanwezige
takleiding (welpen bij welpenleiding & jvk bij jvk leiding). Vanaf dit moment
zitten ze in hun bubbel voor de kampperiode. Wij vragen jullie dus ook om het
afscheid beperkt te houden en voldoende afstand te houden van elkaar bij het
afzetten van de leden. De welpen en jongverkenners nemen op hetzelfde
tijdstip de trein, maar zullen hoogstwaarschijnlijk niet naast elkaar zitten op de
trein. bovendien zijn de bubbels afgescheiden van de rest van de treinreizigers.
Breng zeker een lunchpakket mee, want de volgende maaltijd zal pas ’s avonds
op het kampterrein zijn. Iemand die geen scoutshemd draagt stapt NIET mee
op de trein. Hemden zijn te koop in de hopper winkels in Leuven en Brussel.
Kentekens zijn bij ons te verkrijgen.
✔ Kapoenen
Kapoenen worden door de ouders/familie naar het treinstation gebracht. We
verzamelen op 2/08 om 8.15 aan de achterkant aan het station van Vilvoorde.
Samen met de leiding nemen ze de trein, dit beloofd een groot avontuur te
worden.
Voor iedereen : Breng je ID-kaart en mutualiteit vignetten mee en geef deze
meteen aan de leiding bij aankomst aan het station.
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De aankomst terug thuis
momenteel nemen de welpen en kapoenen niet dezelfde trein terug. Wij zijn in
overleg met de nmbs om onze reservatie anders in te plannen zodat alle leden
op hetzelfde moment terug in Vilvoorde staan. Wij houden jullie hieromtrent
verder op de hoogte via onze kanalen. Momenteel staat het als volgt gepland:
✔ Kapoenen en Welpen
Aankomst aan de achterzijde van het station van Vilvoorde om 17.47 op
Zaterdag 8/08.
✔ JVK’s
Aankomst aan de achterzijde van het station van Vilvoorde om 16.18u op
Zaterdag 8/08.
Ook hier vragen wij om afstand te houden bij het ophalen van de leden, alvast
bedankt.
✔ Verkenners
Zie kamp schors verkenners

Wat met de bagage?
✔ Vertrek van de bagage
!!Niet voor kapoenen (bubbel 1)!! (Bagage afgeven aan het station bij vertrek.)
(bubbel 1) Welpen: Donderdag 23/07 tussen 17u en 19u kan u de bagage
afzetten aan het scoutslokaal. Moest dit voor u onmogelijk zijn, stuur dan een
mailtje naar de hoofdleiding zodat hiervoor een oplossing kan gezocht worden.
(bubbel 2) JVK’s en VK’s: Donderdag 23/07 tussen 19u en 21u kan u de bagage
afzetten aan het scoutslokaal. Moest dit voor u onmogelijk zijn, stuur dan een
mailtje naar de hoofdleiding zodat hiervoor een oplossing kan gezocht worden.
(bubbel 1 & 2): Wanneer er bagage wordt afgezet van de beide bubbels kan dit
op Donderdag 23/07 tussen 19u en 21u
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✔ Aankomst van de bagage
De bagage van alle takken kan afgehaald worden op Zondag 9/08 tussen 18u
en 21u op de scouts.

Mijn benodigdheden voor het tiendaags avontuur
Let op! Dit is de algemene lijst. In de takkampschors wordt dit verder
aangevuld. Z org dat alles goed afgesloten is! Loshangende delen zullen niet
lang hangen. Vergeet ook niet overal de NAAM in te schrijven.

DE ALGEMENE LIJST (voor iedereen)
Gelieve uw zoon extra papieren zakdoeken, een persoonlijke
handgel, 2 paar handschoenen en 5 mondmaskers mee te geven
(wassen van herbruikbare mondmaskers wordt nogal moeilijk op
kamp). Zorg daarbij dat u zoon zelfstandig een mondmasker kan
opzetten.
Slaapgerief
- Pyjama
- Slaapzak
- Luchtmatras (GEEN VELDBED)
- Extra deken
Toiletgerief
- Washandje
- Handdoeken
- Toiletzak met tandenborstel en tandpasta
- ECOVER zeep of andere biologisch afbreekbare zeep
- Muggenzalf
- Zonnecrème
- Eigen medicamenten (verwittig de leiding)
Kledij
-

Sport- en spelkledij
Ondergoed
T-shirts/broeken/shorten
Een set kleren die volledig na gebruik in de vuilbak mogen
Zwemgrief
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Allerlei
-

