Kampkrant 2017
ARBREFONTAINE
17 juli 2017 – 30 juli 2017

VOORWOORD
Het aftellen kan officieel beginnen, de trekzak mag van onder het stof worden
gehaald en de laatste restjes macaroni van vorig jaar mogen uit de gamel
worden gekrabd.  Ze zijn aangekomen: de kampkriebels!
De leiding is alweer klaar voor een nieuw avontuur! En jullie?
Begin alvast maar te dromen van een eigen gesjorde zithoek, een gezellige
babbel rond het kampvuur of een griezelige totemtocht langs de rivier. En dit
allemaal samen, als hechte groep, bouwend aan herinneringen die een leven
lang zullen bijblijven. Je zou voor minder mee gaan op scoutskamp toch? 
In de eerste plaats gaan we op kamp om te genieten van de natuur en van
elkaar, zalig ontspannen met een minimum aan luxe en een maximum aan
plezier. Maar we leren ook al doende dingen bij, de kapoentjes leren dat een
week zonder mama en papa best leuk kan zijn, de welpen nemen het voortouw
tijdens een dagtocht, de jonggivers
sjorren hun eerste kookvuur en de
givers zijn intussen expert in het
plantrekken. Elk lid krijgt de kans zich
te ontplooien en zijn functie te kiezen
in de groep. Terwijl de éne zorgt voor
het hout, schilt de ander de
“patatten”. Dit is toch wat scouts
betekent? Samen staan we sterk.
We ronden dus een fantastisch
scoutsjaar, met een succesvol
eetfestijn, een knalfuif en een geweldige leidingsploeg af en als klap op de
vuurpijl wacht ons een spetterend kamp. In Arbrefontaine, gelegen in Lierneux,
dicht bij de Baraque de Fraiture. Zet jullie stapschoenen maar al klaar! We
trekken dus op avontuur richting de Ardennen, waar ons alweer fantastische
avonturen opwachten…
Dus… Begin alvast af te tellen. Vandaag, 13 mei 2017, is het welgeteld nog 64
keer slapen voor de leiding, nog 65 keer voor de Givers, nog 68 keer voor de
Jonggivers en voor de Kapoenen en Welpjes nog 71 keer. Spannend he? 
Wij hebben alvast keiveel kampvlinders en besmetten jullie maar al te graag
met de kampkriebelmicrobe!
Een stevige linker,
De leidingsploeg!
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Contacten & NOODnummers
Je kan ons bereiken op onderstaande GSM-nummers:
Kampleiding huizenkamp
Sander Van der Cruyssen
Ruben Merckx

0471/31.81.60
0474/28.23.27

Kampleiding tentenkamp
Jasper De Vis
Ward Suijs

0479/34.66.03
0494/25.35.35

Groepsleiding
Arne Lelie

0479/01.83.25

Leiding
Welpen
Kapoenen

Aron Marckx
Sander Van der Cruyssen
Charlotte Bertrem

Jonggivers

Bram Corthals
Robbe Bertrem
Ward Suijs

Ruben Merckx
Nicolas Coppens
Beatrijs Gelders
Rob De Boever

Givers

Jasper De Vis
Rune Stallaert
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Foeriers
Tentenkamp
Week 1

André Van den Abbeele
Arne Lelie
Ines Lelie
Sara Lelie
Tijl De Vis
Gust Matthys
Valentijn De Ridder
Week 2

Arne Lelie
Tijl De Vis
Gust Matthys
Pieter-Jan Morlion
Leen De Brandt
Rani Marckx
Geoffry Van den Eede
Huizenkamp

Annelies De Geijselaer
Ronald Carlé
Agneta Gernaey
Valentijn De Ridder
Jins 2016 - 2017

Medische Fiches
Wanneer je zoon of dochter 1e jaar is bij een tak of nieuw startte dit jaar, dient
er een nieuwe online medische fiche ingevuld te worden. Meer info kan je
steeds verkrijgen tijdens de kampvoorstelling. De leden die het 2e of 3e jaar bij
een tak aangesloten zijn, hebben een medische fiche online. Deze dient zelf
online gecontroleerd te worden naar volledigheid. (Vergeet zeker de
bloedgroep niet!)
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Hierbij de link naar de individuele steekkaart:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
Medicijnen

Indien je zoon of dochter gedurende het kamp medicijnen nodig heeft, kunnen
jullie hiermee zeker terecht bij de leiding. Als hij/zij dit reeds zelfstandig kan
opvolgen is dat ok; indien jullie hulp verwachten van ons vragen we jullie een
schema & attest in te laten vullen bij je huisdokter. Vraag dit document aan de
(groeps)leiding van je kind!

