KAMPTHEMA CHINA
St.-Aloysiusscouts Geel - Winkelomheide

KAMPBLAADJE
LEFFINGE
Werkjaar 2017-2018

Enkele nuttige adressen
Kampadres
Mechelhofweg 1
8432 Leffinge

Kampleiders
Toon Bens
toon_bens@msn.com

Elien Verbiest
elien.verbiest1@gmail.com

Takleiders
Kapoenen Geel
Jochen Dillien
jochen.dillien@telenet.be

Kapoenen Winkelomheide
Jasper De Meyst
jasper.demeyst@gmail.com

Wolven
Dieter Dens
dieterdens@hotmail.com

Wouters
Chiel Vankerckhoven
chielol99@hotmail.com

Jongverkenners
Robin Ferleu
robin.ferleu1@gmail.com

Jonggivers
Toon Gerinckx
toongerinckx@hotmail.com

Verkenners
Jef Liekens
jefliekens@hotmail.com

Givers
Leni Daems
lenidaems@live.be

Wie vertrekt waar en wanneer?
Kapoenen, Wolven en Wouters
Vertrek op zondag 8 juli

Terug op zondag 15 juli

De jongste takken komen samen op zondag 8 juli aan de lokalen in Winkelomheide (Wassewater)
om 8.30 uur. De bus richting Leffinge vertrekt om 9.00 uur stipt. Wees dus op tijd!
Vergeet die dag ook zeker geen rugzak met een flesje drinken en een koek voor onderweg. Bij het
vertrek kan je ook de kids ID aan de verantwoordelijke leiding afgeven. Van zodra de bus op de
kampplaats aankomt, gaan we van start met een super leuk ontvangstspel!
Kampprijs: 125 euro

Jongverkenners en Jonggivers
Vertrek op vrijdag 6 juli

Terug op zondag 15 juli

De oudste takken verplaatsen zich eveneens met de bus naar de kampweide. Zij worden op vrijdag 6
juli aan de lokalen in Winkelomheide verwacht (Wassewater) om 8.30 uur. De bus richting Leffinge
vertrekt om 9.00 stipt! Neem ook zeker een rugzak met drinken en iets om te knabbelen mee voor
onderweg. De kids ID of identiteitskaarten mogen bij vertrek aan de desbetreffende leiding
afgegeven worden.
Kampprijs: 140 euro

Bagage
De bagage kan worden binnengebracht op maandag 2 juli tussen 18.00 uur en 20.00 uur aan de
lokalen van Winkelomheide (Wassewater).

Inschrijven kamp
Inschrijven kan tot zondag 27 mei op de website: st-aloysiusscouts.be/inschrijvenkamp
Betalen kan enkel via overschrijving op rekeningnummer: BE73 7330 2691 0860 / St.-Aloysiusscouts /
2440 Geel. Belangrijk: gebruik als mededeling TAK - VOORNAAM - NAAM
Let op: de inschrijving is pas geldig na de inschrijving op de website en de betaling. Ook vragen wij
om de individuele steekkaart van uw zoon/dochter in te vullen, deze geldt immers als medische
fiche. Dit kan u doen door naar volgend site te gaan:
groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin
(De gebruikersnaam is het lidnummer van uw zoon/dochter dat op hun lidkaart staat.)

Ik ga op kamp en ik neem mee!
Slaapgerief
 Veldbed (enkel jongste takken)
 Luchtmatras of matje
 Slaapzak en eventueel een extra
deken
 Pyjama
Wasgerief:






Handdoeken en badhanddoeken
Washandjes
Shampoo en zeep
Tandenborstel en tandpasta
Kam of borstel

Kledij













Perfect uniform!!
T-shirts
Korte en lange broeken
Warme truien
Sokken en ondergoed
Zwembroek/bikini/badpak
Regenkledij
Stevige stapschoenen
Laarzen (eventueel)
Sportschoenen
Warme jas
Linnen zak voor vuile was

Eetgerief






Gamel
Bestek
Beter
3 keukenhanddoeken
Aardappelmesje (enkel oudste takken)

Allerlei
 Zaklantaarn
 Schrijfgerief en papier
 Rugzakje en drinkbus voor
dagtochten
 Plastic zak om slaapgerief te
beschermen
 Zonnecrème
 Wasspelden
 Fietsgerief (oudste takken)
 Trekkersrugzak (oudste takken)
 Eventueel een beetje zakgeld
Niet vergeten!
 KidsID of identiteitskaart
 Invullen individuele steekkaart
 Eventuele medicatie

Inschrijving bezoekdag 15 juli!
Naar jaarlijkse gewoonte beëindigen we ons kamp met een bezoekdag. Op deze dag organiseren we een
wandeling, om de omgeving een beetje te verkennen en wordt er lekker eten voorzien.

