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THE ARK
Het is weer zover! De mooiste tijd van het jaar komt eraan.
Daarmee bedoelen we niet enkel de twee maanden
vakantie maar het wel het hoogtepunt van de vakantie,
het scoutskamp uiteraard!
Welkom aan boord van The Ark: de ultieme
samensmelting van maritieme samenhorigheid. We
hebben het dan ook over verschillende arken, waarbij die
van Noah zeker niet mag ontbreken. Ook het cruiseschip
The Ark zullen we vanaf 21 Juli bevaren.
Schip ahoj, maak jullie klaar voor een spetterende
bootervaring.
Je matrozenleiding staat alvast paraat!
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Wie gaat er mee?
Leiding
Jullie kennen uiteraard al de giverleiding die meegaat op
scoutskamp! We zullen ze voor de zekerheid nog eens
voorstellen. Want ook wij kijken al heel hard uit naar het
scoutskamp!!!

Roel
Bart

Britt
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Silken

Kato

Soetkin
Maarten
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Foeriers
Dit jaar gaan er zoals elk jaar weer foeriers mee. Zij gaan
zowel de Jonggivers als de Givers bijstaan bij het koken en
ook zelf maaltijden maken. We zullen ze even voorstellen.
Robbe Cornelis kennen de meesten
wel al en zeker de 1ste jaars zouden
hem moeten kennen. Het wil niet
zeggen omdat hij even naar Zweden is
voor zijn studies dat hij de scouts laat
links liggen deze zomer.

Charlie Smedts ja ook hij is
terug van weggeweest. Voor zij
die mee zijn geweest op het
super leuke weekend, jullie
kennen hem en al diegene die
hem nog niet kennen krijgen
hier 10 dagen de tijd voor op
ons super leuke kamp!
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De derde foerier is niemand
minder dan Gil Boogaerts.
Ook deze kanjer kennen
jullie allemaal al. Dit jaar
zorgt hij niet enkel voor ons
materiaal als
materiaalmeester maar hij
gaat ook voor zorgen dit
onze buikjes goed gevuld
zijn.

Tussen al dit mannelijke geweld is
er toch nog een vrouw terug te
vinden. Ja we hebben het over
Niemand minder dan Lisa
Hendrickx. Na haar tijd als lid en
leiding binnen de scouts geeft ze
niet op en gaat verder als foerier.
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Locatie
Waar gaan we op kamp?
We gaan dit jaar op kamp in de provincie Antwerpen,
meer bepaald in het dropje Herselt. Ons kampterrein ligt
vlak bij het bos perfect dus.
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Meeneemlijst
ALGEMEEN
o Trekkersrugzak (geen trolley’s) ->16 Juli afgeven bij
inladen camion
o Uniform
o Ondergoed
o Kousen
o T-shirts
o Warme truien (min. 2)
o Broeken (lange en korte)
o Reserveschoenen!
o Zwemgerief (zwemkledij + handdoek)
o Regenjas!
o STAPSCHOENEN (verplicht!)
VOOR DE NACHT
o Matje
o Slaapzak
o Pyjama
o Kussen
o Knuffel
o Iglotentje
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HYGIËNE
o Tandenborstel
o Tandpasta
o Shampoo
o Douchegel
o Badhanddoek
o Deodorant
o Maandverband
o Muggenmelk
o Zonnecrème + aftersun
o

EXTRA
o POT FORMULE X (choco, confituur,…)
o Enveloppen + pen + postzegels
o Wasknijpers
o Zonnepetje + zonnebril
o Themakleren
o Een rugzak voor daguitstap
o Een fluohesje
o Wat zakgeld (niet verplicht)
o Zakmes (niet verplicht)
o Een spel kaarten, tijdschriften, strips,…

12

WAT NEEM IK ZEKER NIET MEE?
• Eigen medicatie, tenzij gemeld aan de leiding
• GSM op eigen risico en wordt niet opgeladen
• Dure voorwerpen
• Alcohol
• Sigaretten (enkel Givers waarvan de ouders op voorhand
aan de leiding melden dat hun kinderen mogen roken,
krijgen aparte rookmomenten tijdens het kamp)
• Drugs
• Alles wat op een gewone scoutsvergadering ook niet mag

2/3/4-Daagse?
We gaan dit jaar met de fiets op pad dus zie maar zeker
dat die zeker in orde is tegen het kamp. Er wordt
verwacht dat je zelf je spullen kan dragen op de
meerdaagse dus bereid je hier ook op voor!
Nog een belangrijk puntje is dat je samen met 2 andere
vriendjes afspreekt voor een iglotentje mee te nemen.
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Afzetten en
ophalen?
Aangezien we met de fiets op meerdaagse gaan moeten
we de fietsen ook daar krijgen. Hoe gaan we dit regelen?
Dinsdag 16 Juli
Jullie worden allemaal verwacht om 9uur om samen met
de leiding de camion in te laden. We verwachten dat
jullie hier allemaal zijn want je moet je rugzak voor
kamp al in de camion steken deze dag. Kan je niet
komen? Zoek dan een vriendje of vriendinnetje die jouw
rugzak in de camion steekt deze dag.
Zondag 21 Juli
Vandaag vertrekken we eindelijk op kamp. We
verwachten jullie allemaal met een werkende fiets en een
goed humeur om 9u30 op het kerkplein.
Woensdag 31 Juli
Woensdag vertrekken we terug naar huis en komen we
rond 16uur aan bij de lokalen. Na het uitladen van de
camion mogen jullie huiswaarts keren na een leuk maar
vermoeiend kamp.
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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
2019

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-naarde-scouts/lidgeld/kampprijs-op-maat
Ook heel wat ziekenfondsen steunen scoutskampen:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/archief/kam
pgeld-terugbetaald
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Daarnaast zijn er ook sommige werkgevers die scouts- of
jeugdkampen terugbetalen.

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 een matje.
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
Diestsebaan 36
2230 Herselt

LEIDING
•
•
•
•
•
•
•

Maarten: 0495463313
Soetkin: 040470820168
Silken: 0476818677
Bart: 0478120266
Roel: 0495770817
Kato: 0479181678
Britt: 0474055273

GROEPSLEIDING
•
•
•
•

Yoric: 0470354741
Charlie: 0499379670
Tessa: 0473391102
Tom: 0478120306
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Liefste givers we hopen
jullie allemaal te mogen
verwelkomen op

THE ARK

Kusjes
De Giverleiding
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