Paaskamp
11/04/2019 – 14/04/2019

21e FOS De Jolle
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Intro
Ja ja, het is weer zo ver, we gaan weer met z’n allen op paaskamp! Met dit bundeltje
willen we alle info meegeven die nodig is om uw kind zorgeloos op weekend te kunnen
laten vertrekken.
Het thema van ons paaskamp is ook het jaarthema van FOS Open Scouting: ”Ervaar je
mee?”. Dit thema heeft als centraal idee dat je dingen het best leert door ze te ervaren.
We verwachten dat de kindjes passende verkleedkledij bij hebben om zich volledig te
kunnen inleven tijdens het paaskamp!
Groetjes!
De Leidersploeg
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1. Waar gaan we naar toe?

Dit jaar gaan we wat verder dan het vorige. Ons verblijf is ‘De Spreedonken’ in de
Antwerpse Kempen. Het belooft een leuk kamp te worden in een degelijk gebouw.
Het ligt wat verder dan gewoonlijk, dus we gaan met de tein en we vragen om de kindjes
terug te komen ophalen.
Meer informatie over ons verblijf en een aantal fotootjes, kunnen gevonden worden op
hun website: www.despreedonken.be/.
Het exacte adres staat even verderop in deze bundel.
(zie puntje 6)

2. Inschrijving en medische fiche
Inschrijven kan enkel online op de website via het gepaste inschrijvingsformulier.
We verzoeken jullie om ten laatste in te schrijven op woensdag 3 april 2019. De kinderen
zijn echter pas ingeschreven als het gepaste bedrag is overgeschreven op de rekening, de
deadline hiervoor is tevens woensdag 3 april 2019.
De deelnemersprijs voor het hele weekend bedraagt 65 euro. Het bedrag kan worden
betaald op rekeningnummer BE39 7330 5386 3019 met als vermelding PAASKAMP + tak +
naam van het kind.
De medische fiche kan u op de site downloaden. Gelieve 1 medische fiche per kind in te
vullen en deze af te geven samen met de (kids)-ID bij het vertrek. We willen graag op
voorhand goed ingelicht zijn. Wees dus volledig!
Belangrijk: Er worden geen medicijnen toegediend zonder toestemming van een
geaccrediteerde huisarts.
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3. Vertrek - Vervoer – Terugkomst
We spreken af aan het station van Oostende om 12u30. We plannen om de trein te nemen
van 13u09, dus de groepsformatie vindt plaats om 12u50. We rekenen er op dat iedereen al
gelunchd heeft!
Vergeet bij aanmelding niet de ID’s en medische fiches van de kinderen af te geven aan de
eenheidsleiding !
Op zondag 14 april 2019 eindigt het paaskamp. Alle ouders worden om 16uur terug
verwacht. Om 16u30 kunnen de ID’s worden opgehaald
waarna de eindformatie plaatsvindt op het kampterrein.
We vragen de ouders dus om pas te vertrekken na de
eindformatie. Is het niet mogelijk uw kind te komen
ophalen? Twijfel dan niet om ons te contacteren, wij
stellen dan een carpool samen. Door de verre afstand is
carpoolen sowieso ten zeerste aangeraden.

4. Bagage
De bagagelijst kunt u achteraan vinden als bijlage. Stop alle bagage in een trekkersrugzak.
Stevige vliegtuigkoffers of sporttassen zijn absoluut niet praktisch. De kinderen dienen
hun eigen tas te kunnen dragen. Ook naar de toekomst toe voor het groot tentenkamp
vragen we om hier rekening mee te houden!
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5. Dagverloop
07.30u
Opstaan van de leiding met dagdienst
08.00u
Wekken van de kinderen + ochtendgymnastiek + wassen
08.30u
Ochtend formatie
08.45u
Ontbijt + afwas + tanden poetsen
09.30u
Start ochtend activiteiten
13.00u
Middagmaaltijd
13.30u
Platte rust
14.30u
Start middagactiviteit
16.00u
Vieruurtje
18.30u
Avondmaal
19.00u
Start avondspel
20.00u
Slapen gaan Bevers
21.00u
Slapen gaan Welpen
22.00u
Slapen gaan Jv’s + stilte op het domein
22.30u
Slapen gaan V’s + vergadering leiding
23.00u
Slapen gaan Jin
Dit dagschema is onder voorbehoud. De leiding kan in het kader van een bepaalde
activiteit afwijken van deze regeling.

