
KAMP ALVERINGEM
KAWELLEN



Van 18 tot 25 juli gaan wij op scoutskamp in
Alveringem. Omdat het voor sommigen onder jullie
nog een beetje moeilijk is om een idee te hebben van
hoe deze fantastische week er zal uit zien hebben we
speciaal voor jullie door middel van deze powerpoint
een voorproefje van hoe het kamp zal verlopen. Zo
krijgen jullie alvast zin om mee met ons te vertrekken
en er een onvergetelijk kamp van te maken!

 



Belangrijke data
Kampplaats dit jaar
Ik ga op kamp en ik neem mee
Hoe verloopt een dag op kamp?
Maatregelen
Foeriers
Contact

Inhoud



Belangrijke data

Afzetten kawellen: 18 juli 2021 

Ophalen kawellen: 25 juli 2021

Door corona is het helaas niet mogelijk om allemaal samen met de bus
vanuit Loonbeek te vertrekken. Daarom moeten de kawellen  worden afgezet
op ons kampterrein waar de leiding jullie opwacht. Om hoe laat jullie
verwacht worden zal later nog meegedeeld worden. 

Begin inschrijvingen kamp: 10 mei 2021

Einde inschrijvingen kamp: 30 mei 2021
De link om in te schrijven voor kamp zal op mail worden gestuurd



HIER KOMT
JULLIE TENT



VARIA
❑ Merk ALLE kledij zodat je
die gemakkelijk kan
herkennen, zeker het uniform
en das!
❑ Zakgeld heb je niet nodig, de
leiding zorgt voor de
versnaperingen.

Ik ga op kamp en ik neem mee...

SLAAPGERIEF
❑Luchtmatras (GEEN
veldbedden en GEEN kingsize
matrassen!!!) 
❑Slaapzak
❑Hoofdkussen
❑Pomp
❑Deken(s)
❑Pyjama
❑Knuffeldier

 

WAS GERIEF
❑Waskom (liefst harde
plastiek)
❑Badhanddoek
❑Handdoeken
❑Washandjes
❑Zeep en shampoo
❑Kam, borstel
❑Tandpasta en tandenborstel



ALLERLEI
❑ Schrijfgerief (papier, balpen,
adressen reeds op gefrankeerde
enveloppen)
❑ Gamel en bestek
❑ Zaklamp
❑ Zonnemelk
❑ Een petje 
❑ Een rugzakje/zwemzak (voor
op dagtocht)
❑ Linnenzak
❑ Vuilniszak (voor super vuile
kledij goed mee naar huis te
kunnen nemen)
❑ Een brooddoos en eventuele
drinkbus (deze heb je nodig
voor op dagtocht!) 
    

KLEDIJ
❑Degelijke stapschoenen
❑Botten of hoge laarzen
❑Versleten schoenen om in de
beek te ploeteren
❑Sandalen
❑Sportschoenen
❑Voldoende kousen
❑Voldoende ondergoed
❑Zeker voldoende
reservekledij met slecht weer!
❑Voldoende speelkledij die vuil
mag worden 
❑Dikke warme truien
❑Regenjas of KW
❑Zwemkledij
❑Neem zeker ook 1 outfit mee
die hééél vuil mag worden!



HOE
VERLOOPT
EEN DAG OP
ONS KAMP?

7:30

De kinderen worden
gewekt

Ochtendgymnastiek

Wassen en aankleden

 

7:00

Leiding staat op



8:00

Ontbijt (lekkere
boterhammen met
choco en confituur)

Afwas

8:45

Showing:

Alle tenten en
valiezen worden
gecontroleerd!

Iedereen ruimt alles
mooi op. 

9:00

Opening

9:15

Activiteit



12:30

Middageten

Afwas

13:15

Siësta

14:00

Activiteit

16:00

Vieruurtje

Activiteit



18:00

Avondeten

Afwas

19:00

Sluiting

19:15

Activiteit

21:00

Kawellentaptoe
(slapen)



Huidige maatregelen
We krijgen de 'definitieve' maatregelen pas
begin juni, maar deze zullen zeker niet
strenger zijn dan vorig jaar. Dit is wat we nu al
weten: 

Bubbels van 50

Je vormt samen met de andere
kawellen en leiding een bubbel.