Vanaf 13.30 uur zijn jullie welkom om het kamp, samen met ons,
in schoonheid af te sluiten.
Omdat het kampthema dit jaar China is, zullen er acht
verschillende woks voorzien worden vergezeld van rijst of
noedels en dit aan de democratische prijs van €9 per persoon!
U hoeft dus enkel aan te duiden met hoeveel personen u graag
zou willen komen naar de bezoekdag. Op de dag zelf stelt u dan
uw favoriete wok samen! Ook zal er een veggie optie voorzien
worden.

Inschrijven voor onze bezoekdag kan tot zondag 27 mei en doe je via deze link:
st-aloysiusscouts.be/inschrijvenkamp (doorklikken naar bezoekdag)
Opgelet: Op de bezoekdag zelf aanvaarden wij geen inschrijvingen meer!
LEDEN die mee op kamp gaan hoeven niet te betalen, maar GELIEVE WEL AAN TE DUIDEN WAT ZIJ GRAAG
ZOUDEN ETEN.

Nǐ hao! (hallo!)
Het is al bijna zomer en dat wil zeggen dat het kamp eraan komt!
Voor vele van jullie is het de eerste keer, maat het belooft een knaller van formaat te worden!

Waar?
Dit jaar gaan we op kamp in Leffinge!
Ons kampterrein is heel dicht bij de zee, super tof voor een scoutskamp!
ADRES: Mechelhofweg 1, 8432 Leffinge
Wanneer?
De kapoenen vertrekken op zondag 8 juli met de bus aan de lokalen in Winkelomheide
om 9u stipt. Dit betekent dat we jullie ten laatste om 8u30 daar verwachten.
Bagage?
Deze kan je op maandag 2 juli binnenbrengen aan de lokalen in Winkelomheide tussen
18u-20u.
Kostprijs?
€125 -Te storten op volgend rekeningnummer:
BE73 7330 2691 0860 (TAK-VOORNAAM-NAAM).
Ook inschrijven op onze site is noodzakelijk:
st-aloysiusscouts.be/inschrijvenkamp
Het kampthema?
Het kampthema dit jaar is zoals je misschien al had geraden China.
Niet vergeten!
-UNIFORM! (trui en das), aandoen op dag van vertrek.
-Verkleedkleren in het thema China.
-Zakgeld (15 euro is ruim voldoende)
-Strips voor tijdens de platte rust
-Vergeet ook zeker niet alle kleren goed te merken, zodat we niet blijven zitten met een
hoopje “kleren-die-van-niemand-zijn”!!
-Aangeraden om kleren en onderbroek per dag in een plastiek zak steken. Ook extra
kledij is handig.  Maak de bagage samen met je kind, zo weten ze wat ze allemaal
bijhebben.
-Zeker nazien of de individuele steekkaart wel ingevuld/nagekeken is op de site van
Scouts en Gidsen Vlaanderen:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/.
-KidsID
-Medicatie (meldt dit bij de leiding bij het vertrek alsook in de individuele steekkaart)
Wat moeten jullie thuislaten?
-Snoep
-Allerhande elektronica
Zhídào nà shí! (Tot dan!)
Jìnglǐ (Groeten) van jullie leiding Wout, Stijn & Jochen

