KAMPTHEMA FESTIVAL

KAMPBLAADJE
HELCHTEREN
Werkjaar 2020-2021

St.-Aloysiusscouts Geel - Winkelomheide

Enkele nuttige adressen
Kampadres
Ossevenstraat 6
3530 Helchteren

Kampleiders
Stef Vannuffelen
Gemeenteheide 111, 2440 Geel
0497 77 87 54 (enkel in nood)
stef.vannuffelen@gmail.com

Joris Verbiest
Hezemeerdijk 22, 2440 Geel
0471 81 15 39 (enkel in nood)
joris.verbiest1@gmail.com

Takleiders
Kapoenen Geel
Eva Caethoven
Spikkewaverdijk 18, 2440 Geel
0476 72 57 99
eva.caethoven@gmail.com

Kapoenen Winkelomheide
Yinthe Vansant
Tessenderloseweg 55, 2440 Geel
0484 47 63 97
yinthe.vansant2@gmail.com

Wolven
Stéphane Gysen
Manheuvels 14, 2440 Geel
0479 07 83 35
stephanegysen@gmail.com

Wouters
Niels Peeters
Pastoor Claesenstraat 4, 2440 Geel
0499 29 42 24
niels.peeters10@gmail.com

Jongverkenners
Ward Bulckens
Gasthuisheide 16A, 2440 Geel
0494 78 03 48
ward.bulckens@outlook.com

Jonggivers
Eline Vannuffelen
Gemeenteheide 111, 2440 Geel
0471 42 73 66
eline.vannuffelen@hotmail.com

Verkenners
Jochen Dillien
Tweeboomkes 26, 2440 Geel
0498 31 67 97
jochen.dillien@gmail.com

Givers
Toon Gerinckx
Nederlandlaan 3, 2440 Geel
0470 95 65 83
toongerinckx@hotmail.com

Wie vertrekt waar en wanneer?
Kapoenen, Wolven en Wouters
Vertrek op zondag 11 juli
•

•

•

Terug op zondag 18 juli

Omwille van de grotere bubbels die er gevormd kunnen worden, kunnen we dit jaar weer
per bus naar de kampweide afzakken. Dit zal gebeuren op zondag 11 juli aan de lokalen in
Winkelomheide. We verwachten alle leden om 8:30 aan de lokalen, zodat we zeker om
9:00 kunnen vertrekken richting een onvergetelijk kamp!
Er zijn 'bubbels' gevormd op basis van het aantal inschrijvingen per tak, deze bubbels zijn
bedoeld om een geïsoleerde groep te creëren waarbinnen minder strikte regels gelden. De
jongste takken zullen samen één grote bubbel kunnen vormen.
Om alles zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen vragen we aan alle ouders om ’s
morgens bij het afzetten een mondmasker te dragen, voldoende afstand te bewaren van
elkaar en van de leiding en niet blijven rond te hangen aan de lokalen na het afzetten
van de leden. Spreek dit dus ook duidelijk af met de leden, zodat zij ook op de hoogte zijn
dat mama en/of papa niet tot het laatste moment voor vertrek zal kunnen blijven.

Jongverkenners en Jonggivers
Vertrek op vrijdag 9 juli

Terug op zondag 18 juli

• De jongverkenners en jonggivers gaan met de fiets richting de kampweide. Voorzie dus

zeker een degelijke fiets, een reserveband en een helm. Fluohesjes zullen door ons
voorzien worden.
• Jullie worden verwacht om 8:30 aan de lokalen in Winkelomheide voor de jonggivers en de
lokalen in Geel voor de jongverkenners.
• Omdat we graag voorbereid zijn op alles, vragen we om zeker een mondmasker mee te
nemen op kamp.

Verkenners en Givers
Vertrek op vrijdag 9 juli

Terug op zondag 18 juli

• Zoals voorzien, gaan de verkenners en givers met de fiets richting de kampweide. Voorzie

dus zeker een degelijke fiets, een reserveband en een helm. Fluohesjes zullen door ons
voorzien worden.
• Jullie worden verwacht om 8:30 aan de lokalen in Winkelomheide voor de givers en de
lokalen in Geel voor de verkenners.
• Omdat we graag voorbereid zijn op alles, vragen we om zeker een mondmasker mee te
nemen op kamp.

