KAMPBOEKJE ZOMERKAMP 2014

st. joris troep
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COlOFON

dit kampboekje is een uitgave van
Scoutng St. Jan Baptist (Scouting Heerlen)
Meezenbroek-Heerlen

Redactie
Luc Stel

e-mailadres
Info@stjanbaptist.nl
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VOORWOORD
Het is bij Scouting gebruikelijk op kamp te gaan.
Tegenwoordig gaan andere clubs ook op kamp, maar dat is natuurlijk heel wat
anders dan op kamp gaan met een troep Scouts.
De Scouts leren tijdens het kamp leuke zaken die straks thuis van pas kunnen
komen, maar ook op school of bij de Explorers, waar je nog meer leert om je
zelf te verzorgen en zelfstandiger te zijn.
Tijdens het scoutskamp maken de Scouts natuurlijk heel veel plezier met elkaar en is het niet toegestaan ruzie met elkaar te maken.
Tuurlijk niet, want Scouts maken geen ruzie, toch?
Dit scoutskamp staat geheel in het teken van samenwerken.
Samenwerking tussen een aantal mensen, want dit jaar gaan er helaas niet zo
veel Scouts mee op kamp. Daarom wordt het programma enigszins daaraan
aangepast.
Met een beetje geluk, komen de Scouts thuis met wat werk voor de moeders.
Het naaien van de insignes op de blouse.
Lees het kampboekje samen met je ouders even door.
Is wel fijn dat ook je ouders weten wat de bedoeling van het kamp is en wat ze
kunnen verwachten.
Ik sluit dit voorwoord af met de Scouts en hun staf een heel mooi kamp toe te
wensen.
Met vriendelijke scoutinggroet,
Luc Stel
Groepsvoorzitter
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INSIGNES
De Scouts kunnen het hele jaar door insignes halen.
Soms plannen we de programma's zo, dat er een insigne behaald kan worden.
Tijdens kamp doen we dat ook.
Door alleen al mee te doen met het kampprogramma halen de Scouts automatisch een insigne.
Dit kamp zijn bijvoorbeeld de insignes:
BUITENLEVEN, SPORT en SPEL, KNOPEN, INTERNATIONAAL en TOCHTTECHNIEKEN, te behalen.
Dat is toch een hele uitdaging!!
De staf wensen de Scouts heel veel plezier en succes.
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DE scouts en internet
Naast onze unieke website waarop de foto's
van het kamp na het kamp zullen worden
gepubliceerd, zijn tijdens het kamp foto's
op facebook te bekijken.
U kunt hierdoor het kamp een beetje volgen.
Het is trouwens geen garantie.
De staf moet wel voldoende tijd hebben om
de foto's te maken en op facebook te
posten.
Dus we beloven niets, maar zullen wel onze
uiterste best doen.

Op facebook is het
kamp van de Scouts
met foto's te volgen.

https://www.facebook.com/pages/Scouting-Heerlen/269070066493317
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alGEMENe INFORMATIE
BAGAGE
De bagage dient vrijdagavond 11 juli, dus een dag voor het vertrek, tussen
19.00 uur en 19.30 uur, in ons HK afgegeven te worden.
Verderop in dit boekje vindt u een lijst van spullen die de Scouts mee moeten
nemen. Houdt er a.u.b. rekening mee dat uw zoon en/of dochter 8 dagen op
kamp gaat, niet een hele maand :-).
SCOUTFIT
De scoutfit hebben de Scouts natuurlijk aan.
Als het 20 graden of warmer is, dan is het T-Shirt en de das voldoende maar
dan moet de blouse wel ingepakt zijn. Dus vergeet de scoutfit niet compleet
mee te nemen.
Denk eraan dat ook de scoutfit gemerkt moet worden.
Het is niet de bedoeling dat dit zichtbaar met een markerstift gebeurd maar
op de labels die aan de verschillende kledingstukken voor dat doel zitten.
INPAKKEN EN MERKEN VAN DE KLEDING
Alle kleren (inclusief de scoutfit) en andere eigendommen moeten gemerkt
zijn, zodat we straks weten van wie de spullen zijn.
Merken kunt u door te borduren in kledingstukken of labeltjes laten maken
die dan in de kledingstukken worden genaaid.
Ook de Scouts leren we zuinig op hun eigen spullen te zijn.
Pak de spullen die bij elkaar horen in kleinere gedeelten in.
Bijvoorbeeld in plastic (of papieren (denk aan het milieu) zakken). Je voorkomt dan dat allerlei spullen “verdwalen”.
VERTREK EN TERUGKOMST
We vertrekken zaterdag 12 juli om 10.00 uur vanaf het HK.
Op zaterdag 19 juli omstreeks 13.00 uur komen we bij ons HK aan. De
Scouts worden na het opruimen van de spullen thuis gebracht.
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Persoonlijke
Standaard
Uitrusting (PSU)
De Scouts kunnen hun spullen samen met hun ouders inpakken in een koffer,
rugzak of weekendtas.
Zorg ervoor dat je 1 tas of koffer hebt. Voor een broodmaaltijd, drinken e.d. is
het makkelijk dat de Scout een rugzakje bij zich heeft. Dat is ook goed te gebruiken als de Scouts een dagje weg gaan.
Schat zelf in hoeveel van elk mee genomen moet worden. Het moet allemaal
wel in het koffer/de rugzak/de tas passen. Gebruik geen geweld bij het passend maken van de bagage. Kruis aan wat je ingepakt hebt.

