KAMP
2022
Dourbes

VOORWOORD
Beste leden, beste ouders
Het is tijd voor de afsluiter maar tegelijkertijd ook het hoogtepunt van het jaar. We gaan
weer met zen allen op kamp! Hopelijk staat iedereen al even hard te springen om te
vertrekken als de leiding. Het aftellen naar een mooie periode van samenzijn, plezier en
zorgeloos jong zijn kan zo weer beginnen.
Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er weer op uit naar de zuidelijke kant van het land, want
ook daar is’t plezant! Dit jaar strijken we neer in Dourbes in de gemeente Viroinval, niet zo
ver van de Franse grens.
In deze inleiding geven we u ook al graag wat praktische informatie mee. Het adres van onze
gastheer, waarop we ook dit jaar graag briefjes, tekeningen, betalingsaanmaningen of andere
leutigheden ontvangen, is:

Scouts Blauberg
t.a.v. (naam + voornaam)
Rue de Fagnolle 44
5670 Dourbes
De prijzen voor het kamp zijn ook dit jaar dezelfde gebleven, we lijsten ze voor u op:
Kapoenen:

€ 60

Welpen:

€ 80

Jongverkenners:

€ 100

Verkenners:

€ 100

Gezinnen met meerdere leden krijgen wel een korting. Zo krijgt elk tweede lid van eenzelfde
gezin dat meegaat op kamp € 15 korting en elk derde lid krijgt € 25 euro korting. Bovendien
bieden we dit jaar ook een speciale formule aan, ‘fonds op maat’ genaamd, waarover u
achteraan dit boekje meer kan lezen. Bij het afgeven van de valiezen (14 juli 18u30) kan u
betalen.
De Welpen, Jongverkenners en Verkenners vertrekken 19 juli, iedereen wordt verwacht om 9u.
Kapoenen jullie vertrekken 21 juli en worden verwacht om 9u.
Verder vindt u nog informatie over het kamp en over wat en wat NIET mee te nemen.
Ne stevige linker en tot snel!

FONDS OP MAAT
Wij zijn ons er van bewust dat het voor sommige ouders niet evident is om financieel rond te komen en
om daar bovenop ook nog het kampgeld van hun kinderen te betalen. Daarom hebben we besloten om
dit jaar in samenwerking met Scouts & Gidsen Vlaanderen ‘fonds op maat’ in te voeren. Met behulp van
dit fonds, moet elke ouder slechts één derde van de oorspronkelijke kampprijs betalen. Dat levert dan
volgende prijzen:
Kapoenen: € 20
Welpen: € 26
Jongverkenners: €33
Verkenners: € 33
Dit fonds is van toepassing op elk gezin dat het om welke redenen dan ook moeilijk heeft om rond te
komen.
Hoe gaat de aanvraag voor dit fonds in zijn werk? Zeer eenvoudig: stuur ons gewoon een mailtje naar
scoutingopmaat@scoutsblauberg.be met uw naam, de naam van uw kinderen en de tak waarin ze
zitten en vermeld dat u beroep wilt doen op ‘fonds op maat’. Daarna handelen wij uw aanvraag in alle
discretie af. We verwittigen u als alles in orde is, waarop u het resterende bedrag op ons
rekeningnummer BE29 7360 2358 0764 mag storten.
We beseffen dat geld niet altijd even gemakkelijk is om over te praten, daarom verzekeren we iedereen
die beroep wil doen op ‘fonds op maat’ dat we elke aanvraag uiterst discreet zullen behandelen. De
enige personen die zicht hebben op deze aanvragen zijn de hoofdleiders van onze groep.
Als u nog bijkomende vragen hebt over ‘fonds op maat’ mag u ons ook altijd een mailtje sturen. Wij
helpen iedereen graag verder.

KAPOENEN
Hoi kapoenen,
Het jaar is voorbij gevlogen en om dit af te sluiten gaan we op ontdekkingstocht in Wallonië.
Op 21 juli vertrekken we met onze safari jeeps naar Couvin. Hier zullen we onze tenten opzetten en
jullie opleiden tot echte avonturiers. Dit ‘trainings’-kamp kan je vergelijken met een lange zaterdag,
alleen doen we nog leukere dingen zoals zwemmen in de rivier, elke avond ons eigen kampvuur
maken, zelf pizza maken, spelletjes spelen, verstoptechnieken, … Zo zullen jullie kunnen ontdekken
hoe je kan overleven tijdens lange safaritochten in de wilde Waalse natuur!
Dit avontuur wordt jullie aangeboden voor een voordelige prijs van slechts €60 inclusief jullie
fantastische leiding.
Als jouw mama, papa, oma, opa, tante, nonkel, liefje, hond, kat, computer,… jou een brief willen sturen,
kan dat uiteraard! Dit is het adres:

Scouts Blauberg
t.a.v. (naam + voornaam) KAP
Rue de Fagnolle 44
5670 Dourbes
Om onze safari jeeps niet overvol te laden, verwachten we jullie op vrijdag 14 juli aan de scoutslokalen
om 18u30 om de valiezen binnen te brengen. Indien dit een probleem is, gelieve dat op voorhand even
aan één van de kapoenenleiding te melden zodat we kunnen zoeken naar een oplossing.
We vertrekken op vrijdag 21 juli en verwachten jullie om 9u aan de scoutslokalen. Op dinsdag 25 juli
om 14 uur mag je je geharde avonturier komen halen op het kampterrein zelf. Zo kunnen ze jullie een
privérondleiding geven.
In dit boekje kunnen jullie ook een checklist terugvinden van wat jullie moeten meenemen en wat zeker
niet. Gebruik deze lijst zeker bij het inladen van jullie valiezen. Indien je vragen hebt, aarzel niet om de
leiding te contacteren.
Hopelijk tot binnenkort!

