Kampkimmik 2022

België – Belgique
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Kimmik
GROEPSLEIDING
Lena Titley
gsm: 0479/36.61.44
lena.n.titley@gmail.com
Emma Thienpondt
gsm: 0471/05.70.50
emma.thienpondt@hotmail.com
Luca Maton
gsm: 0470/10.27.36
lucamaton2000@gmail.com
TAKLEIDING
Kapoenen:

Welpen:

Nina Van Linden

Ada Deliens

gsm: 0496/41.68.27

gsm: 0471/21.69.49

vanlindennina@gmail.com

ada.deliens@gmail.com

Jokers:

Givers:

Nina Maton

Sara Mertens

gsm: 0475/98.82.03
ninamaton2002@gmail.com

gsm: 0470/13.97.89
mertens.sara@hotmail.com

Algemeen E-mailadres :

scoutsengidsenstrombeek@hotmail.com

Site:

www.scoutsstrombeek.be

EINDELIJK! Nog twee maandjes en we mogen weer op kamp vertrekken!
Natuurlijk hoort er bij een kamp altijd een thema. Zijn jullie benieuwd naar het
thema van dit jaar? We zullen jullie niet langer in spanning houden… Het
thema dit jaar is………. TELEVISIE. Later in de kimmik komen jullie te weten
wat jullie leiding als thema heeft gekozen voor jullie tak, maar we kunnen al
verklappen dat het super vet leuke thema’s zijn!
Dit jaar is het niet enkel leuk voor de leden, maar ook voor de ouders zorgen
wij weer voor een leuke, gezellige avond! Wij organiseren namelijk op 8
augustus, samen met de aankomst van de kleintjes een bezoekdag. Later in de
kimmik vinden jullie hier meer info over.

PRAKTISCH
Waar
Jullie hebben lang mogen raden waar we naartoe trekken en vandaag is de
dag dat we eindelijk mogen verklappen naar waar! Dit jaar gaan we de kanten
van Durbuy ontdekken
Het adres van het kampterrein is:

5377 Somme-Leuze
Domaine du mayeur
Wij krijgen ook graag post. Naar volgend adres (adres van de boer) mogen dus
ook de briefjes en kaartjes gestuurd worden:
Scouts en Gidsen Strombeek
Voornaam + achternaam lid + tak
Rue d'Enneilles 7, 5377 Somme-Leuze
●

Voorbeeld
Scouts en Gidsen Strombeek
Jan Janssens (Welpen)
Rue d'Enneilles 7,
5377 Somme-Leuze

Betaling
Gelieve het juiste bedrag te storten voor 29 juli op de scoutsrekening:
BE45 7340 0438 2789
Met als mededeling: Voornaam lid + Achternaam lid + tak + kamp
●
●

Kapoenen en welpen: € 120
Jokers en Givers: € 180

Kampdata & vervoer

●

Kapoenen en welpen gaan op kamp van 8-14 augustus.

o Op 08/08/22 spreken we af om 16u aan de lokalen om van daaruit
te carpoolen naar het kampterrein.
o Op 14/08/22 vertrekken de leden met de bus vanuit Somme-Leuze
terug naar de lokalen. We raden u aan om de Facebookpagina en
de whatsappgroepjes in de gaten te houden. We zullen updates
geven over de tijd van aankomst.
●

Jokers en givers gaan op kamp van 5-14 augustus.
o Op 05/08/22 vertrekken de jokers vanuit Brussel-Noord station, we
spreken af om 9u30 aan de grote borden.
o Op 05/08/22 vertrekken de givers met de fiets, de giverleiding stuurt
nog een aparte mail met meer informatie
o Op 14/08/22 vertrekken de leden met de bus vanuit Somme-Leuze
terug naar de lokalen. We raden u aan om de Facebookpagina en
de whatsappgroepjes in de gaten te houden. We zullen updates
geven over de tijd van aankomst.

Noodnummer
In geval van nood kan je ons bereiken op onderstaande GSM-nummers.
LET OP! Wij hebben niet 24/7 onze GSM op zak. Er is ook kans dat we op het
kampterrein zelf geen ontvangst hebben. Spreek zeker een bericht in op het
antwoordapparaat en vermeld uw telefoonnummer. We bellen u dan later
zeker terug.
●
●
●

Emma Thienpondt: 0471 05 70 50
Lena Titley: 0479366144
Luca Maton: 0470 10 27 36

Ps.: Wij hebben beslist om GSM tijdens activiteiten af te schaffen voor de
leiding om het zo leuker en socialer te maken voor zowel lid als leiding.
Daarom zal de leiding minder bereikbaar zijn. Moest er een noodgeval zijn kan
u ons steeds bereiken via de noodnummers. Geen nieuws = goed nieuws ;)
Wij willen dan ook nog eens benadrukken dat het voor de leden onnodig is
om een GSM mee te nemen op kamp, dit zorgt enkel voor risico’s.

Verzekering kamp
Tijdens het kamp is elk lid aangesloten bij de verzekering van Scouts en Gidsen
Vlaanderen. Het is heel belangrijk dat elk lid een volledig ingevulde medische
fiche heeft vóór het vertrek en dat die ook effectief aangesloten is bij de
scouts ;)

Bezoekdag
Op 08/08/22 organiseren wij met de leiding en de fourage een fijne avond
voor de leden en de ouders waarin wij zullen zorgen voor lekker eten en
drinken, een leuk spel, een rondleiding en een kampvuur met gezellige
muziek. Hiervoor vragen wij een vrije bijdrage op het kampterrein op de dag
zelf. Op die manier kunnen wij de ouders betrekken bij het kamp en wordt er
niet gereden om enkel jullie kind af te zetten. Hopelijk zijn jullie even
enthousiast als wij. (Ouders van Jokers en Givers zijn natuurlijk ook welkom!)
Vergeet jullie hiervoor niet in te schrijven zodat wij een duidelijk beeld
hebben met hoeveel wij aanwezig zullen zijn. Dit kan in hetzelfde formulier als
diegene waarmee u uw kind inschrijft.

