GROOTKAMP 2018: 30 JULI TOT 16 AUGUSTUS

KATTENBOS TE LOMMEL

BEZOEKDAG = 1E KAMPDAG

Deze zomer vertrekken wij met De Zwaluw
opnieuw op groot zomerkamp. Zo'n kamp
wordt algemeen beschouwd als de kers op de
taart, de bekroning op een gans jaar werking.
Een gebeuren waar iedereen naartoe leeft,
waar de kinderen na een jaar "theoretisch" aan
scouting doen eindelijk hun kennis in de
"wilde" natuur kunnen omzetten in praktijk.
Een groot avontuur voor zij die dit voor het
eerst meemaken: slapen in tenten, koken op
houtvuur, sjorren, spelen in thema, ... Noem
maar op!

Decor voor dit evenement zijn zoals altijd de
uitgebreide naaldbossen, doorspekt met
prachtige heidegebieden ten zuiden van
Lommel. Deze VVV jeugdcamping is reeds
vele jaren onze vaste stek. Een hechte
vriendschapsrelatie met de vroegere
boswachter Luc en lokale boeren maken ons
het leven daar bijzonder comfortabel.
We bouwen dan ook een zeer mooi kamp op
met onze sjorconstructies, tenten en
kamphoeken. Net zoals vorig jaar zullen we
naast deze imposante constructies ook onze
eigen toiletten en wasplaatsen maken.
Kortom: we bouwen het grote bos om naar
dé perfecte locatie voor ons grootkamp!

De bezoekdag valt ook dit jaar samen met de
1e kampdag, namelijk zondag 5 augustus.

DE PERIODES EN PRIJZEN
Het grootkamp beslaat 2 periodes:
Van maandag 30 juli tot donderdag 16
augustus: voor de (H)PL's van de JVG's*, VG's,
Seniors, leiding en stam. Zij laden ook de
vrachtwagen op 29 juli om 13u00 in
Wondelgem!

=> prijs: €210 vóór 16 juli, €220 erna
* komen terug met de andere JVG's op 15
augustus
Van zondag 5 augustus tot woensdag 15
augustus: voor teerpoten, wolven en de
andere JVG's

=> prijs: €160 vóór 16 juli, €170 erna
Inschrijven kan iedere zaterdag bij Fret of Hert
tot uiterlijk zaterdag 23 juni.
Je bent uiteindelijk pas ingeschreven als het
correcte bedrag betaald is. Dit kan cash op een
vergadering, of bij voorkeur via overschrijving
op:

0014

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

VERTREK EN AANKOMST
Het kamp begint op 5 augustus om 11u00 en
valt samen met de bezoekdag (zie verder).
We verwachten dat de ouders hun kinderen
zelf brengen naar het kampterrein in
Lommel. Er rijdt bij het vertrek geen bus!
Bij de terugkeer is er wel een bus voorzien.

INSCHRIJVEN

BE40

Het adres is:

9451

4463

met mededeling "Grootkamp+naam kind"

We zijn terug op woensdag 15 augustus rond
16u00 op de parking van het kerkhof naast
ons terrein in Wondelgem:

Viaductstraat 14
9032 Wondelgem
Google maps: http://goo.gl/maps/yDekM

Iedereen is welkom! Mama's, papa's, broers,
zussen, vriendjes, tantes & nonkels, oma's &
opa's, ...

ENKELE BELANGRIJKE ZAKEN
o
Neem zeker je eID/kids-ID/ISI+ mee in
een enveloppe met daarop je naam.
In de enveloppe steek je ook je nieuwe
medische fiche (blanco exemplaar op onze
site).
o
Indien je medicijnen moet innemen
gedurende het kamp, steek deze dan in een
zakje en geef deze af aan je takleider. Extra
informatie over medicijnen op kamp is terug
te vinden op onze website
o
GSM’s, MP3-spelers en ander
elektronische
apparaten
zijn
niet
toegelaten op kamp. Neem ze dus niet mee,
want je kan ze alleen maar verliezen.
o
Voor de kleinsten onder ons is het
interessant om enkele broeken en
onderbroeken extra mee te nemen voor het
geval er zich een ongelukje voordoet. Ook
het aanbrengen van namen in kledij en op
ander voorwerpen is geen overbodige luxe!
o
Een lunchpakket is niet nodig! De stam
is namelijk al volledig voorbereid en zorgt
voor een schitterende BBQ.