Bagage
Dit jaar zullen alle takken opnieuw hun bagage moeten inleveren op maandag 5 juli.
We vragen zoals vorig jaar om de bagage voldoende te ontsmetten (lees: afspoelen met zeep of een
ander poetsmiddel) alvorens deze af te zetten. Ook vragen we aan de ouders en leden die de bagage
komen inleveren om een mondmasker te dragen. Kom ook zeker met zo weinig mogelijk personen.
Om alles vlot te laten verlopen vragen we om de volgende tijdssloten te respecteren die per
bubbel zijn opgesteld:
-

Kapoenen, wolven en wouters:
Jongverkenners, jonggivers, verkenners en givers:

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00

Ophalen van de leden
Ook het ophalen van de leden zal anders verlopen dan andere jaren, ook hier werken we met
ophalen per bubbel, om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Broers en zussen kunnen nu
natuurlijk wel samen richting het thuisfront vertrekken, de tijdssloten dienen vooral om een
overrompeling op onze wei te voorkomen.
De tijdssloten voor het ophalen van de leden zijn de volgende:
-

Kapoenen, wolven en wouters:
Jongverkenners, jonggivers, verkenners en givers:

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

Ziekte van een lid
•
•

Als een lid ziek wordt op kamp, zullen we dit lid afzonderen (er zal steeds een leider het lid
vergezellen) en de ouders verwittigen. Het lid moet dan zo snel mogelijk opgehaald worden.
Als een lid minder dan 3 dagen voor het kamp nog ziektesymptomen heeft vertoond, mag dit
lid helaas niet mee op kamp vertrekken. De beslissing om een minderjarig lid mee op kamp
te sturen wordt volledig door de ouders gemaakt, zij zijn dan ook verantwoordelijk.

Ik ga op kamp en ik neem mee!

Slaapgerief
 Veldbed (enkel jongste takken)
 Luchtmatras en/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
Mondmasker

Hoi allemaal!
Het kamp staat weer voor de deur. We hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als ons. We gaan er
weer een echt feestje van maken!!!
Dit jaar gaan we op kamp naaaaar… (tromgeroffel) Houthalen-Helchteren. Verdere info over het
vervoer kan je bovenaan dit kampblaadje vinden. Vergeet zeker niet je KIDS ID op de dag van het
vertrek.
Algemene info:
Kampadres: Ossenvenstraat 6, 3530 Houthalen-Helchteren
Kampthema: Festival
De inschrijving is pas geldig na betalen kampgeld (125 euro op BE73 7330 2691 0860: TAK – NAAM –
VOORNAAM). Inschrijven kan je op de site en vergeet niet de individuele steekkaart in te vullen.
Ik ga op kamp en neem mee…
-

Verkleedkleren
15 euro zakgeld
KIDS ID
Regenkledij
Zwemkledij
Stevige wandelschoenen
Slechte kleren
Eventueel lectuur voor tijdens de platte
rust of papier en enveloppes voor brieven
En een goed humeur!

Ik ga op kamp en neem zeker NIET mee..
-

Snoepgoed, frisdrank,…
Elektronica
Zakmessen

Tip1: Label zoveel mogelijk spullen/kleren met je
naam!
Tip2: probeer zakjes te maken met kleren in zodat
het lid in de ochtend snel en efficiënt zijn/haar
kleren kan pakken.
Tip 3: Leer de namen van de leiding, wij luisteren
niet naar juffrouw, leiding, meester,…
Groetjes en een stevige linker van jullie leiding: Eva, Charlotte en Kamil!

