GROOTKAMP 2022:
VAN 7 TOT 17 AUGUSTUS
We kijken er al het hele jaar naar uit, want
ook deze zomer vertrekken wij met 120ste FOS
De Zwaluw opnieuw op grootkamp! Zo'n
kamp wordt algemeen beschouwd als de kers
op de taart van de takwerking gedurende het
jaar. Een gebeuren waar iedereen naar
toeleeft, waar de kinderen na een jaar
"theoretisch" aan scouting doen eindelijk hun
kennis in de "wilde" natuur kunnen omzetten
in praktijk. We maken er herinneringen voor
het leven!

DE PERIODES EN PRIJZEN
Het grootkamp beslaat 3 periodes:
1. Van maandag 1 augustus tot
donderdag 18 augustus: voor de VG’s,
Seniors, leiding en stam.
=> prijs: €230 vóór 11 juli, €240 erna
(met UiTPAS: €46)
2. Van dinsdag 2 augustus tot woensdag
17 augustus: tweedejaars van de JVG’s
=> prijs: €220 vóór 11 juli, €230 erna
(met UiTPAS: €46)
3. Van zondag 7 augustus tot woensdag
17 augustus: voor Teerpoten, Welpen,
Wolven en de andere JVG's
=> prijs: €180 vóór 11 juli, €190 erna
(met UiTPAS: €36)
De opmerkelijke scout of gids merkt op dat
onze prijzen licht gewijzigd zijn. Na zo lang
mogelijk de prijzen heel laag te houden –
sinds 2002 (!) zijn onze kampprijzen immers
niet duurder geworden – moeten helaas ook
wij toegeven aan de druk van het steeds
duurder wordende leven.

KATTENBOS TE LOMMEL

BEZOEKDAG & BBQ

Ons grootkamp speelt zich zoals altijd af in de
uitgebreide naaldbossen, doorspekt met
prachtige heidegebieden in het zuiden van
Lommel. Deze VVV jeugdcamping is al vele
jaren onze vaste stek. Een hechte
vriendschapsband met de boswachters en de
lokale boeren maken ons het leven daar
bijzonder comfortabel.
Dit jaar kunnen we voor het eerst in jaren
geen bomendag houden waardoor we onze
balken zullen moeten huren. Wat dat zal
geven voor onze immer spectaculaire
constructies, dat weten we nog niet, maar
een extra uitdaging is het allermeest.
Dat we nog steeds een prachtig kamp zullen
opbouwen met doordachte sjorconstructies,
tenten en zelfgemaakt sanitair, kunnen we
wél beloven. Kortom: we bouwen het grote
bos opnieuw om naar de perfecte locatie
voor ons grootkamp!

Terug van weggeweest: de BBQ! Dit jaar
kunnen jullie eindelijk opnieuw genieten van
een heerlijke barbecue tijdens de bezoekdag.
Nadat je je kind(eren) achtergelaten hebt in
handen van de lieve leiding, nodigen we je uit
voor een fris drankje en een goed gebakken
(veggie) vlezeke. Daarnaast organiseren we
ook een rondleiding en ik beloof je dat je
mond van verbazing zal openvallen bij het
zien van het tentenkamp en de
sjorconstrusties. Inschrijven voor de
barbecue kan via het tabblad ‘inschrijven’ op
onze site. De barbecue kost €16 per
volwassene en €12 per kind (-12 jaar). Let op:
de kinderen die betaald hebben voor het
kamp hoeven niet ingeschreven te worden
voor de barbecue. Zij eten met hun tak.

Het adres is:
VVV Jeugdcamping
Kattenbos z/n
3920 Lommel
Google maps: http://goo.gl/maps/0x6Qt

VERTREK EN AANKOMST
Het kamp begint op zondag 7 augustus om
11u en valt samen met de bezoekdag (zie
later).
Alle Teerpoten, Welpen, Wolven en JVG’s
zullen op woensdag 17 augustus met de bus
terugkeren richting Wondelgem. De bussen
zullen daar rond 16u toekomen op de parking
van het kerkhof naast ons terrein in de
Viaductstraat.

De uurregeling:
11u00 Aankomst + aanmelden & installatie
12u00 Aperitief in het stafkamp
13u00 BBQ
15u30 Rondleiding met de ouders
16u00 Vieruurtje voor de kinderen
17u00 Einde bezoekdag

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor het kamp kan ook via onze
website. Onder het tabblad ‘inschrijven’ kan
u het formulier invullen tot uiterlijk zaterdag
2 juli. Om de inschrijving te vervolledigen
vragen we om het correcte bedrag op onze
rekening over te schrijven met mededeling
"Grootkamp + naam kind" of via Payconiq
zoals het formulier suggereert.