Dag lieve kapoenen,
We gaan dit jaar op kamp van 8 tot 15 juli naar Leffinge.
Het adres van de kampplaats is: Mechelhofweg 1, 8432 Leffinge.
Jullie worden verwacht op 8 juli om 8.30 uur aan de lokalen van Winkelomheide van waaruit we
samen vertrekken met de bus om 9 uur stipt.
De bagage moeten jullie op maandag 2 juli binnenbrengen aan de lokalen van Winkelomheide tussen
18 uur en 20 uur.
De kampprijs bedraagt 125 euro en moet worden gestort op: BE73 7330 2691 0860 / TAK –
VOORNAAM – NAAM.
Er wordt verwacht dat jullie de individuele steekkaart invullen via internet. Dit geldt als medische
fiche. De inschrijvingen voor het kamp en het invullen/nakijken van de individuele steekkaarten
zouden tegen zondag 27 mei gebeurd moeten zijn De kapoenen moeten ook hun kids ID meenemen.
Kort samengevat:
Adres:
Bagage:
Start kamp:
Bedrag:
Meenemen:
Doen VOOR het kamp:

Mechelhofweg 1, Leffinge
2 juli tussen 18 uur-20 uur (lokalen w’hei)
8 juli om 8.30 uur (lokalen w’hei)
125 euro
Kids ID
Steekkaart invullen + kampprijs storten en
inschrijven op site

KAMPTHEMA: CHINA

WEETJES:
-

Schrijf op al de spullen (kleren, eetgerief) je naam, zodat alles makkelijk terug te vinden is.
Steek de kleren per dag apart in een plastiek zak, zodat de leden hun kleren snel kunnen
terugvinden.
Er wordt geen aparte dag voorzien voor de verloren voorwerpen, dit gebeurt op kamp zelf.
Eetgerief (gamel, bestek, beker, keukenhanddoek) zelf meenemen op kamp.
Verkleedkleren in thema.
Zakgeld (€15 is ruim voldoende)

Het kamp komt er weer aan! Het werd tijd ook, we hebben er een jaar op moeten wachten …

Waar?
Dit jaar gaan we op kamp in Leffinge! Ons kampterrein is een 6-tal kilometer gelegen van de zee (Middelkerke).

Wanneer?
De wolven vertrekken op zondag 8 juli met de bus aan de lokalen in Winkelomheide om 9 uur stipt. Dit betekent
dat we jullie ten laatste om 8.30 uur verwachten.

Bagage?
Deze kan je op maandag 2 juli binnenbrengen aan de lokalen in Winkelomheide tussen 18 uur en 20 uur.

Kostprijs?
€125 - Te storten op volgend rekeningnummer: BE73 7330 2691 0860 (TAK-VOORNAAM-NAAM). Ook inschrijven
op onze site is noodzakelijk: st-aloysiusscouts.be/inschrijvenkamp

Het kampthema?
Het kampthema is dit jaar China.

Niet vergeten!






UNIFORM! (hemd en das), aandoen op dag van vertrek.
Verkleedkleren in ons kampthema.
Zakgeld (15 euro is ruim voldoende)
Strips voor tijdens de platte rust
Vergeet ook zeker niet alle kleren goed te merken, zodat we niet blijven zitten met een hoopje
“kleren- die-van-niemand-zijn” !!!
 Aangeraden om kleren en onderbroek per dag in een plastiek zak steken.
 Zeker nazien of de individuele steekkaart wel ingevuld is op de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/.
 KidsID

Wat mogen jullie gerust thuislaten?
 Snoep
 Allerhande elektronica

Groetjes van jullie tofste leiding Dieter, Bert, Wout en Dries

你好/Nǐ hǎo/hallo
Beste wouter,
Begin al maar uit te kijken naar het kamp van dit jaar,
want het wordt weer fantastisch. We gaan dit jaar op
kamp naar Leffinge. We verwachten jullie op zondag 8
juli om 8.30 uur aan de lokalen in W'Hei. Vergeet
zeker niet je KIDS ID op de dag van vertrek en je
individuele steekkaart in te vullen tegen zondag 27
mei.

Zeker nodig












Verkleedkleren
Zakgeld (15 euro)
KIDS ID
Regenkledij
Zwemkledij
Stevige wandelschoenen
Je beste humeur
Slechte kleren
Strips/boek/...
Bagage afleveren: 2 juli
van18 uur tot 20 uur aan de
lokalen in W'Hei.
Zakgeld (€15 is ruim
voldoende)

Zeker niet nodig




Snoep
Frisdrank
Elektonica

Tips & Tricks
Label zoveel mogelijk
spullen/kleren met je naam!!!
Handig om kleren per dag in
plastiek zak te steken.
De inschrijving is pas geldig na
betalen kampgeld
(125 euro op BE73 7330 2691 0860
/ TAK – NAAM - VOORNAAM),
inschrijven op site en invullen van de
individuele steekkaart.
Kampadres: Mechelhofweg 1, 8432
Leffinge
Kampthema: China

Wij hebben er alvast veel zin in!