Belangrijke data
Inschrijfavond – zaterdag 24/06/2017 19:00  21:00 PC Meldert

Deze avond kan je voor alle takken (kapoenen, welpen, jonggivers en givers)
komen inschrijven voor het kamp tussen 19:00 en 21:00 in het PC. Wanneer dit
niet zou lukken, contacteer je best de leiding van je zoon of dochter om een
oplossing te vinden.
Je kan deze avond het kampgeld cash betalen maar wij zien dit liever gestort op
ons rekeningnummer, dat U verderop in dit kampkrantje kan vinden. Dit maakt
het voor ons namelijk veel gemakkelijker qua boekhouding en opvolging.
Camion laden + bagage brengen Jonggivers & Givers – zaterdag 15/07/2017

Vandaag is de grote dag
aangebroken. We maken onze
materiaalkoten volledig leeg om
terug 14 dagen op kamp te
vertrekken. Maar wij kunnen dit
natuurlijk niet alleen met de
leiding. Wij verwachten VEEL hulp van onze leden: de jonggivers en givers. Zij
worden verwacht vanaf 14u aan het PC. De camion staat vanaf dan te wachten
om gevuld te worden. Ouders die zich geroepen voelen om een handje te
helpen, zijn steeds welkom. Denk er aan, VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!
HET KAMP BEGINT VANDAAG AL!
Voor jonggivers en givers is dit ook het moment om hun valiezen af te zetten.
Let op! De givers enkel hun bagage af voor de rest van het kamp, NIET voor de
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3-daagse. Wanneer de camion vertrekt, keert hij niet meer terug .
Vertrek leiding & foeriers – zondag 16/07/2017
Vandaag vertrekken de leiding en foeriers alvast op
voorkamp. Zij hebben enkele drukke dagen voor de
boeg. Zij laden allen samen de camion uit, zetten tenten
op en beginnen te sjorren zodat alles klaar staat
wanneer jullie aankomen. Wij vetrekken om 8u30 aan
het PC. Jullie mogen ons steeds komen uitzwaaien. 
Vertrek givers – maandag 17/07/2017
De givers dienen om 8:45 uur aan de achterkant van het station
van Aalst te zijn. Ze trotseren van hieraf de hele Belgische
kustlijn, enkel gewapend met hun step en een rugzak. Een
rugzak met slaapgerief, toiletgerief en aangepaste kledij zijn dus
onontbeerlijk! Vergeet ook jullie lunchpakket niet voor de eerste
dag. (tip: geef je step een stevig onderhoud voor je vertrek!)
Vertrek jonggivers – donderdag 20/07/2017
De jonggivers worden met een lunchpakket, drinken en een tussendoortje
verwacht aan het station van Denderleeuw om 8:00. Vergeet zeker je uniform
en stapschoenen niet! Iedereen dient stipt aanwezig te zijn op het afgesproken
uur; treinen wachten niet!
Vertrek kapoenen & welpen – Bezoekdag – 23/07/2017
Vandaag is de grote dag aangebroken voor kapoenen en welpen. Ze worden
met z’n allen verwacht op het kampterrein waar dan ook hun kamp zal starten.
Ook de bezoekdag gaat vandaag door, hoe deze verloopt kan je verder in het
boekje lezen. Kapoenen en welpen worden vanaf 15u verwelkomd op de
weide. Het adres vind je hieronder.
Einde kamp – zondag 30/07/2017
Spijtig genoeg zit het kamp 2017 er al weer op. We hebben er weer een
prachtige tijd opzitten en tellen al weer af naar volgend jaar. Zondag schatten
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wij om rond 16u met de bus te arriveren aan t’PC. Jullie kunnen altijd vroeger
een kijkje komen nemen, misschien kunnen de stoere en sterke ouders al een
handje toe steken om te camion te lossen. Het PC zal ook open zijn om nadien
een drankje te nuttigen.
Fotoavond – zaterdag 12/08/2017
Om de herinneringen van het kamp nog eens boven te halen nodigen wij jullie
uit om 20.00u in het PC op onze fotoavond van het kamp. Tot dan!

