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Infoboekje – Bevers
Groot kamp 2019
Dadizele
28ste Fos De Sperwer- Scouts Waarschoot
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Liefste Bevers & ouders
Het is alweer bijna zover… Het groot kamp komt eraan!
In dit infoboekje vinden jullie alles wat jullie moeten weten om mee te kunnen gaan op dit fantastisch kamp.
Heb je daarnaast nog vragen, aarzel dan niet om ons aan te spreken of te contacteren via e-mail.
Twijfelt je Bever nog om mee te gaan op kamp of/en heb je graag dat wij eens langs komen? Laat het
gerust weten, dan spreken wij een gepast moment af.
Wij kijken er alvast naar uit en zullen van het kamp een heus feest maken!
Vele enthousiaste scoutsgroeten
Valko, Kleine Bever, Grote Bever, Peddel, Nala, Regenboog, Pluimstaart, Bruine Bever & Tic-Tac
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Praktische informatie
●
●

●

Maandag 8 juli tot en met zaterdag 13 juli 2019
Kampadres (voor brieven):
T.a.v. naam Bever
Bevers
28e Fos De Sperwer
Ledegemstraat 13b
8890 Dadizele
Bagage:
o Binnenbrengen op zondag 7 juli tussen 19h-19h30 aan het scoutslokaal.
▪ Valies
▪ Kids-ID
▪ Medische fiche mét klevertje

o Gelieve ALLES van naam van je Bever te voorzien! Zo beperken we na het
kamp een stapel verloren voorwerpen.
●

●

●

Vervoer:
o Wij gaan met de trein en met de bus naar Dadizele en gaan dan te voet naar de
kampplaats
o De valiezen worden naar de kampplaats gebracht met een camion van de gemeente.
Vertrek:
o Maandag 8 juli om 8u30 aan het scoutslokaal
o Indien er medicatie moet worden genomen mag je dit afgeven aan Grote Bever
o We nemen de trein om 9u21 richting Dadizele
o Vergeet geen lunchpakket mee te brengen voor ’s middags in een klein rugzakje.
Geef je kind ook maar een koekje+ extra drankje mee, want we zijn een tijdje onderweg.
Terugkomst:
o Zaterdag 12 juli rond 17h zijn we terug aan het scoutslokaal. Dit kan nog een beetje
veranderen, maar dan laten we jullie dit op tijd weten.
o We komen terug met de trein naar huis: Wanneer we terug aankomen, sluiten we
eerst nog af aan de lokalen. Gelieve dus uw kind nog niet op te halen aan het perron.
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Kampthema
Dit jaar leven we ons helemaal uit in het thema beroepen. We komen een robot tegen die ons door
tal van avonturen zal leiden, maar misschien ons ook wel wat pech zal brengen… Het belooft een
spannend kamp te worden vol obstakels, avontuur, maar uiteraard ook enorm veel ontspanning!
Jouw bever mag zich dus volledig uitleven en verkleden in zijn of haar droomberoep!

De leiding
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Kampplanning
08.07

09.07

Ochtend

Vertrek

Middag

Avond

10.07

11.07

12.07

13.04

Groot spel Daguitstap
2

Eén tegen
allen

Beroepenworkshops

Nieuwe spelletjes

Groot
spel 1

Boys/girls

Groot spel Vuile namiddag
3

Vertrek naar
huis

Vlaam
se kermis

Avondspel Brieven schrijven, gezelschapsspelletjes

Avondspel Kampvuur

Kokkies
Dit jaar gaan er opnieuw geweldige/fantastische kokkies mee op kamp met heel wat ervaring, namelijk:
-

Sjoeke Knockaert
Sigrid Heye
Roos De Backer

Zij doen boodschappen en koken voor ons lekkere, gezonde en gevarieerde maaltijden.
Hiervoor zijn we hen steeds heel dankbaar!

Kampprijs
De kampprijs bedraagt 125 euro. Dit omvat eten, spelmateriaal, de kampplaats, de daguitstap, de
kamherinnering …
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Dé valies
Maak samen met je Bever de valies.
Toon telkens waar alles zit aan uw Bever, zodat hij of zij alles terugvindt op kamp!
En neem zeker kleren mee waarmee gespeeld mag worden.
Hoe maak je de valies met u Bever?
1. Zakjes per dag
Dit wil zeggen dat u samen met uw Bever voor elke dag één zakje voorziet met: de dag op, met een
onderbroek, een paar kousen, T-shirt en om de twee dagen een broek in.
Zo hoeft u bever elke dag maar het een zakje open te doen en de kleren aan te doen die erin zitten.
Een trui kan gewoon in de valies zitten en hoeft niet in de zakjes. Je kan ook een paar extra zakjes
maken met reserve kleren. En je maakt best ook een zakje met kleren voor vuil spel. Wat hieronder
in de tabel staat mag je meegeven. Het aantal dat erbij staat is een schatting

•

•

•

•

Slapen
o hoeslaken
o slaapzak
o kussensloop
o Knuffel
o Pyjama
Wassen
o Toiletzakje
o Tandenborstel
o Zeep
o Tandpasta
o 4 Washandje
o 3 Handdoeken

•

Lunchpakket voor de eerst middag
o Boterhammen/sandwiches
in een zakje of folie
o Drankje
o Koek
schoenen
o Stevige stapschoenen
o Pantoffels
o Sportschoenen
o sandalen

•

kleren
o 3 lange broeken
o 3 korte broeken
o 3 T-shirts met lange mouwen
o 4 T-shirts met korte mouwen
o 2 Warme truien
o 2 Licht truitjes
o Pyjama
o 10 onderbroeken
o 5 paar warme kousen
o Regenjas
o Een hoofddeksel tegen de
zon
o Zwemgrief
o Kledij voor vuilspel
o Verkleedkleren voor het
thema beroepen
Extra
o Favoriete CD (vergeet je
naam er niet op te zetten!)
o 1 Gezelschapsspel
o Medicatie
o Keukenhanddoek(2)
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!! Gelieve alles van jullie naam te voorzien, zo beperken bij de stapel verloren
voorwerpen!!
Inschrijven
Vanaf 24 mei tot en met 28 juni graag per overschrijving:

125 euro op BE 15-7370-2706-1730 met vermelding ‘groot kamp’ + naam Bever

Noodnummer op kamp
Op kamp zal Tic-Tac voor dringende gevallen bereikbaar zijn via de gsm: 0494 24 94 67. Indien Tic-Tac
niet bereikbaar is, mogen jullie ook altijd bellen naar leidster Grote Bever op het nummer
0474 32 16 27
Wij zullen dit jaar ook terug een facebookgroep maken met de ouders van wie hun kind mee is op
kamp. Daar zetten we af en toe eens een foto op, of laten we weten hoe de dag verlopen is.

Nog vragen?
Indien er andere zaken zijn die u graag met de leiding wenst te bespreken, bent u hiervoor steeds
welkom!
Stuur dan zeker een mailtje naar bevers.sperwer@gmail.com of neem contact op met Tic-Tac Of
spreek gerust iemand aan van de andere leiding.

