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Wilde Westen
Na een lange periode van veel te veel binnen zitten
En veel huiswerk zullen jullie wel toe zijn aan een goede welverdiende
vakantie.
Niks beter dan een 10 dagen scoutskamp om je te ontspannen van deze
drukke periode.
Wie er van de leiding meegaat zou je toch al moeten weten maar de
foeriers weten jullie nog niet.
Voor de zekerheid zullen we iedereen maar voorstellen.
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Wie gaat er mee?
Leiding:

Ruben

Yoric

Jasmine

Simon

V

Julie

Maarten

Charlie

Huib

VI

Fouriers:
Natuurlijk kunnen we niet op kamp zonder hardwerkende fouriers! Deze zullen
jullie iedere dag voorzien van heerlijke sterrenmaaltijden of ,wanneer jullie zelf
moeten kokkerellen, van de beste producten. We gaan dit jaar op kamp met twee
charmante vrouwen en twee stoere binken.
Dit is Mathias. Ben je in de loop van het kamp
bevriend geworden met deze knaap, mag je hem
Mathi noemen. Hij heeft al fourier-ervaring
opgelopen op kawellenkamp vorig jaar, en gaat
het dit jaar ook hier fantastisch doen. Mathias
houdt zich in zijn vrije tijd bezig met fitness,
basketbal en nog het allerliefst met zijn vrienden.
Welkom bij de givers Mathias.

Deze jongeheer heet Anton. Hij heeft net als
Mathias het kawellenkamp voorzien van lekker
eten. Hij kijkt er naar uit om nu ook ons te
vergezellen. Anton is een zeer grote jongen,
maar laat je daardoor niet afschrikken, want hij
is zachtaardig en zal op ieder moment van de
dag jullie helpen of jullie vragen beantwoorden.
(Buiten op de HUDO laat je hem beter gerust, ik
heb gehoord dat hij daar agressief kan worden)

VII

Anneleen (rechts) heeft de kunst van 'less
is more' helemaal onder de knie en kan
van enkele basisingrediënten iets
spectaculair maken. Zo moest zij in vier
weken quarantaine maar één keer naar
de winkel, dat moet je kunnen! Ook uit
haar bio-ingenieurse skills zullen wij ons
voordeel kunnen halen op kamp, warm
water verkrijgen en putten graven zal nog
nooit zo simpel geweest zijn.

Inneke (links) is thuis al volop aan het
oefenen om voor jullie de lekkerste
maaltijden te bereiden, voor soepkes en de
beste chili con carne moet je bij haar zijn!
Ze is een gepensioneerde cheerleader die
zich nu vooral focust op haar studie
geneeskunde, zij weet dus wel wat te doen
met jullie pijntjes of gebroken harten. Pas
maar op dat deze charmante dame jullie
harten niet breekt!
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Locatie?
Terrein:

Adres voor de GPS:
Rue de l’ourthe 58 Comblain-au-pont
*Gelieve te parkeren op de parking van het station en het laatste stukje te
voet te doen kwestie van de drukte op het wandelpad tot een minimum te
beperken.
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Meeneemlijst?
Algemeen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trekkersrugzak (geen trolley’s)
Uniform
Ondergoed
Kousen
T-shirts
Warme truien (min.2)
Broeken (lange en korte)
Reserveschoenen
Zwemgerief (zwemkledij + handdoek)
Regenjas !!
STAPSCHOENEN !! (ingewandeld)

Voor de nacht:
o
o
o
o
o

Matje
Slaapzak
Pyjama
Kussen
Knuffel

X

Hygiëne:
o
o
o
o
o
o
o
o

Tandenborstel
Tandpasta
Shampoo
Douchegel
Badhanddoek
Deodorant
Muggenmelk
Zonnecrème + aftersun