Warme trui
Regenkledij (KW)
Stapschoenen
Sportschoenen
Kousen (best extra meenemen, kousen worden wel eens nat!)
Broeken (kort en lang)
Laarzen!!!!
Linnen zak voor vuile kledij
Scoutshemd en sjaaltje (aan bij vertrek)

Twee keukenhanddoeken (met naam op)
Zaklamp
Wasspelden
Reisspelen (niet elektronisch)
Muziekinstrument (optioneel)
Schrijfgerei, Enveloppen, Postzegels, Briefpapier (optioneel)
Strips (optioneel)

DE VERBODEN LIJST
- Veel snoep
- Veel geld
- Messen of dolken (enkel vanaf JVK mag je een klein zakmes
meenemen – maximum lemmet van 5cm)
- Smartphone, computerspelen (PSP, Nintendo 3DS XTRA LARGE,
Tamagochi, …) en MP3 of MP50
- Alcohol, drugs en andere verdovende middelen
Dit laatste puntje is voor ons en Scouts en Gidsen Vlaanderen zeer belangrijk.
Verdovende middelen zijn onverenigbaar met scoutsactiviteiten. De sanctie is
een telefoon naar de ouders en een treinticket huiswaarts.
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Bezoekdag (zondag 2 augustus)
Dit jaar zal er geen bezoekdag zijn. Wij zullen het kamp uitgebreid documenteren (volgens de
regels), zodat u achteraf kan meegenieten.

Wie loopt er rond op ons Kampterrein?
De leidingsploeg
- Kapoenen : Ignace, Dean, Lennert-Liam en Seppe
- Welpen : Gert-Jan, Ferre, Lennert Smout en Noah
- Jongverkenners : Yannis, Lars, Robin en Lennert Voet
- Verkenners : Sam, Arne en Sem

Externe ploeg
- Kookouders: Hilde Engels, Ria Smets, Bert Meersman en Jef
Vanhellemont
- Sander Van der Wilt, Sven De Prins, Karsten Quix en Timo De Taye
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Slot woord
Tot zover alle basisinformatie over het kamp. Zijn er nog vragen? Stuur gerust
een mailtje naar de leiding. Lees het volgende ook aandachtig. Verder wensen
we jullie nog een zalige vakantie en zien we jullie binnenkort.

Met vriendelijke groeten,
Sam, Nikolaas en Cobus

Contactlijst
Groepsleiding:
grl@scoutsperk.be
Sam Mombaerts
0476 03 66 81
Nikolaas Wauters
0468 13 20 09
Cobus Roose
0472 61 26 43

Takleiding:
Kapoenen
Seppe Wauters 0499 31 50 08
Welpen
Noah Seneca 0473 51 52 13
Jongverkenners
Lars Quix 0472 84 62 56
Verkenners
Arne De Rons 0470 80 63 85
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KAPOENEN
Ahoy maatjes ,
200 Jaar geleden is De Zeeduivel, het schip van
Kapitein Roodbaard, gezonken en de legendarische
schat is daardoor ook verloren gegaan. Nu zouden
volgens de legende de restanten van dat schip zich
ergens in de Ardennen bevinden. Daarom gaan we
van 2 tot 8 augustus in Villers-Sainte-Gertrude op
expeditie om de geheimen van deze legendarische
Piraat van onder het stof te halen. Als echte piraten
gaan we op schattentocht en varen we de zeven zeeën
af op zoek naar de schat van Roodbaard. Haal dus
die houten benen en ooglapjes al maar boven en
maak je klaar voor het piratenavontuur van je leven.
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Een scoutskamp, wat is dat precies?
Op scoutskamp gaan we met heel de scouts naar de Ardennen om daar een week lang lekker
te ravotten, te slapen in een SUPERGROTE tent, lekker rond het kampvuur te zitten en
heerlijk te genieten van de natuur. Je kan het dus zien als een normale vergadering maar dan
een hele week lang, klinkt dat niet fantastisch?
De kapoenen nemen dit jaar bovenop de algemene lijst specifiek enkele dingen mee op
kamp.
-Een witte t-shirt ( deze zal een makeover krijgen )
- Piratenkledij ,wees hier origineel in , het is niet nodig om speciaal voor kamp een hele
piratenoutfit in te slaan ( Maar dat mag natuurlijk altijd)
-Gelieve geen snoepgoed mee te geven, de leiding voorziet voldoende snoepgoed voor
iedere kapoen!
Verder is het voor velen een eerste kamp, dus heeft de leiding enkel handige tips voor jullie:
Laarzen houden de voeten droog in het natte ochtendgras
Een hoed of petje beschermd dan weer tegen de sterke middagzon
Een lekker dikke pull houd ons lekker warm in de avond
Je regenjas is je persoonlijke tent
In de nacht is het soms nogal fris, een extra dekentje kan dus zeker geen kwaad
Voor de kleinste onder ons is het makkelijk om op voorhand kleding pakketjes per
dag te voorzien, dit bespaard veel puzzelwerk
● Een zaklamp en extra batterijen zorgen ervoor dat we ook s’ nachts kunnen zien
waar we lopen
● Schrijf in zoveel mogelijk dingen je Naam, zeker in slaapzakken, matrassen, Scouts
T-shirts, sjaaltjes,…
● Overloop op voorhand met je kapoen wat er allemaal in zijn valies zit en waar hij de
verschillende dingen kan terug vinden
●
●
●
●
●
●