Kampprijs & betaling
Prijs

Kapoenen & welpen
Jonggivers
Givers
Leiding & foeriers

€ 125
€ 135
€ 150
€ 80 (1 week)
€ 120 (2 weken)

Korting

Vanaf 3 kampgangers voorzien wij een korting van
€ 15 op het volledig te betalen bedrag.
Betalen

Wij hebben het liefst dat het kampgeld wordt gestort op de volgende rekening.
BE64 0680 7289 8052
Dit met vermelding van voornaam + familienaam en tak per lid (via een
mededeling). Indien het niet mogelijk is om over te schrijven, kan je ook steeds
cash betalen op de inschrijfavond 24/06/2017

Bezoekdag 23/07/2017
Vandaag gaat de bezoekdag door voor de ouders van jonggivers en givers. Ook
de kapoenen en welpen worden verwelkomd voor de start van hun kamp.
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Dagindeling

15u:

Bezoek en ouders met leden mogen het kampterrein
betreden.
15u45: Eerste formatie + uitleg verloop van de namiddag.
Start volleybal en wandeling onder leiding van de
leidingsploeg
16:30u: Start BBQ
18u30: Tweede formatie + vertrek richting huizenkamp
Drank is doorlopend te verkijgen.
BBQ:

Volwassenen: €12.5
Kinderen: € 7.5

Dranken:

Frisdranken en pils: € 1,5
Affligem: € 2

Alle leden die deelnemen aan het kamp krijgen bonnetjes om te eten en te
drinken van hun leiding na de eerste formatie.

Adres bezoekdag

Devant le Bois 3, 4990 Lierneux
Via E25, afrit 49 (Manhay), N651 volgen tot in Hierlot, nadien via Chapelle en
Odrimont aankomen in Arbrefontaine. Van in Arbrefontaine zullen er
wegwijzers hangen naar onze kampweide.
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Adres huizenkamp
Gîte d’Etape Arbrefontaine
ADRESSE / ACCÈS

Les Marottes 47, 4990 Lierneux
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Materiaal
Verloren voorwerpen

Elk jaar blijft er aan het einde van het kamp een berg aan verloren voorwerpen
achter in onze lokalen. Bij de aankomst aan het PC worden deze verloren
voorwerpen tentoongesteld op de binnenkoer van het PC. Gelieve een kijkje te
gaan nemen. Om dit te vermijden vragen wij om alles goed te naamtekenen of
te kenmerken zodat het duidelijk is van wie het materiaal is. Met de startdag
worden de verloren voorwerpen een 2de maal tentoon gesteld; indien er dan
nog stukken overblijven geven wij deze aan de Kringloopwinkel!
Dagpakketjes en inventaris

Het maken van kledingpakketjes maakt het voor de kinderen heel gemakkelijk
om alles terug te vinden. Ook de leiding kan dan de kinderen vlotter helpen.
Wij vragen jullie dus om zeker bij de kapoenen pakketjes te maken. Het helpt
ook bij de orde op de kamer en in de valies.
Je kan ook steeds een inventaris meegeven met je kind. Zo kan hij/zij goed
nakijken of alles wel degelijk in de valies zit.
Slaap- en rugzakken

Als er niets van buiten aan de rugzak hangt, wordt het laden van de
vrachtwagen vergemakkelijkt. Vuilniszakken of slaapzakken in een vuilzak lijken
sterk op elkaar. Maak dus alles herkenbaar!
Wat NIET mee gaat op kamp