Extra:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pot Formule x (Choco, confituur, speculoospasta,…)
Enveloppen +pen + postzegels
Wasknijpers
Pet + zonnebril
Themakleren
Een rugzak voor daguitstap
Een fluohesje
Wat zakgeld (niet verplicht)
Zakmes (niet verplicht)
Een spel kaarten, strips, …
Een gewone gsm (geen smartphone) / NIET VERPLICHT
**Een kledij set die kapot en weg mag:
o Lange broek
o T-shirt
o Trui
o KW
o Schoenen
o onderbroek
o Plastic zak waar deze kleren inzitten

XI

Wat neem ik zeker niet mee!!:
o Eigen medicatie, tenzij gemeld aan de leiding
o Smartphone
o Dure voorwerpen
o Alcohol
o Drugs
o Sigaretten (Als er Givers zijn die nood aan roken hebben kunnen ouders dit melden
aan de leiding en krijgen aparte rookmomenten.)
o Slecht humeur

XII

2/3/4-Daagse?
We gaan dit jaar flink onze beentjes nog eens gebruiken want we gaan
wandelen!
Je moet zoals altijd alle spullen dat je mee wilt nemen op deze wandeling
zelf dragen dus zorg ervoor dat je hier toe in staat bent.
Zie er zeker voor dat je schoenen ingewandeld zijn voor het kamp zodat
we bleinen kunnen beperken.
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Afzetten en ophalen?
Woensdag 15 Juli
Julie worden allemaal verwacht om 9u aan de lokalen om samen met de
leiding en de jong-givers de camion in te laden.
Dinsdag 21 Juli
Op deze dag worden jullie allemaal verwacht op het kampterrein om 14U.
Vrijdag 31 Juli
Vrijdag gaan we allemaal met de bus terug naar de lokalen en laden we
samen de camion uit. Tegen 16u zouden jullie ongeveer naar huis kunnen
gaan om alles te vertellen over dit geweldige kamp.

XIV

Inschrijving
Inschrijven doe je door een storting op naam van ‘Damiaanscouts’ met de volgende
mededeling: “voornaam” + “achternaam” + “tak”. Het rekeningnummer is BE13
7344 1005 1139. De prijs bedraagt 110 euro voor het oudste kind en 100 euro voor
elk ander kind. De deadline van de inschrijving is 1 Juli 2020.

Financiële steun
Wij proberen onze prijzen steeds zo laag mogelijk te houden, maar we weten dat
zomervakanties nogal duur kunnen zijn. Samen met Scouts & Gidsen Vlaanderen
willen we iedereen de kans geven op een fantastisch scoutskamp en daarom
bestaat er ‘Fonds op maat’. Meer info hierover vind je op de volgende link:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kampprijsop-maat
Ook heel wat ziekenfondsen steunen scoutskampen:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/archief/kampgeld-terugbetaald
Daarnaast zijn er ook sommige werkgevers die scouts- of jeugdkampen
terugbetalen.

XV

Materiele steun
Voor de ouders die het financieel wat moeilijker hebben is er een mogelijkheid om
bij de scouts bepaald materiaal te lenen.
Er is mogelijkheid tot het lenen van gewone rugzakken, trekrugzakken,
slaapzakken en matjes.
Voor gebruik te maken hiervan gelieve dit zo snel mogelijk te melden aan de
giverleiding zodat wij dit kunnen regelen.
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Contactgegevens
Als jullie vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie ons altijd bereiken!

Adres voor kaartjes:
Rue Rodolphe Bernard 20
4140 Chanxhe

Leiding:
•
•
•
•
•
•
•

Maarten: 0495 46 33 13
Jasmine: 0479 13 81 74
Julie: 0474 03 89 31
Ruben: 0479 97 55 54
Huib: 0471 55 10 91
Charlie: 0479 07 97 80
Yoric: 0470 35 47 41

Groepsleiding:
•
•
•
•

Yoric: 0470 35 47 41
Soetkin: 0470 82 01 68
Roel: 0495 77 08 17
Bart: 0478 12 02 66
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XVIII

Beste givers we hopen jullie allemaal te
kunnen ontvangen in onze saloon te
Poulseur zodat we er samen een
spetterend kamp van kunnen maken.
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