Je hoeft je binnen je onze bubbel
geen zorgen te maken of je wel
of niet bij iemand in de buurt
mag komen, ook je leiding mag
je nog eens een goeie knuffel
geven!

Contact buiten

bubbel

Tussen de bubbels vermijden we
elk contact. Onze terreinen
zullen dus netjes opgedeeld
worden zodat iedereen weet
waar hij wel of niet mag komen.

Ziek voor/tijdens

kamp

Ben je ten laatste 5 dagen voor
het kamp ziek geweest? Dan
mag je helaas niet mee.

Wordt je ziek op kamp, dan
volgen we de
gestandaardiseerde
noodprocedure van Scouts en
Gidsen Vlaanderen.



Gaat het eten
wel lekker zijn
op kamp?
Natuurlijk!

Elk jaar komen onze allerbeste foeriers (oud-leiding) mee
op kamp om ons te verwennen met hun kookkunsten.
Soms gaan we een beetje lang moeten wachten, maar dat
gaan ze helemaal goed maken met hun lekker eten. 

Heb je last van allergieën zoals lactose, gluten, tomaten,
enz... Laat het ons weten, zo bespreken wij graag de menu
zodat wij hier rekening mee kunnen houden en eventueel
alternatieven kunnen voorzien. Dit is hetzelfde voor
vegetariërs! 



MEDISCH

Indien je bepaalde medische zorgen nodig hebt, kan je dit steeds
(liefst) op voorhand en in volle vertrouwen aan de leiding meedelen.
Op die manier kunnen we toezien op het juiste gebruik van de
geneesmiddelen. Wij mogen zelf geen geneesmiddelen toedienen
zonder bewijs. Dit kan ook door het mee te delen op de medische
fiche. Ook moeten er nog steeds kleefbriefjes van de mutualiteit bij in
de enveloppe zitten samen met de identiteitskaart. 



Voor de leden is het altijd leuk om op kamp briefjes te

krijgen. Zo horen te toch ook nog iets van het thuisfront.

Ook wij zullen op kamp avonden voorzien waar we met de

kawellen brieven schrijven om op te sturen. Vergeet dus

zeker geen enveloppen en postzegels mee te geven zodat

jullie ook nieuws van jullie kawel kunnen krijgen!

POST

(Naam van het kind)
Scouts en Gidsen Loonbeek
Lindestraat 36
8691 Alveringem



YOUTUBE SCOUTS
LOONBEEK

CHECK FILMPJES !!!
OOK ALTIJD LEUK

https://www.youtube.com/channel/UCZsHL
HQ7ZeBKTFecCjRJ08w/videos

Vanaf 2018 wordt er na elk
kamp ook een aftermovie
gemaakt! Perfect om de
kampsfeer op te snuiven!!!



Wie zorgt er een week lang voor de kawellen?



TAKLE IDER

Leeftijd: 19 jaar

tristan.heremans@gmail.com 

Tristan Heremans Flitsende Aboe



Jasper Beullens
Leeftijd: 17 jaar

 

Gevatte Koala

beullensjasper@gmail.com
 



Liana Craps
Leeftijd: 17 jaar

liana.craps@hotmail.com

Joviale Pumba



Anne Van Dyck 
Leeftijd: 17 jaar

 

Vreugdevolle Distelvink

anne.vandyck2003@gmail.com



Linde Vuylsteke
 Leeftijd: 21 jaar

vuylstekelinde@gmail.com

Eigenzinnige Sneeuwstormvogel



Alexander Apers
Leeftijd: 18 jaar

alexander.apers@hotmail.com

Groenvink



Jonas Van Horssen
Leeftijd: 18 jaar

Extatische Rob

jonasv.h14@gmail.com



Heb je nog vragen, of twijfel je
nog? 

Heb je na het zien van deze powerpoint nog belangrijke vragen of twijfel je nog om je kind mee te

sturen op kamp, dan kan je altijd bij ons terecht. Wij voorzien tijd voor en na de vergaderingen op

9/05 & 16/05 om in gesprek met jullie te gaan. We doen dit graag om iedereen een kans te geven

op een geweldig kamp en ouders gerust te stellen zodat we zonder zorgen aan ons kamp kunnen

beginnen. Om een afspraak te maken kun je mailen naar tristan.heremans@gmail.com. Wij hopen

alvast om jullie allemaal te kunnen verwelkomen op 18 juli in Alveringem!