Wij kijken er alvast naar uit!!!
Jullie scheepsmakkers
Seppe, Ignace, Dean en Lennert-Liam
Vragen of opmerkingen? – Seppe Wauters: 04 99 31 5008 of seppe.wauters@hotmail.com
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WELPEN
Eindelijk is het zover, We gaan op kamp! Dit jaar reizen we samen naar Anoroc. Anoroc is een
vijandige wereld waar we samen moeten zien uit te geraken. We hebben dus jouw hulp nodig om
de plaatselijke inwoners te verslagen. Hopelijk ben jij sterk en slim genoeg om samen met alle
welpen te ontsnappen uit deze boosaardige wereld. Anders hebben we een groot probleem…
Wat neem je zeker mee bovenop de algemene lijst?
-

Legerkledij
Witte T-shirt die heel vuil mag worden

Wat nemen we zeker niet mee?
-

Er zal genoeg snoepgoed voorzien worden door de leiding, dus dit moet je niet zelf
meenemen
Gsm en andere technologie laten we ook thuis

Bereid jullie maar voor op een super avontuurlijk en kei leuk kamp! Jullie leiding heeft er alvast
heel veel zin in. Weest paraat!
Een stevige elleboogstoot van jullie leiding
Gert-Jan, Ferre, Lennert en Noah
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JONGVERKENNERS
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VERKENNERS
Kampschors Verkenners
2020 - Villers-Sainte-Gertrude
Beste ouders en verkenners,
Het scoutskamp staat weer voor de deur! Na enkele maanden geen scoutsactiviteiten meer te
kunnen organiseren staan wij alvast te popelen om op kamp te vertrekken.
Bagage mag binnengebracht worden op donderdag 23 juli tussen 19 en 21 uur.
Zoals een echte verkenner al weet fietsen we naar kamp. Aangezien de omstandigheden dit jaar
anders zijn dan andere jaren hebben we besloten om de afstand in één dag te overbruggen. Dit lijkt
ons mogelijk als we een klein beetje vroeger vertrekken dan andere jaren. We vertrekken 29 juli om
6u30 ’s ochtends stipt, uiteraard in scoutshemd. Meer dan een kleine rugzak met eten en drinken
voor het fietsen zal niet nodig zijn aangezien we niet overnachten, dit zou de reis al een stuk
dragelijker moeten maken.
De terugkomst met fiets zal de 8ste augustus in de avond zijn.
Wat heb je allemaal nodig voor de fietstocht?
-

Minimaal één passende reserveband per persoon.
Plakgerei + zie dat je dat kan!!
Een volledig uitgeruste fiets (functionerende lichten, remmen, gesmeerde ketting )
Een drinkbus
Een zakcentje, lunchpakket en snacks.
(een energieboost zal zeker geen pijn doen)
Een fietsbroek.
Een fietshelm en fluo-vestje (zonder vertrek je niet!)
ID-kaart.

Het thema van het kamp voor de verkenners is dit jaar ‘De Ideale wereld’. We gaan ons kamp vullen
met vervangingen van activiteiten die zijn afgeschaft door de corona pandemie. We gaan naar een
ideale wereld waar Het EK, de Olympische Spelen, Festivals en dergelijken wel allemaal zijn
doorgegaan. Breng dus zeker en vast al voetbaltenues en festival kledij mee!
Uiteraard tolereren we ook enkele zaken als leiding niet:
-

Indien er drugs wordt gevonden, wordt uw zoon onmiddellijk naar huis gestuurd.
Alcohol
Elektronica zoals tablets en laptops
overmatig smartphone gebruik dulden we ook niet, hou die zaken voor in de avond of in de
tent
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Indien u nog met vragen zit, contacteer dan gerust de verkenner leiding
-

04 76 03 66 81 – Sam Mombaerts
04 70 25 75 70 – Sem Vanhaelen
04 72 34 73 15 - Arne De Rons
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