Snoep: Wij voorzien zelf de nodige versnaperingen. De snoep die toch
meegaat, komt in een gemeenschappelijke snoeppot terecht.
Lekker smullen dan maar!
Dure en breekbare dingen. Wij staan niet in voor het verlies/breuk ervan!
Tuinmeubelen om op te slapen (tentenkampers). Zelf opblazende matjes
zijn een must!
Gsm’s / iPods / iPads /

PC’s / MP3’s blijven thuis!
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Wat neem je mee?
Slapen







Pyjama
Slaapzak
Knuffeldier
Zaklamp
Eventueel matrasplastiek
(i.v.m. bedwateren)

Voeten







Iets om te stappen
Iets dat waterdicht is
Iets om te spelen/sporten
Iets voor in de beek
Iets voor op de kamer/tent

Andere
Spelen










Ondergoed
Kousen
T-shirts
Broeken (lang en kort)
Dikke pull/sweaters
Regenkledij of KW
Hoofddeksel
UNIFORM

Huizenkampers

Wassen en zwemmen







 Zakdoeken
 Zonnecrème
 1 Keukenhanddoek
(geen nieuwe)
 Identiteitspapieren
 10 Wasspelden
 Adresboekje + schrijfgerief
 Muggenbeetverdelger
 Linnenzak

(bad)handdoeken
Zwemkledij en badmuts
Washandjes
Shampoo
Toiletgerief
(zeep, bekertje, kam,
tandenborstel, tandpasta)

 Strips en kleine spelletjes
Tentenkampers






Veldbed, luchtmatras of matje
Hoofdkussen
Deken voor koulijders
Eetgerief
(gamel, drinkbeker, bestek)
 Eventueel zakmes/drinkbus
 1e jaar givers: Opinel
gekregen bij totemtocht vorig
jaar
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Allerlei
Briefjes en kaartjes

Op kamp wordt er natuurlijk ook eens tijd vrijgemaakt om een briefje of kaartje
naar familie en vrienden te sturen. Postkaarten zitten NIET in de kampprijs
inbegrepen. We schatten dat een postkaart met zegel ongeveer € 1.5 zal
kosten. Deze kan je bestellen en betalen bij de start van het kamp voor
kapoenen en welpen. Wanneer jonggivers en givers kaartjes en postzegels
moeten kopen, geef je hen hiervoor ook best een centje mee. Voor kapoenen
en welpen kan het handig zijn om voorgedrukte etiketten met adressen mee te
geven.
Het is altijd fijn voor de kindjes om een briefje te ontvangen
op kamp. Ze amuseren zich te pletter maar ze missen het
thuisfront toch wel hard. Een briefje brengt de mama’s en
papa’s, zusjes en broertjes voor even dichterbij. Het adres
vind je hieronder.
Scouts Hopduveltjes Meldert
T.A.V. Naam + Voornaam
Devant le Bois 4
4990 Arbrefontaine
Halfkampers

Zoals elk jaar laten wij het toe om vroeger het kamp te verlaten. Spreek
hiervoor af met de leiding zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden.
Later toekomen laten wij NIET toe!
Identiteitskaart/ KIDS-ID

Kapoenen en welpen geven bij het betreden van het kamphuis eerst hun KIDSID/ ISI+kaart af aan de leiding. Wij houden dit in bewaring tot het einde van het
kamp. Deze kaarten kunnen belangrijk zijn wanneer wij voor jullie zoon of
dokter naar de apotheek moeten na een doktersbezoek of wanneer wij naar
het ziekenhuis moeten. Hopelijk hebben wij deze kaarten niet nodig tijdens het
kamp. Jonggivers geven hun identiteitskaart af aan de leiding, ook voor
dezelfde reden. Givers kiezen of ze hun ID zelf bijhouden of afgeven. Let op! Bij
Pagina 12
Scouts Hopduveltjes Meldert

terugkomst na het kamp, krijgen de leden hun kaarten terug aan het PC nadat
we van de bus stappen. Keer dus niet onmiddellijk huiswaarts want dit is echt
belangrijk.
Wat zeker niet mag vergeten worden

Medische fiche (met bloedgroep)
Identiteitskaart/ KIDS-ID
VOLLEDIG uniform (hemd + das + groene broek/rok)
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