WELSCO WELLEN
PRESENTS

GROOTKAMP
DE LUXE
AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT!
DEADLINE inschrijvingen GROOTKAMP:

6/07/2017

WHOEHOEW!

Lieve scouten en scoutinnen, zijn jullie er weer helemaal klaar voor? Wij zijn
alleszins hellemaal ready Freddy voor ons mega coole grootkamp! Dit jaar gaan
we zoals gewoonlijk van 5 tot 15 augustus ons rot amuseren in het mooie
Wallonië. We gaan onze tentjes placeren op een mooi stukje grond in
Bütgenbach. Het adres van de boer is Wirtzfeld Kirchenseite 22, 4750
Bütgenbach. Vanaf hier zullen er pijltjes opgehangen worden die jullie leiden
naar onze kampweide.
Alle takken gaan hier zeker en vast een keitof kamp beleven en voor sommigen
zal dit een eerste kennismaking zijn met het op kamp gaan bij Scouts en Gidsen.
Voor anderen zal het weer zulk een super-de-luxe-cool grootkamp van formaat
worden dat voor altijd in het geheugen gegrift staat! Net als andere jaren
slapen we ook dit jaar weer in rasechte tenten. De Kapoenen en Welka slapen
bovendien in lekkere, warme binnententen, fun gegarandeerd!
Het vertrek voor de Welka en de Jonggivers is gepland op zaterdag 5
augustus om 10 uur stipt aan de lokalen. Wees er zeker om 9 uur 30 om alle
kampdocumenten nog in orde te brengen! Mama, papa en alles wat daarbij hoort
kunnen de leden uitzwaaien want ze worden allemaal samen met hun leiding
gebracht naar een kampweide door een heuse (party) bus. Die party, daar mogen
de leden zelf voor zorgen. ☺
De Givers zullen eerder vertrekken op kamp. Deze stoere jongens en meisjes
mogen hun kuitspieren showen terwijl ze de steile Ardense bergen beklimmen
met hun fietsjes! De Givers vertrekken samen met hun leiding op vrijdag 4
augustus op het afgesproken tijdstip aan de lokalen.
En ten slot onze kleine maar dappere Kapoenen. Deze kleine kadees mogen naar
de kampweide gebracht worden op donderdag 10 augustus. We verwachten
jullie om 09u30 aan de lokalen voor het vertrek. We vragen ouders vriendelijk
om te zorgen voor het vervoer. Iemand van de leiding wacht jullie op aan de
lokalen.
VERGEET JULLIE SIS-KAARTEN NIET!
Op 15 augustus is het blije weerzien met de ouders. De ouders worden
verzocht naar de kampweide te komen om tijdens een super-de-luxe-BBQ te
luisteren naar de mega stoere, toffe en spannende kampverhalen van hun

kinderen. Jullie worden om 14u00 verwacht op de weide. Gelieve NIET vroeger
te komen a.u.b..
Breng ook zelf een klap-/strandstoel mee. We hebben wel banken en tafels,
maar zeker niet voldoende voor iedereen. Er wordt parking voorzien, we vragen
hier gebruik van te maken. De kampweide zal aangegeven zijn met gele bordjes.
Het kamp wordt afgesloten met een gezellige BBQ en een slotformatie. Deze
BBQ wordt jullie aangeboden aan de all-in prijs van 15€/persoon. Hiervoor
krijgt u 3 stukken vlees naar keuze en groenten & saus à volonté. Ook wordt
gekoelde drank voorzien. De leden die zich ingeschreven hebben voor het kamp
dienen niets te betalen. Ouders, oma’s en opa’s uiteraard wel. Toch vragen we
ook de bestelling van uw kind(eren), samen met die van u, door te geven zodat
we rekening kunnen houden met de aantallen. Uiteraard hebben we ook aan de
vegetariërs gedacht en zullen er veggie-burgers zijn.
Bestelling en betaling kan gebeuren via online via PC Banking op
http://kampbbq.welsco.be deze laatste krijgt de voorkeur. Bestellen kan
uiterlijk tot 10/08/2017.
Gelieve ook na de BBQ nog eventjes op het kampterrein te blijven zo kunnen we
allemaal samen het kamp afsluiten met een slotformatie. Na de slotformatie
mag iedereen naar huis en lekker in bad, want 10 dagen kamp dat kan beginnen
stinken!
Dit grootkamp wordt u aangeboden aan de all-in prijs van €140 per deelnemer. Het
kampgeld voor de kapoenen bedraagt €85 omdat zij slechts 5 dagen op kamp gaan.
Telefonisch zijn wij op kamp steeds te bereiken op het nummer 0472/412443 (Andy
Foriers, groepsleider). Gelieve alle andere leiding niet te contacteren tijdens het kamp.
Zij willen jullie kinderen een optimaal kamp bezorgen zonder dat zij hun druk moeten
maken over hun telefonische toestellen. Onze groepsleider zal alles wat belangrijk is
zeker door communiceren naar de leiding.
Op één van de volgende pagina’s vindt u een lijst met de mee te nemen bagage.
We vragen deze lijst in het valies van uw kind te plakken zodat de eigenaar van
de verloren voorwerpen gemakkelijk teruggevonden kan worden na kamp. Ook
vragen we zoveel mogelijk spullen te merken met de initialen van uw kind.
Indien het niet mogelijk is uw kind te brengen of halen, vragen we u dit te
communiceren aan de takleiding. De contactgegevens vindt u op onze website
(www.welsco.be) of in het driemaandelijkse boekje.
•
•

Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden!
Zorg voor voldoende sokken en onderbroeken. Een warme trui en
regenkledij zijn echter ook belangrijk!

•

Snoep is niet nodig en wordt dan ook afgenomen en verdeeld.

Alle Kapoenen, Welka en nieuwe leden zijn welkom op onze infoavond voor groot
kamp. De infoavond gaat door op zondag 11 juni. Voor de ouders van de kapoenen
begint de infoavond om 16u30 en voor de ouders van Welka om 17u00 in de
lokalen. Hier krijgen de leden en de ouders alle informatie die ze nodig hebben
om met een gerust hart op kamp te vertrekken of hun kind op kamp te sturen.
Gelieve de volgende zaken in orde te brengen en mee te nemen naar de
infoavond.
 Het kampgeld, €140 per lid en voor kapoenen €85.
 De kampeertoelating en medische fiche die volgen
in dit document.
Indien ouders van tweedejaars en derdejaars oud-leden ook een bezoekje
wensen of nog met vragen zitten, kunnen ze deze altijd stellen aan de takleiding.
Zij helpen je met veel plezier verder!
Tweedejaars en derdejaars oud-leden dienen zich in te schrijven door uiterlijk
vóór 6/07/2017 het kampgeld (€140/ €85) te storten op het rekeningnummer
735-0054372-40 met vermelding inschrijving grootkamp <naam & voornaam

(tak)>. De kampeertoelating dient zo spoedig mogelijk bezorgd te worden op
het adres van het secretariaat (Ruben Verdeyen, Russeltstraat 91A,
0498/844106).
Er kan ook ingeschreven worden op de klassieke wijze door het kampgeld, samen
met de kampdocumenten in een enveloppe te overhandigen aan de leiding tijdens
de slotactiviteit.
Gelieve ook 2 klevertjes van de ziekenkas + SIS-kaart te overhandigen aan de
leiding op de dag van vertrek in een met de naam gemerkte gesloten
enveloppe.

BAGAGE-LIJST
Denk eraan: waardevolle voorwerpen (GPS, Ipod, GSM…) zijn niet toegelaten!
Deze in het vet zijn VERPLICHT! Gelieve ook alle kledingstukken te merken
met de initialen van uw kind zodat we achteraf de eigenaar gemakkelijk
terugvinden.
Van: ______________________________(Naam & Voornaam)
1. Slaapgerief:
- slaapzak (en deken)
- onderlaken, kussensloop en pyjama
- luchtmatras (GEEN veldbedjes / tweepersoonsmatrassen)
2. Kledij:
- Volledig in uniform (aandoen bij vertrek)
- Sweaters
- T-shirts
- Sokken en kousen
- Sportkledij: training(s), shorts
- Lange broek(en)
- Ondergoed/ hemdjes
- Zakdoeken
- Regenkledij: waterdichte jas (KW)
- Schoeisel: wandelschoenen, rubberen laarzen, pantoffels / slippers,
gemakkelijke maar stevige schoenen
- Bikini/ badpak/ zwemslip (geen losse zwembroek) + badmuts
3. Toiletgerief:
- washandjes
- handdoeken
- zeep (lieft eco-vriendelijk)
- tandenborstel
- tandpasta
- bekertje
- kam
- linnen of plastieken zak voor vuile was.
4. Allerlei:
- 2 keukenhanddoeken
-zaklamp

