Indianen kamp Kapoenen
2018

Veva, Toto en Kora

13 mei zonnejaar 2018
Schuilplaats 1204G

Aller-dapperste kapoenen van de IV wij hebben jullie hulp
nodig! We schrijven dit bericht vanuit een schuilplaats want we
zijn moeten onderduiken.
Wij zijn de enige overgebleven erfgenamen van de ToVeKo stam,
een indianenstam die historisch uit de ardense bossen komt.
Maar door verschillende plagen zijn we nog maar met enkele
indianen over. Wij zoeken hulp om onze heilige stamgrond in
Jalhay te heroveren zodat we terug ons dorp kunnen bouwen op de
vruchtbare grond van onze voorvaderen.
We hebben jullie erg hard nodig om onze stam te redden en
zullen jullie nog berichten sturen met verdere instructies.
We hopen jullie snel te zien verschijnen op ons domein om mee
te helpen aan de heropbouwing van de ToVeKo stam.

Ugh!

Erfgenaam Otter
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Jawadde, de leiding verschoot nogal toen ze dit bericht kregen net voor de zee vergadering. De
boswachter die ons kampterrein beheert kwam dit bericht tegen op een boom in de bossen en
stuurde het meteen door naar ons. Veva en Kora hebben ondertussen al meer onderzoek gedaan
en de ToVeKo stam was een zeer grote indianenstam van wel 120 indianen en zij leefde vredig
samen met andere ardense stammen. Maar de indianen hebben geleden onder een
verschrikkelijke oorlog met een westerse cowboy clan, deze cowboys stalen hun paarden en
hebben de ToVeKo stam verbannen naar wat nu het koude winterberg in Duitsland is. Jammer
genoeg kon de dappere stam de winter niet overleven zonder hun paarden om zich warm aan te
houden in de koude nachten. Voor honderden jaren werden ze als uitgestorven beschouwd
omdat niemand nog een spoor van hun tegenkwam na hun verdwijning. Tot vandaag dus, Toto
belde met het natuurcentrum van Botrange waar ze alles weten over de geschiedenis van het
hoge venen gebied en zij wisten ons te vertellen dat het terrein waar we deze zomer naartoe
gaan niet ver weg zou moeten zijn van de voormalige totempaal van de ToVeKo stam. Hier was
het centrum van de ToVeKo stam waar alle indianen samen kwamen om te zingen en te dansen
en samen de vredespijp te roken met naburige stammen.
We denken dus wel dat het geen grapje is beste kapoenen, het zal niet makkelijk worden maar
de leiding wilt heel graag deze arme erfgenamen helpen. En samen met jullie, de dapperste
kapoenen die de IV ooit gekend heeft, willen we graag proberen het dorp opnieuw op te
bouwen.
Tot op kamp
Veva, Toto en Kora
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Praktische Informatie
We gaan samen op kamp van zaterdag 21 juli tot en met woensdag 25 Juli. We vertrekken
samen met de welpen op 21 juli aan het Centraal Station in Antwerpen, we komen samen in de
grote inkomhal aan de trappen. Op 25 juli kunnen jullie ouders jullie komen ophalen op het
terrein zelf.
Net zoals bij het takweekend stellen we een link op waar carpools kunnen afgesproken worden.
Deze krijgt u in uw mailbox nadat de kampboekjes zijn uitgedeeld.
21 juli – 9u30 STIPT aan Centraal Station
25 juli – 15u afhalen op het terrein
Dit Jaar gaan we dicht bij het hoogste punt van België op kamp, logisch ook want vanaf daar
hadden de indianen van de ToVeKo stam het beste zicht over de omgeving. Onze heilige grond
bevind zich op het volgende adres:
Royompré 5
4845 Jalhay (Luik)

Vanuit Luik neemt u de E42 richting Saarbrücken / Verviers en neem afrit 8 Spa. Vanaf de afrit
proberen we op zoveel mogelijk kruispunten bordjes te hangen met “IV SJB” om de weg naar het
kampterrein te vinden. Pas op, om op het kampterrein te komen moet u over een betonbrug die
door een rivier stroomt. U kan uw auto ook voor deze brug parkeren en 5m verder een bruggetje
nemen naar het terrein.
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Prijs
De kampprijs bedraagt €60, deze kan u storten op BE43 9731 8900 1201 op naam van “scouts
de4” met vermelding: naam kind + kamp 2018. Gelieve dit bedrag te storten voor 1 juli. Als uw
kapoen niet mee kan gelieve dit dan ook te laten weten voor 1 juli.

Goed om weten
Bijna alle ziekenfondsen betalen op één of andere wijze kamp- of lidgeld terug. De bedragen die
zij terugstorten en de manier waarop zij dat doen kan verschillen. Informeer dus zeker bij uw
ziekenfonds. Indien nodig kan u de nodige documenten door ons laten invullen!
Voor kinderen onder 12 jaar is er ook een fiscaal attest dat we opsturen na het kamp.