Elise Vandenberghe
Groenstraat 37
2230 Herselt
0496 38 44 70

Lars Bos
Wezel 4
2230 Herselt
0478 05 16 80

Nelle Scheepers
Schoterheide 100
3980 Tessenderlo
0485 84 68 57

Jef Vermeiren
Senatorlaan 40
3201 Langdorp
0468 19 11 83

WELPEN

Beste atleten
Eindelijk beginnen we aan onze 7-daagse zomerstage. We hopen jullie vol enthousiasme te zien op
19 juli om 9u aan onze scoutslokalen te Blauberg.
Op deze stage zullen we de zotste dingen doen die we door het jaar al geoefend hebben alsook de
allereerste editie van de scoutlympische spelen. Uiteraard geen sport zonder een topdieet voorzien
door de allerbeste chefs: de voorstam!
Maak jullie al maar klaar om rond het kampvuur liedjes te zingen, eigen pizza’s te maken, te ravotten
in het bos en gewoon alles te geven voor 7 dagen lang. Vergeet zeker jullie zwembroek niet want ALS
we ons wassen gebeurt het waarschijnlijk in de rivier. Fantastisch! Voor €80 inschrijving geniet je
van nachtrust in onze legertenten, ons beestig kampeten, … En dat allemaal op een fenomenaal
knappe omgeving.
Indien jullie grootste fans fanmail willen sturen kan dit naar volgend adres:

Scouts Blauberg
t.a.v. (naam + voornaam) WELP
Rue de Fagnolle 44
5670 Dourbes

Praktisch:
De valiezen worden verwacht om 18u aan de scoutslokalen op 14 juli. Het inschrijvingsgeld kan hier
betaald worden, maar ook bij het vertrek is dit nog mogelijk. Het vertrek is 19 juli, jullie worden verwacht
om 9u. Bekijk bij het inpakken zeker ook de checklist zodat jullie niets vergeten. Op 25 juli mogen de
ouders hun vermoeide, maar voldane welpen komen ophalen op het kampterrein, om 14u.
De leiding kan alvast niet wachten om te vertrekken, hopelijk jullie ook?!
Stevige linker, welpenleiding
Bij vragen of bezorgdheden, geef ons een seintje!

Wout Vandersmissen
Galgeven 11
2230 Herselt
0489 35 38 41

Matthis Wagemans
Vijverstraat 11
2230 Herselt
0473 25 68 35

Niels Hermans
Oude Baan 47a
2230 Herselt
0475 29 10 66

Zenz Beneens
Wolfsdonksesteenweg 55
2230 Herselt
0484 92 89 23

Ethan Ropers

Hollandse dreef 29
2260 Westerlo
0478 32 52 33

CHECKLIST KAPOENEN EN WELPEN
Wat mee te nemen:
Vakje zwart maken indien het in je rugzak of koffer zit
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vergeet zeker jullie naam niet in de kledij te zetten!!
Identiteitskaart
Slaapzak
Veldbed of luchtmatras
Gamel en bestek
Drinkbeker
SCOUTSDAS
T-shirts ( o.a. Scouts T-Shirt )
Voldoende proper ondergoed
Voldoende kousen
Warme trui
Pyjama
Tegenkledij
Korte broeken, 1 lange broek
Toiletgerief ( washandjes, badhanddoek, handdoeken, tandenborstel, shampoo, zeep)
Minimum 2 paar slechte schoenen
Goede stapschoenen
Keukenhanddoeken ( 3 versleten )
Wasspelden
Zaklamp
Zakgeld ( maximum 2 € )
Zwembroek
Waterschoenen
Zak voor vuil linnen
Schrijfgerief ( papier, balpen, enveloppen, postzegels )
Zonnebrandolie en muggenmelk
Hoedje of pet
Leesboeken of stripverhalen
Troetelbeertjes / kussen
Gezelschapsspelen
Poncho
Touristil
Rugzak voor dagtocht / tweedaagse
...........................