Liefste Kapoentjes
Eindelijk is het zover, het grote kamp gaat bijna beginnen! Het belooft weliswaar een topeditie te worden. We gaan dit jaar
met zijn alle naar Helchteren. Vergeet zeker niet je kids-ID aan de leiding te geven op de dag van vertrek en je individuele
steekkaart in te vullen 4 juli.
•
Wat heb je zeker nodig…
•
Kledij:
o Kleren:
o Uniform!!!!
o Verkleedkleren
o T-shirts en shorts
o Wandelkleren
o Slechte kleren (die weg mogen!)
o Onderbroeken
o Sokken
o Zwemkledij
o Regenkledij
o Goeie wandelsokken
o Pyjama
o Wit T-shirt waarop we mogen
verven
o

Schoenen:
▪
Wandelschoenen
▪
Sportschoenen
▪
Slechte schoenen
▪
(Slippers of makkelijk aan
te schieten schoenen)

•

•

•

Toiletgerief

o Tandenborstel en tandpasta (+beker)
o Douche gerief
o Handdoek en washandje
Eetgerief
o Gamel
o Beker
o Bestek
o Keukenhanddoeken
Kampeer gerief:
o Veldbed
o Slaapzak (eventueel extra slaapzak
voor eventuele ongelukjes)
o Kussen
o Eventueel extra dekentje
Extra
o Zakgeld (max 10 euro)
o Kids-ID
o Briefpapier/ strip/...
o Een heel erg goed humeur
o Degelijk rugzak om ver mee te
kunnen wandelen (GEEN
ZWEMZAKJE!!!)

OPGELET: bagage afleveren: zie bovenaan het kampblaadje
Nog een beetje extra info:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is voor onze kapoentjes ook altijd leuk dat ze brieven ontvangen op kamp en zelf brieven naar huis kunnen
schrijven!
Snoep op kamp is niet toegelaten! Snoep wordt door de leiding tot het einde van het kamp bijgehouden,
uiteraard krijgen de leden het snoep terug als het kamp afgelopen is.
Wij raden aan om geen (emotioneel) waardevolle spullen mee te geven op kamp, elk jaar geraken er dingen
verloren en die spullen heb je nergens voor nodig!
Als er speciale dingen zijn waarop wij moeten letten (bv: bedplassen) kan je ons altijd aanspreken vlak voordat we
vertrekken!
Label zoveel mogelijk spullen met je naam!!
Inschrijven op de site en invullen van de individuele steekkaart
De inschrijving is pas geldig na betalen kampgeld
Medicatie met duidelijke omschrijving
Kampadres: Ossevenstraat 6, 3530 Houthalen-Helchteren
Kampthema: festival

Wij hebben er alvast enorm veel zin in, hopelijk jullie ook!
Groetjes Merel, Jill , Ann-Sophie en Yinthe xoxo

Hallo leden en ouders!
Het is al bijna zomer en dat wilt zeggen dat het kamp er aan komt!
Voor sommigen misschien wel de eerste keer! Het belooft een super leuk
en cool kamp te worden!
Waar?
Dit jaar gaan we op kamp in Helchteren!
ADRES: Ossevenstraat 6, 3530 Houthalen-Helchteren
Wanneer?
De wolven vertrekken op zondag 11 juli met de bus aan de lokalen in
Winkelomheide, kijk voor de exacte uren even bovenaan dit kampblaadje.
Bagage?
Zie bovenaan dit kampblaadje
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: Festival!
Niet vergeten!
-UNIFORM! (trui en das), aandoen op dag van vertrek.
-Verkleedkleren in het thema Festival.
-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 hoop “kleren-die-van-niemand-zijn” !!!
-Aangeraden om kleren en onderbroek per dag in een plastiek zak steken.
Ook extra dingen zijn 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(meld dit bij de leiding bij het vertrek alsook in de individuele
steekkaart)
Wat moeten jullie thuislaten?
-Snoep
-Allerhande elektronica (gsm, Nintendo, mp3 ...)

Tot dan!
Groeten van jullie leiding Stéphane, Johan en Stien!

Dag Wouters!
Het kamp komt weer stilaan dichterbij en we zijn er zeker van dat het net zo leuk gaat worden als vorig jaar.
Dit jaar gaan we op kamp naar Houthalen – Helchteren. Het kamp gaat door van zondag 11 tot zondag 18 juli.
We verwachten jullie daarom op zondag 11 juli, bovenaan vinden jullie meer details over het vertrek.
Vergeet zeker niet jullie KIDS ID op de dag van het vertrek.
Algemene info:
Kampadres: Ossevenstraat 6, 3530 Houthalen – Helchteren
Kampthema: Festival
Het inschrijvingsgeld bedraagt 125 euro en moet gestort worden op BE73 7330 2691 0860: TAK – NAAM –
VOORNAAM. Inschrijven kan je op de site en vergeet niet de individuele steekkaart in te vullen.