Stel de volgende vragen:
Kan ik slapen?
q
q
q
q

Slaapzak
Slaapmatje (geen luchtbed)
Pyjama (evt. een trainingspak, spaart ruimte)
Zaklantaarn met eventueel reserve batterijen

Kan ik me wassen?
q
q
q
q

Handdoeken en washandjes
Tandpasta en tandenborstel
Kam en/of borstel
Zeep en zeepdoosje

Heb ik genoeg kleding?
q
q
q
q
q
q
q

Sokken
q Zakdoeken
q Ondergoed (1 per dag)
Shorts
q T-Shirts
q Truien
Lange broeken
Joggingpak (evt. als pyjama te gebruiken)
Stevige schoenen heb je aan
Zwemkleding
Evt. reserve paar schoenen
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Kan ik eten?
q

Een goede maaltijd voor onderweg

Andere materialen die van belang zijn?
q
q
q
q
q
q
q
q

Ziekenfondspasje: afgeven bij de hopman
Paspoort of Nederlands identiteitsbewijs afgeven bij de hopman
Dagrugzakje
Logboek (Door PL mee te nemen)
Eventueel een fototoestel
Een deugdelijk zakmes
Minimaal 5 oude theedoeken per Scout
Regenkleding

EN NIET VERGETEN:
De scoutfit heb je compleet inclusief das en dasring met de scoutingcap tijdens de reis aan. Let ook op de kwaliteit. Zorg ervoor dat versleten onderdelen op tijd worden vervangen
Denk eraan dat al je kleren (inclusief de scoutfit) en andere eigendommen gemerkt zijn, zodat je weet welke spullen van jou zijn.
Merken kun je met leukoplast, nagellak of borduren in kledingstukken.
Je kunt ook naambandjes met je naam bestellen en die innaaien.
Pak je spullen die bij elkaar horen in kleinere gedeelten in.
Bijvoorbeeld in plastic (of papieren (denk aan het milieu) zakken). Je
voorkomt dan dat allerlei spullen “verdwalen”.
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AlGEMENE REGELS
1.

Er mag NIET te veel snoep meegenomen worden

2.

Zakgeld: NIET meer en niet minder dan 10 euro.

3.

Het indentificatiebewijs en het zorgverzekeringspasje
worden bij de Hopman ingeleverd.

4.

Het is niet toegestaan telefoons, computers, spelcomputers, radio's
en/of andere elektrische apparatuur mee te nemen.
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BEREIKBAARHEID
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u ons zomaar even belt.
Wij vragen u alléén in uiterste noodgevallen contact met ons op te nemen.
Dat kan door de Hopman op 0622490222 te bellen.

ONZE KAMPlaats
Wij zijn te gast bij de Luxemburgse Scouts en Gidsen
Ons kampterrein ligt in het Fënsterdall, nabij het dorpje Brouche, 6 km van de
stad Mersch in het groothertogdom Luxemburg.
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globaal programma
Ons programma bestaat uit tent opzetten, koken, tocht, kampvuur, korte
hike, bezoek aan de hoofdstad Luxemburg, BBQ, Sport en Spel, en nog veel
meer.

Onze dagindeling:
08.00 u
08.30 u
10.00 u
12.30 u
14.00 u
16.30 u
18.00 u
19.30 u
22.00 u
22.30 u

Opstaan en wassen
Ontbijt, afwassen, tent en omgeving opruimen
Programma
Lunch, afwassen, tent en omgeving opruimen
Programma
Koken
Diner, afwassen, tent en omgeving opruimen
Programma
Naar Bed
Stilte
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