ONS REKENINGNUMMER
BE40 0014 9451 4463
120e FOS De Zwaluw
Ralingen 53
9940 Evergem

ENKELE BELANGRIJKE ZAKEN
● Neem zeker je eID/kids-ID/ISI+/Buskaart
mee in een enveloppe met daarop je
naam.
Steek in die enveloppe ook je medische
fiche. Geef die af aan je takleid(st)er bij
aankomst in Lommel. Je kan een blanco
exemplaar op onze site downloaden (bij
documenten).
● Als je medicijnen moet innemen
gedurende het kamp, steek die dan in een
zakje en geef ze af aan je takleider bij
aankomst. Extra informatie over
medicijnen op kamp is terug te vinden op
onze website.
● Smartphones, tablets en andere
elektronische apparaten zijn niet
toegelaten op kamp. Neem ze dus niet
mee, want je kan ze alleen maar
verliezen.
● Wij voorzien voldoende eten en
tussendoortjes. Extra snoep en koeken
meegeven met uw kind is dus zeker niet
nodig.
● Voor de kleinsten onder ons is het
interessant om enkele extra broeken en
onderbroeken mee te nemen voor het
geval er zich een ongelukje voordoet.
● Aankomst is in uniform met korte broek!

EXTRA INFORMATIE NODIG?
DE EENHEIDSLEIDER of
HOOFDVERANTWOORDELIJKE is:

HOE ZIET ZO’N DOORSNEE KAMPDAG
ER NU UIT?
8u00

Borre Van de walle of
Bedachtzame Kameleon
Schouwbroekstraat 83
9921 Vinderhoute
0489/44.94.25
Kameleon@dezwaluw.org
Zijn ASSISTENT-EENHEIDSLEID(ST)ERS zijn:
Febe Declercq of
Amicale Ree
Driepikkelstraat 20
9030 Mariakerke
0485/77.91.14
Ree@dezwaluw.org
Rozan Michiels of
Zorgzame Cavia
Phoenixstraat 72
9000 Gent
0472/68.22.95
Cavia@dezwaluw.org
Marthe Theunissen
of Bescheiden Sika
Gasmeterlaan 199
9000 Gent
0471/99.68.29
Sika@dezwaluw.org
Maarten Depoortere of
Verstandige Wouw
Kerkkouter 31
9921 Vinderhoute
0474/13.76.48
Wouw@dezwaluw.org
Je kan ook direct alle (A)EL’s samen bereiken
via: el@dezwaluw.org

8u15
8u30
9u00
10u00
10u15
12u00
13u00
13u45
14u00
16u00
16u30
18u00
18u45
20u00
21u00
21u30
22u00
22u30
22u45

De kinderen worden zachtjes
gewekt door de leiding
Een lichte turnles om de
spieren los te maken
Een lekker ontbijt klaargemaakt
door de Stam
Voorbereiding inspectie en
wassen
Inspectie (slaapzak,
valiezen, ondergoed, tenten)
Technieken, sportproeven,
kleine spelen, knutselen …
Lekker warm middageten
Siësta! (de leiding bereidt
het middagspel voor)
Uitleg middagspel
Start middagspel met de hele
tak
Vieruurtje
Aanvang tweede deel
middagspel of kleine spelen
Avondeten
Zang en animatie
Aanvang avondspel
Einde avondspel en bedtijd
voor de Teerpootjes
Einde avondspel voor de
Welpen
Einde avondspel andere takken
en avondlied
Taptoe
Leidersraad met besprekingen
en voorbereidingen voor de
volgende dag

AANSTIPLIJST VALIES
o
o
o
o
o
o

Uniform met korte broek
Drinkfles
Warme slaapzak + deken
Veldbed of luchtmatras (met pomp)
Zaklamp met batterijen
4 lange broeken, waarvan zeker 1
donkere
o 3 dikke truien
o Per dag: 1 paar kousen, 1 onderbroek
en 1 T-shirt (voor de kleintjes per dag
in een plastiekzakje + reserve)
o Pyjama
o Toiletzak (zeep en shampoo*, borstel
of kam, tandpasta, beker,
tandenborstel, rekkertje)
o 2 handdoeken + washandje
o 1 warme regenjas
o Stevige, waterdichte schoenen
o Sportschoenen
o Zwemkledij
o 2 pakjes papieren zakdoekjes
o Speeldas, papier en stylo
o Themakledij (Sprookjes)
o Vuillinnenzak (liefst in stof)
Extra voor de JVG's, VG’s en Seniors
o Min. 2 mondmaskers per persoon
o Gamellen, bestek en drinkbus
o 5 keukenhanddoeken + 3 vaatdoeken
(niet de nieuwste)
o 100 meter 3-strengen sjortouw
o Scoutsmes
o Kaartleesmateriaal en schrijfgerief
o Zakgeld voor de voorkampers
*Het water waar we ons mee wassen loopt
rechtstreeks in de natuur. Daarom vragen we
om (in de mate van het mogelijke) biologisch
afbreekbare zeep mee te geven.