Ik ga op klamp en ik neem mee…
Kledij:

Toiletzak:

o Uniform
o Verkleedkledij
o T- shirts en shorts
o Zwemkledij
o Regenkledij
o Wandelsokken
o Ondergoed
o Pyama
o Slechte kledij
o Een leegv wit t-shirt dat vuil mag worden
Eetgerief:
o
o
o
o

Gamel
Beker
Bestek
Vaathanddoek

Ik neem zeker niet mee; snoepgoed en elektronica

Tip: label zoveel mogelijk kledij.

o
o
o
o

Tandenborstel en tandpasta
Eventueel een bekertje
Handdoek(en) en washandje(s)
Douchegerief

Slaapgerief:
o
o
o

Veldbed
Slaapzak
Eventueel een extra dekentje voor
de koude nachten

Extra:
o
o
o

KIDS ID!!
15 euro zakgeld
Eventueel strips en brieven om te
schrijven

Wij kijken er alvast naar uit, tot snel: Rune, Senne, Yasmine en Niels

Dag heren! Dit jaar is het kampthema festivals. In Houthalen-Helchteren gaan we er dus een lap op
geven en dit van 9 juli tot 18 juli.

De kampprijs bedraagt 140 euro en moet gestort worden op: BE73 7330 2691 0860 (Vermeld
TAK-VOORNAAM-NAAM). Schrijf je ook in op onze site: staloysiusscouts.be/inschrijvenkamp
De bagage mogen jullie op maandag 5 juli binnenbrengen aan de lokalen van Winkelomheide op
het uur dat bovenaan vermeld staat in dit kampblaadje.
We gaan dit jaar met de fiets op kamp. Afspraak om 8:30 aan het lokaal van Geel.
Vul zeker jullie individuele steekkaart via:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ . Dit geldt als medische fiche voor
het kamp.
Hier zijn nog eens de nummers van de leiding:
- Dries Vangeel(takleider) 0499109994
- Ward Bulckens 0494780348
- Wout Vanuytsel 0491227859
Contacteer ons gerust als er nog vragen zijn!
Groetjes,
Dries, Welkje, Ward

Hoihoi iedereen!
Het schooljaar begint af te korten, wat ook betekent dat we weer bijna op kamp gaan. JOEPIE!!! Het kampthema dit jaar is
festival dus haal jullie dansbeentjes al maar uit de kast. Normaal gingen we naar Glabbeek, maar door omstandigheden
hebben we een andere wei moeten zoeken en zullen we dit jaar naar Houthalen-Helchteren gaan. Dit doen we dan ook met
de FIETS. We spreken af 9 juli om 8uur met de fiets, fietshelm en fluovest aan de lokalen in de Hei. Neem zeker nog een
picknick mee voor onderweg!
Wat neem je zeker mee op kamp:
•
Kledij:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Uniform!!!!
Festivalkleren
T-shirts en shorts
Minstens 1 lange broek
Minstens 1 dikke trui
Wandelkleren
Slechte kleren (vettige spelen)
Kleren die onder de verf mogen
hangen
Onderbroeken
Sokken
Zwemkledij
Regenjas
Goeie wandelsokken
Pyjama

•

•

•

•
Schoenen:
o Wandelschoenen
o Sportschoenen
o Slechte schoenen
o (Slippers of makkelijk aan te schieten
schoenen)
o Regenlaarzen als er slecht weer
voorspeld wordt

Toiletgerief
o Tandenborstel en tandpasta
o Douche gerief
o Handdoek en washandje
Eetgerief
o Gamel
o Beker
o Bestek
o Keukenhanddoek
o Aardappelmesje
o (Dunschiller)
Kampeer gerief:
o Luchtmatras
o Slaapzak
o Kussen
Extra
o Zakgeld (20 euro)
o ID
o Briefpapier/ strip/ magazine/...
o Minstens 1 mondmasker
o 1 paar handschoenen om te sjorreen
(optioneel)
o Een heel erg goed humeur!!!!