6. Contactadres en gegevens
Het adres van het verblijf:

De Spreedonken
Gestelseweg 12
2491 Olmen
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7. Afspraken
 Bezoek van de ouders tijdens het kamp wordt niet toegestaan.
 De kinderen kunnen het terrein niet zomaar verlaten. Ze mogen ook enkel het terrein
verlaten mits toestemming van de eenheidsleiding.
 De programma’s worden zorgvuldig samengesteld en bekeken in samenspraak met de
eenheidsleiding zodat er geen overdreven fysieke inspanningen moeten geleverd
worden.
 De dagplanning zal zo goed mogelijk opgevolgd worden.
 Na 22u is stilte op het terrein opgelegd door de eigenaar. Er is algemene stilte vanaf het
moment dat de Jv’s gaan slapen.
 Gsm’s, radio’s, mp3-spelers, elektronische apparaten, snoepgoed & frisdrank zijn niet
toegelaten tijdens dit weekend. De kookploeg voorziet voldoende gezond eten en
voorziet in de dagelijkse portie suikers. Bij aankomst wordt gevraagd het snoepgoed af te
geven. Onder toezicht van de leiding kan dit verdeeld worden op bepaalde tijdstippen.
 Er mag enkel naar de eenheidsleiding gebeld worden in dringende gevallen!!!

8.

Uniform!

Als we op verplaatsing gaan dan moeten we herkend worden als scouts! Daarom moet
iedereen in perfect uniform zijn. Nog eens het uniform op een rijtje:
➔
➔
➔
➔
➔

Das
Blauwe broek
De Jolle trui (voor bevers en welpen) of donkerblauwe trui
Scouts hemd (vanaf welpen) met alle badges
De Jolle T-shirt of blauwe t-shirt

Iedereen vertrekt in perfect uniform! Als er kledingstukken zijn die ontbreken kan je op
zondag terecht bij Sifaka die ons winkeltje openhoudt.
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9. Welke leiding gaat mee?
Eenheidsleiders

Scherpzinnige Secretarisvogel
- Seppe Vandyck (0495 86 95 68)
Schalkse Beermarter
- Arne Samyn

Bevers

Goedhartige Moeflon
- Klaas Deley
Esmeralda Bouilon

Welpen

Behoedzame Sifaka
-Lilith Ryckaert
Selma Jaidane

Jongverkenners

Swingende Fura
-Sam Vanslembrouck
Willy Dubois

Verkenners

Schalkse Beermarter
- Arne Samyn
Kiang
-Luca Hollanders

Jin

Vrijpostige Kucha
-Nimo Verleene
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10. Tips van dokter scout
We willen u hier enkele tips meegeven die we uit ervaring hebben opgedaan:

→ Zorg dat uw kind meehelpt bij het maken van de rugzak. Zo weten zij ongeveer waar alles zit.
→ Voor iedereen is het best om de naam in elk kledingstuk te zetten. Elk jaar komen we terug
met kledij die telkens van niemand is. Zorg dat uw kind zijn of haar spullen herkent
door de naam of een markering (symbool die ze herkennen vanop school of iets dergelijks).
→ Het kan voor de bevertjes en welpen handig zijn de kledij per dag in een zakje te stoppen en
daar de dag op te schrijven.
→ Zorg ervoor dat er geen al te nieuwe kledij mee is, speelkledij die vuil mag worden is belangrijk!
→ Geef een vuilniszak of kussensloop mee in de bagage. De vuile kledij kan dan meteen in de
vuilniszak/kussensloop worden gestopt en wordt op die manier samengehouden. De andere
kledij wordt hierdoor niet vuil.
→ Neem een brooddoos mee i.p.v. plastiek folie voor het lunchpakket. Zo sparen we het milieu.
Ook je drankje kan in een drinkbus. Plastic flesjes vergroten onze afvalberg.
→ Steek alles wat vloeibaar is en in de toiletzak moet (shampoo, douchegel etc) eerst in een
plastic zakje vooraleer dit in de toiletzak gaat zodat het geen ramp is als er wat uitloopt.
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11. Wat moet je mee hebben?

Schrijf in elk kledingstuk een naam a.u.b.!
Slaapgerief
- kussensloop
- Onderlaken
- slaapzak
- pyjama
- eventueel 1 teddybeer (zeker niet meer!)
Wasgerief (steek alles in de toiletzak)
- toiletzak
- washandje
- zeep
- shampoo
- badhanddoek
- tandenborstel
- tandpasta
- kam
Uniform (aan bij vertrek!)
- trui (vanaf bevers)
- hemd (vanaf welpen)
- das
- blauwe broek
Kledij
- 4 stellen ondergoed (+ reserve)
- 4 stellen kousen (+ reserve)
- korte broek
- lange broek
- T-shirts
- truien
- extra dikke trui (voor avondspel of kampvuur)
- zwembroek of badpak
- regenjas
- verkleedkledij in thema (Alles wat te maken heeft met (er)varen!)
Diversen
- drinkfles
- stevige schoenen (bergschoenen of sportschoenen)
- Pantoffels voor binnen
- zaklamp + extra reserve batterijen of ecologische schud of draai zaklampen
- medicatie en voorschrift (indien nodig)
- zonnebril en zonnecrème
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