Dit is de uitgelezen kans om eens te komen
kijken hoe het kampleven er aan toegaat. Alle
kampen worden bezocht en u krijgt indien
gewenst een woordje uitleg bij de
verschillende takken. Natuurlijk voorzien wij
ook wat quality-time met de kinderen.
Een kleine uurregeling:
11u00
12u00
13u00
15u30
16u00
17u00

Aankomst + aanmelden & installatie
Aperitief in het stafkamp
BBQ
Rondleiding met de ouders
Vieruurtje voor de kinderen
Einde bezoekdag

Het kampeerterrein bevindt zich op de baan
van Lommel naar Leopoldsbrug. Ingang is een
kleine boswegel, schuin tegenover het
recreatiedomein 'Het Blauwe Meer'.
Inschrijven voor de BBQ kan tot 28 juli via
overschijving van €14 per volwassene en €9
per kind (+6j) op eerder vermeld
rekeningnummer. Indien u op bezoek komt
en niet wenst te eten, gelieve een mailtje te
sturen naar fret@dezwaluw.org.
Kinderen die reeds kampgeld betaald
hebben, dienen niet te betalen voor de BBQ!

KAMPTHEMA: REIS ROND DE WERELD!

HOE ZIET ZO’N DOORSNEE KAMPDAG ER NU UIT

Traditiegetrouw hebben we ook dit kamp
opnieuw een kampthema waar rond gewerkt
wordt, waar spelen rond gemaakt worden
enz. Dit jaar is dit traditiegetrouw hetzelfde
thema als vorig jaar:

8u00

REIS ROND DE WERELD

9u00

Elke tak neemt daarbij een bepaald deel van
de wereld voor zijn rekening. De Teerpoten
vertegenwoordigen Azië, de Wolven werken
rond Afrika, de JVG’s gaan naar Zuid-Amerika,
de VG’s nemen Europa voor hun rekening en
tot slot werken de Seniors rond NoordAmerika.

10u00

Vergeet zeker geen themakledij in het
juiste thema mee te nemen!

EXTRA INFORMATIE NODIG?
DE EENHEIDSLEIDER of
HOOFDVERANTWOORDELIJKE is:
Sam Bastiaens (Fret)
0484/03.09.64
fret@dezwaluw.org

Zijn ADJUNCT is:
Karel – Simon Slock (Hert)
0494/66.80.97
hert@dezwaluw.org

Alle info is na te lezen op:
www.dezwaluw.org

8u15
8u30

10u15
11u00
12u00
13u00
14u00
16u00
16u30
18u00
18u45
20u00
21u00
22u00
22u30
22u45

De kindjes worden zachtjes
gewekt door de leiding.
Een lichte turnles om de
spieren los te maken.
Ontbijt, reeds klaargemaakt
door de Stam
Voorbereiding inspectie en
wassen
Inspectie (slaapzak,
valiezen, ondergoed, tenten)
Technieken, sportproeven,
kleine spelen, knutselen, …
Koken op houtvuur voor de
oudsten
Lekker warm middageten
Siësta!!!! (De leiding bereidt
het middagspel voor)
Start middagspel met de ganse
tak
Vieruurtje
Aanvang tweede deel
middagspel of kleine spelen
Avondeten
Zang en animatie
Aanvang avondspel
Einde avondspel en dododoen
voor de teerpoten
Einde avondspel en avondlied
Taptoe
Leidersraad met besprekingen
en voorbereidingen voor de
volgende dag

AANSTIPLIJST VALIES
 Uniform + korte broek voor vertrek
 Warme slaapzak + deken
+ veldbed of luchtmatras
 Zaklamp met batterijen
 4 lange broeken, waarvan 1 donkere
 3 dikke truien
 Per dag: 1 paar kousen, 1 onderbroek
en 1 T-shirt (voor de kleintjes per dag
in een plastiekzakje + reserve)
 Pyjama
 Toiletzak (zeep in doosje, borstel of
kam, tandpasta, beker,
tandenborstel, rekkertje voor meisjes
met lang haar)
 2 handdoeken + washandje
 Dikke regenjas
 Stevige, waterdichte schoenen
 Sportschoenen
 Zwemkledij
 Speeldas
 Themakledij (Reis rond de Wereld)
 Vuillinnenzak (liefst in stof)
Extra voor de JVG's en VG's
 Gamellen, bestek en drinkbus
 5 keukenhanddoeken + 3 vaatdoeken
(niet de nieuwste)
 100 meter 3-strengen sjortouw
 Scoutsmes
 Kaartleesmateriaal en schrijfgerief
 Zakgeld voor de voorkampers
Nu we zelf onze wasblokken moeten maken,
loopt al het water waar we ons mee wassen
rechtstreeks in de natuur. Daarom vragen
we om (in de mate van het mogelijke)
biologisch afbreekbare zeep mee te geven
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