Het inleveren van bagage zal plaatsvinden op maandag 5 juli. Meer info staat nog elders in het kampblaadje.
We weten dat dit de leeftijd is dat er gsm meegenomen gaan worden op kamp, we willen bij deze duidelijk maken dat dat
helemaal niet nodig is. Als je toch een gsm wil meenemen, is het niet de bedoeling dat die gebruikt wordt.
Nog enkele extra’s:
•
Label zoveel mogelijk spullen met je naam
•
Invullen van de individuele steekkaart!!
•
Kampadres: Ossevenstraat 6, 3530 Houthalen-Helchteren

Wij kijken er heel hard naar uit!!!
Groetjes van jullie supertoffe leiding ☺

Verkenners,
Dit jaar trekken we van 9 juli tot 18 juli richting Houthalen-Helchteren. Het kampthema dit jaar
is festival!

Belangrijke info!
De kampprijs bedraagt 140 euro en moet gestort worden op: BE73 7330 2691 0860 (VERMELD TAKVOORNAAM-NAAM.) Ook inschrijven op onze site is noodzakelijk: staloysiusscouts.be/inschrijvenkamp
De bagage moeten jullie op maandag 5 juli binnenbrengen aan de lokalen van Winkelomheide.
We gaan met de FIETS op kamp en spreken af op vrijdag 9 juli om 8.00 uur aan de lokalen van Geel.
Vanuit Geel vertrekken we met z’n allen richting onze kampplaats in Helchteren met de fiets.
Vergeet zeker geen degelijke fiets, fietshelm, plakgerief/reserve binnenband en lunchpakket.
Er wordt verwacht dat jullie de individuele steekkaart invullen via:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/. Dit geldt als medische fiche.
Kort samengevat
Adres:

Ossevenstraat 6, 3530 Houthalen-Helchteren

Bagage:
Start kamp:
Bedrag:
Meenemen:
Doen VOOR het kamp:
Contactgegevens:

5 juli op het bovenaan vermelde uur (lokalen Winkelomheide)
9 juli om 8.00 uur (lokalen Geel)
140 euro
Identiteitskaart
Steekkaart invullen/nakijken + kampprijs storten + inschrijven
verkenners@st-aloysiusscouts.be
Wout: 0496 39 13 92
Jochen: 0498 31 67 97
Chiel: 0471 67 62 28

Bij vragen stuur gerust in de Whatsapp of snapchat groep of stuur een berichje naar 1 van de leiding.
Tot dan

(hopelijk!)

Chiel, Jochen, Wout

Hey party people! Voor we naar het eerste festival van het jaar vertrekken hebben
we nog enkele dingen nodig:
• Dit jaar gaan we op kamp naar Helchteren.
Adres: Ossevenstraat 6, 3530 Houthalen-Helchteren
• We vertrekken op vrijdag 9 juli met de fiets naar het kamp. We spreken om
9u00 af aan de lokalen in Winkelomheide, waarna we om 9u30 vertrekken
met de fiets (vergeet geen helm en fluohesje).
• Laat al je waardevolle spullen maar thuis die kan je alleen maar kwijtraken.
Ook snoep breng je niet mee naar het kamp; jullie zullen te eten krijgen!
• Als je graag een briefje schrijft, dan mag je schrijfgerief, briefpapier en
enveloppen zeker niet vergeten.
• Ga allemaal nog eens op zoek naar jullie beste festival outfit en sta klaar om de
coolste dieren te spotten.
• 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!!!)
• De kampprijs bedraagt €140 en kan overgeschreven worden op volgend
rekeningnummer: BE73 7330 2691 0860 (TAK – VOORNAAM - NAAM)
• Maandag 5 juli: Bagage inleveren In W’hei!
• De individuele steekkaart moet op internet worden ingevuld en dit op de site
van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zo kunnen we ten alle tijden aan de
medische informatie/ contactgegevens van uw zoon/dochter/mama/papa/…
• Vergeet ook je identiteitskaart niet!

• Voor verdere vragen mag je altijd jullie
leiding contacteren!

Veel avontuurlijke groetjes,
Jasmine, Lies en Toon