Corona
Vanuit scouts en gidsen Vlaanderen worden er geen extra maatregelen
opgelegd. Wij blijven echter enkele basisregels respecteren:
● We proberen een goede basishygiëne te hanteren
● Wanneer je ziek bent, laat je ons dit weten en kom je niet mee op kamp
Gelukkig is dit alles en kunnen we eindelijk weer genieten van een normaal
kamp!

Wat neem je mee?
Dit is een algemene lijst van zaken die best meegenomen worden. De lijst kan
dus zeker aangevuld worden met persoonlijke noden.
!! Zorg dat overal de naam van het lid in/op staat
!! Maak samen met je kapoen/welp hun zak, zodat die weet waar alles steekt.

BELANGRIJK:
● Kids-id/ID/paspoort
● Medicatie (af te geven aan de leiding bij vertrek!)
SLAAPGERIEF:
● Warme pyjama
● Kapoenen en welpen: veldbedje of luchtmatras
● Jokers en givers: slaapmatje (en luchtmatras (slaapmatje is nodig
voor 3-daagse)) (geen veldbedje!)
● Slaapzak
● Kussen
● Knuffel
● Zaklamp
WASGERIEF:
●
●
●
●
●
●
●

Handdoek
Washandje
Shampoo en zeep (bij voorkeur biologisch afbreekbaar)
Tandenborstel
Tandpasta
Kam/borstel
Beker

KLEDIJ (DAT VUIL MAG WORDEN):
● Scouts uniform
○ Kapoenen en welpen: scouts T-shirt & das
○ Jokers en givers: scouts T-shirt, das & hemd
● Verkleedkledij
● GENOEG kousen
● T-shirts
● GENOEG warme pulls
● Lange broeken
● Regenjas
● Zwemgerief
SCHOENEN:

●
●
●
●

Stapschoenen
Sportschoenen
Waterschoenen
Regenlaarzen

●
●
●
●
●
●

DRINKBEKER
DRINKBUS
Bord/gamel
Bestek
2 keukenhanddoeken
Jokers en givers: aardappelmesje

●
●
●
●
●
●

Papieren zakdoekjes
Mondmasker
Handige kleine rugzak
Hoofddeksel tegen de zon
Enveloppen en postzegels om brieven naar het thuisfront te sturen
Strips

Eten:

Extra:

AD INFEROS!
Hallo liefste kapoentjes!
Binnen 2 maanden is het zover! Dan mogen we eindelijk op kamp
vertrekken, jippie!
Maar WACHT eens! Wat gaan wij daar doen, zo een hele week zonder tv?
Niet getreurd! We duiken namelijk een hele week in de wereld van tv
tijdens kamp. Een niet zo maar in de tv-wereld, neenee, de onderwereld!
Want wij gaan op stap met… de NACHTWACHT!!! Onze hele week zal in
het thema staan van Kelin, Wilco en Vladimir die mytische wezens
moeten bestrijden en terug naar de onderwereld moeten sturen. Haal
jullie duistere kant al maar boven en maak jullie klaar om wezens uit de
onderwereld te trotseren, hopelijk zijn jullie niet bang (want Quinten wel
). Vergeet dus zeker je verkleedkleren niet en kom verkleed als iemand
van de Nachtwacht of een mytisch wezen. Geen zorgen, het wordt geen
eng kamp, maar wel een super leuk kamp! We kijken er al naar uit!
Tot in Schemermeer (aka Somme-leuze)!
XXXX Margo, Quinten, Britt & Nina

WELPEN

DOOR DE JAREN HEEN

Allerliefste Welpen
Tijdens corona hebben jullie waarschijnlijk veel voor de buis
gezeten omdat je niet veel andere dingen kon doen. Hopelijk
hebben jullie toen ook veel naar Ketnet gekeken want ons
kampthema is "KETNET DOOR DE JAREN HEEN". Zoek naar je
favoriete ketnetprogramma en maak er een fantastisch
kostuum van om je te verkleden! Vraag zeker ook nog eens
aan je ouders, oudere zussen of broers, tantes,... wat hun
favoriete ketnetprogramma vroeger was, want dat kan
jullie misschien nog helpen tijdens het kamp! Wij kunnen niet
wachten tot kamp begint, hopelijk jullie ook niet!
Groetjes van Ada, Luca, Edmond en Emma

JOKERS
JOKERS ASSEMBLE!
Maak jullie klaar voor een te gek kamp met als thema: CARTOONS!
Maak zotte constructies zoals Phineas en Ferb. Haal de ninja of spion in
je naar boven bij de spellen. Survival als de leden van total drama
island. Je hoort het. Dit kamp wordt even gek als Rick and Morty, even
prachtig als de feetjes van winx en even machtig als alle avengers bij
elkaar. Maar wat is jouw favoriete cartoon? Zoek alvast een te gekke
outfit, oefen je vuur- en sjorskills en kijk mee met ons uit naar een
geweldig kamp!
Kusjes, knuffels, lekjes, high fives, groetjes en al die zever,
Dieter, Nina, Lara en Ine