再見

/Zàijiàn/doei xxx de leiding

Dag Jong-verkenners!
Dit jaar staat het kamp in het thema van CHINA! We gaan van vrijdag 6 juli tot zondag
15 juli naar Leffinge. Het kampadres is: Mechelhofweg 1, 8432 Leffinge.
Vrijdag 6 juli om 9 uur vertrekken we in W’Hei met de Bus richting Leffinge. Zorg er
dus voor dat jullie ten laatste om 8.30 uur aan de lokalen zijn!
Inschrijven kan je doen via onze site (http://st-aloysiusscouts.be/inschrijvenkamp/).
Vergeet ook niet de individuele steekkaarten te controleren. De kostprijs bedraagt
€140 euro en mag gestort worden op BE73 7330 2691 0860 (TAK-VOORNAAMNAAM).
Wat neem je allemaal mee op kamp?
 Slaapzak
 FIETS met helm en fietsgerief
 Luchtmatras/veldbed
 Matje voor tweedaagse
 Trekkersrugzak
 Voldoende onderbroeken en kousen
 Zomerse kleren
 Sportkleren
 Zwemgerief
 Winterse kleren (je weet maar nooit in België)
 Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta en zeep)
 Wandelschoenen
 Sportschoenen
 Verkleedkleren
 Pen en papier voor brieven te sturen
 Keukenhanddoek
 Patattenmesje en dunschiller
 Gamel, beker en bestek
 Verkleedkleren in het thema China
 Beetje zakgeld
De bagage met fiets breng je binnen op maandag 2 juli tussen 18-20u

Kostbare dingen zoals Ipod, gsm of consoles laat je beter thuis. Snoep en andere
zoetigheden laat je ook best thuis.
Tot op het kamp! Jeroen, Mauro en Robin

Ni Hao, dames en kerels, de keizer roept ons! Allen te paard en naar de grote muur in
Leffinge. Vergeet zeker je kung-fu skillz niet en denk zeker aan de volgende puntjes:
xoxo
 Dit jaar gaan we op kamp naar Leffinge.
Adres: Mechelhofweg 1, 8432 Leffinge
 We vertrekken op vrijdag 6 juli met de bus naar het kamp. We spreken om
8u30u af aan de lokalen in Winkelomheide, waarna de bus vertrekt om 9u
stipt.
 Laat al je waardevolle spullen maar thuis (gelukskoekjes, Nintendo Switches,
etc.) die kan je alleen maar kwijtraken. Ook snoep breng je niet mee naar het
kamp; jullie zullen genoeg lekkers krijgen!
 Als je graag een briefje schrijft, dan mag je schrijfgerief, briefpapier en
enveloppen zeker niet vergeten.
 Graaf allemaal eens in jullie Chinese garderobe en breng jullie mooiste
kleertjes mee!
 Je mag ook een beetje zakgeld meenemen voor een hapje/drankje op
daguitstap.
 Voor de rest neem je het gebruikelijke kampgerief mee. (zeker niet te
vergeten: wandelschoenen, regenkledij en een trekkersrugzak + matje!!!)
Vergeet ook zeker niet jullie fiets mee te brengen met jullie bagage.
 De kampprijs bedraagt €140 en kan overgeschreven worden op volgend
rekeningnummer: BE73 7330 2691 0860 (TAK – VOORNAAM - NAAM)
 Maandag 2 juli 18u-20u: Bagage + fiets afleveren! In W’hei!
 Medische fiches zijn niet meer van toepassing, in plaats daarvan moet de
individuele steekkaart op internet worden ingevuld en dit op de site van
Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 Vergeet ook je identiteitskaart niet!
 Voor verdere vragen mag je altijd jullie leiding contacteren!

再见

Lisi, Yin & Yongbao