Wat NIET mee te nemen:
- Scherpe zakmessen
- Gsm’s, iPhone, iPod en andere dure dingen die kapot kunnen gaan
- Snoep, chocolade koeken en frisdrank
- Slecht humeur

JONGVERKENNERS

Beste JVK’s
Na een fantastisch scoutsjaar gaan we eindelijk weer op kamp. Het hele jaar waren de activiteiten
EXTREME, maar dit was maar een voorbereiding op het echte werk. We zullen gedurende deze 10
dagen op onze hoede moete zijn voor de Waalse bendes. Daarom zullen jullie moeten bewijzen dat
jullie ‘gang member’ waardig zijn. Dit door onder andere Waals terrein te veroveren en voor 10 dagen
ons kamp op te zetten, twee dagen riden AKA tweedaagse om terrein te verkennen en mogelijke
vijanden zoeken. Verder zullen we verschillende proeven doen om te kijken wij de ultieme gangsta
van 2022 wordt.
Verder tolereren wij geen snoep en frisdrank op ons kamp, dit is een teken van verslaving en toont de
zwakte van een gang member en zal gevolgen hebben voor de hele gang, een ketting is maar zo
sterk als de zwakste schakel.
De kostprijs van deze unieke kans om u te ontplooien tot een echte gangsta op ons kamp is 100 euro.
Indien je contact wilt houden met het thuisfront kunnen ouders, matties, liefkes… een briefke schrijven
naar het volgende adres:

Scouts Blauberg
t.a.v. (naam + voornaam) JVK
Rue de Fagnolle 44
5670 Dourbes

Het kamp zal plaatsvinden van 19 tot 29 juli. Op 19 juli worden jullie aan de scouts lokalen van
Blauberg verwacht om 9u.
Tot snel!
(Aarzel niet de leiding te contacteren met eventuele vragen)

Stan Menten
Vispoel 14
2230 Herselt
0470 33 39 19

Hannes Helsen
Blaubergsesteenweg 187
2230 Herselt
0477 80 62 46

Nazir Fall
G. vandenheuvelstraat 61
2230 Herselt
0475 38 22 33

Kato Verrykt
Hoevestraat 15
2260 Westerlo
0479 67 33 97

Emiel Tuyteleers

Huisakkers 10
2230 Herselt
0468 23 42 45

VERKENNERS
Gegroet verkenners!
Nu dat ons chaotisch horecajaar erop zit, is het tijd voor de echte uitdaging, het horecakamp! Tien
dagen langen zullen jullie moeten laten zien dat de kunst van het koken geen geheimen meer voor
jullie kent. De aangeleerde culinaire skills zullen jullie erbij helpen om de alledaagse kampkost om te
toveren in ware sterrenmaaltijden. Die wij dan naar alle eerlijkheid, met onze kritische smaakpupillen,
zullen recenseren.
Wanneer vindt deze 10-daagse plaats? Jullie worden op dinsdag 19 juli om 9u verwacht aan het lokaal
en mogen op vrijdag 29 juli terug worden opgehaald rond de middag aan het lokaal. De kostprijs van
dit kamp bedraagt een totaal van 100 euro. Voor jullie bagage verwachten we jullie op dinsdag 14 juli
om 18u30 aan onze lokalen. Of je bagage wenst mee te nemen is jullie eigen keuze, al raden we dat
toch enigszins aan.
De mama, de papa en het liefje (eigenlijk eender wie) mogen ook altijd een briefje schrijven naar
onderstaand adres:
Scouts Blauberg
t.a.v. (naam + voornaam) VK
Rue de Fagnolle 44
5670 Dourbes

Voor de rest veel groeten van de leiding en tot dan, kusjes de VK-leiding.
Bij vragen mogen jullie ons altijd bellen.

Rik Daems: 0468/48.30.57
Jonathan Philips: 0491/29.32.10
Robbe Thiels: 0473/61.13.30

CHECKLIST JONGVERKENNERS EN VERKENNERS
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Identiteitskaart
COMPLEET PERFECT SCOUTSUNIFORM (SCOUTSDAS)
Slaapzak
TWEEDAAGSERUGZAK
Isoleermat (matteke)
Veldbed of luchtmatras
Gamel en bestek
Drinkbeker
T-shirts (o.a. scouts T-shirt)
Voldoende proper ondergoed
Voldoende kousen
Warme trui(en)
Regenkledij
Korte broeken
1 lange broek
Toiletgerief (washandjes, badhanddoek, handdoeken, tandenborstel, shampoo, zeep)
Minimum 2 paar slechte schoenen
Stevige stapschoenen
Versleten keukenhanddoeken
Wasspelden
Zaklamp
ZAKMES
Zakgeld (JVK’s max 12.5 € , VK’s max 25 €)
Zwembroek
Zak voor vuil linnen
Schrijfgerief (papier, balpen, enveloppen, postzegels)
Zonnebrandolie en muggenmelk
Hoedje of pet
Leesboeken of stripverhalen
Troetelbeertjes / kussen
Gezelschapsspelen
Poncho
…………………………….

Wat NIET mee te nemen:
- Gsm’s, iPhones, iPods en andere dure dingen die kapot kunnen
- Alcoholische dranken, drugs en sigaretten
- Snoep, chips en frisdrank
- Revolvers, andere verboden wapens
- Slecht humeur

Locatie van het kampterrein
GPS-adres: Picknick Haute Roche Castle, Viroinval; Coördinaten: 50.080830,4.596791
We plaatsen in de buurt van het kampterrein enkele pijlen met daarop ‘Blauberg’ richting het
kampterrein.