-reserve schoenveters
-troeteldiertjes
-bestek (merken!)
- drinkbus
- hoofddeksel
- anti-muggenzalf (niet noodzakelijk)
5. Schrijfgerief
- briefpapier
- enveloppen + postzegels
- pen
- adressen
6. Opmerkingen:
- Geen waardevolle spullen + snoep meenemen! Kenmerk bestek en kledij: _____________

BIJLAGEN
•

Medische fiche

•

Kampeertoelating

MEDISCHE FICHE
Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt vertrouwelijk
en wordt enkel ingezien door de tak- en groepsleiding van uw kind.
Tak: ……………………………………..

Werkjaar: 2016-2017

Naam & Voornaam: ………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……../……../………
Telefoon: ………/……………………
Adres: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Indien u afwezig bent tijdens de periode van het kamp, gelieve dan uw voorlopig
adres te noteren of het adres van een andere persoon die bereikbaar is
(grootouders, familie…);
Naam: ……………………………………………………………………………………..
Telefoon: ………/……………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...

Naam en telefoonnummer van uw huisarts:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Mag uw zoon/dochter deelnemen aan normale scoutsactiviteiten?

Sport
Spel

ja
ja

neen
neen

……………………………………………
……………………………………………

Tochten

ja

neen

……………………………………………

Zwemmen

ja

neen

……………………………………………

Zijn er punten waar de leiding rekening mee dient te houden? (vlug moe,
bedwateren, slaapwandelen, gevoelig voor zon…)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoeningen, hooikoorts,
epilepsie, hartaandoening…)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Is uw zoon/dochter gevoelig voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere
stoffen? Zo ja, welke?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Moet uw zoon/dochter bepaalde medicatie nemen? Zo ja, welke? In welke dosering?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Werd uw zoon/dochter ingeënt tegen klem (tetanus)? In welk jaar?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Andere inlichtingen of opmerkingen:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Is uw kind vegetarisch?

ja

neen

Indien er nog iets wijzigt aan de gezondheidstoestand van uw zoon/dochter tussen de
invuldatum van de fiche en het begin van het kamp, vragen wij uitdrukkelijk dit te
melden bij de verantwoordelijke takleiding. Vul de fiche VOLLEDIG en CORRECT in!

Leidingsploeg van Scouts en Gidsen Welsco Wellen

Voeg hierbij 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds - SIS in een aparte enveloppe bij vertrek.

KAMPEERTOELATING
Ik, ondergetekende(n) (naam & voornaam): ………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………. Postnummer en Plaats:………………….…………..
Ouder(s) / Voogd van: ………………………………………………………………………………………………..
Geeft (geven) de toelating om hem/haar te laten deelnemen aan het groot kamp van Scouts en
Gidsen Welsco Wellen te Wirtzfeld Kirchenseite 22, 4750 Bütgenbach, van zaterdag 5
augustus t/m dinsdag 15 augustus 2017 en staat (staan) de kampleiding toe elke medische
ingreep, noodzakelijk geacht door de bijgeroepen geneesheer, te laten uitvoeren.
Ondergetekende(n) zullen zo spoedig mogelijk gecontacteerd worden.
Adres van de ouders tijdens het kamp: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….. Tel. Nr.: ……………/……….…………………………………..

KAMPEERTOELATING KAPOENEN
Ik, ondergetekende(n) (naam & voornaam): ………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………. Postnummer en Plaats:………………….…………..
Ouder(s) / Voogd van: ………………………………………………………………………………………………..
Geeft (geven) de toelating om hem/haar te laten deelnemen aan het groot kamp van Scouts en
Gidsen Welsco Wellen te Wirtzfeld Kirchenseite 22, 4750 Bütgenbach, van donderdag 10
augustus t/m dinsdag 15 augustus 2017 en staat (staan) de kampleiding toe elke medische
ingreep, noodzakelijk geacht door de bijgeroepen geneesheer, te laten uitvoeren.
Ondergetekende(n) zullen zo spoedig mogelijk gecontacteerd worden.
Adres van de ouders tijdens het kamp: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….. Tel. Nr.: ……………/……….…………………………………..

CARPOOLING
Ik kan mijn kind brengen en in de auto is er op de heenreis van zaterdag 19/12 nog bijkomend plaats
voor ___ personen.

Handtekening(en) en datum:

…………………………………….