Rugzak
Om te vermijden dat onze dappere kapoenen een zware rugzak mee moeten nemen op de trein
voorzien we de mogelijkheid om de rugzakken mee te geven in de camion. Deze vertrekt op 14
juli dus vragen we om de zakken af te geven op vrijdag 13 juli tussen 16u & 19u aan ons
materiaalkot op Sorghvliet (Hoofdfrontweg, 2660 Hoboken). Als dit moment geen optie is kan u
ons altijd aanspreken om anders af te spreken.
Het enige wat dan mee moet op de trein bij vertrek is een klein rugzakje met daarin een
lunchpakket, wat drinken en iets om te lezen (of een reisspelletje/boek kaarten).

Wat neem je mee in je rugzak?
Voor ons 5-daags avontuur hebben we natuurlijk aardig wat spullen nodig. Hieronder vindt u een
lijst met alles wat je zeker moet meenemen in je rugzak. Omdat de kapoenen in tenten slapen
vragen we wel om geen grote reiskoffers of brede luchtmatrassen mee te nemen. Deze spullen
nemen vaak erg veel plek in en als elke kapoen dit meeheeft is er helaas geen plek meer om te
stappen in de tenten.
PS : Schrijf overal je naam op/in je spullen zodat je je gerief niet kwijtspeelt.. doe dit zeker voor je
scoutskledij en das.
PPS: Als je kapoen mee zijn/haar koffer maakt weten ze vaker welke spullen waar zijn. Zo hoeft
de leiding niet bij iedereen mee te zoeken naar T-shirts of onderbroeken :)
PPPS: Graag ontvangen wij ook bij het vertrek de kidsID van uw zoon/dochter.
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Slaapgerief

Was gerief

Schoenen

Kledij

o

Matje/ luchtmatras

o

Slaapzak

o

Kussen

o

Pyjama

o

Knuffel

o

Tandenborstel + tandpasta

o

Kam of borstel

o

Beker

o

Zeep & shampoo (biologisch afbreekbaar)

o

Twee handdoeken

o

Badhanddoek (zwemmen)

o

Badmuts (eventueel)

o

Washandjes

o

Was-badje

o

Watersandalen of andere voor in de rivier

o

Stevige stapschoenen

o

Basketsloefkes of andere sneakers

o

Regenlaarzen

o

Piekfijn uniform (hier vertrek je in)

o

Ondergoed

o

Sokken

o

T-shirts

o

Truien (warme!!)

o

Lange broeken

o

Shorts

o

Regenkledij (!!)

o

1 Vuile outfit (eventueel voor de vuilbak ;) )
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Allerlei

o

Linnen zak voor de vuile was

o

Kleine rugzak

o

Drinkbus

o

Verkleedkledij

o

Zonnecrème

o

Hoedje / pet

o

Schrijfgerief, adressen, postzegels

o

Zaklamp + batterijen

o

Wasspelden

o

Twee afwashanddoeken (!!)

o

Muggenmelk

o

Strips / boeken (eventueel)

o

spelletjes

o

Pot lievelingschoco / confituur / …

o

Wapens, messen, …

o

Geld

o

Allerhande snoep > wordt afgenomen en de leiding

Wat neem je niet
mee

zal dit verdelen onder de kapoenen op gepaste
momenten
o

iPad’s, iPod’s, Laptops, GSM’s, …

o

Mama, papa, huisdier, …
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Ditjes en datjes
Postadres
Indien u een briefje of een postpakketje wenst op te sturen met nieuws van het thuisfront of
andere leuke zaken, kan u dat doen naar onderstaand adres.

SCOUTS DE IV SJB
t.a.v. (naam van het kind)
Royompré 5
4845 Jalhay

Noodnummers
In geval van nood of dringende vragen kan u ons telefonisch bereiken op de nummers:
0471 38 02 79

Anne/Kora (takleiding en groepsleiding)

0484 93 98 76

Margot / Veva

0471 99 38 98

Charlotte / Toto

Medische en administratieve zaken
In het begin van het scoutsjaar heeft u een medische fiche moeten invullen. Voor het kamp
vragen we om deze opnieuw in orde te brengen via de website
www.groepsadmin.scoutsendgidsenvlaanderen.be. Ook wanneer er aan de medische situatie
van uw kind niets veranderd is, hoeft u deze niet opnieuw in te vullen maar wel opnieuw
bevestigen dat alles nog steeds geldig is.
Denk bij het invullen ook goed na over bepaalde karaktertrekken van uw zoon/dochter zoals
bang in het donker, schrik voor honden/andere dieren, … Zo kunnen wij ook met deze zaken
rekening houden.
Indien uw kind medicatie nodig heeft, kan u deze aan de leiding afgeven bij het vertrek. Vergeet
niet om duidelijk uit te leggen hoe de medicatie gedoseerd moet worden (wanneer, hoeveel).
Vermeld dit ook op de verpakking, samen met de naam van uw kind.
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