Speciale editie van het tweemaandelijkse tijdschrift van
Scouts & Gidsen Sint-Jan-Berchmans Beringen-Mijn
deze informatie is ook te vinden op:
www.scoutsberingenmijn.be

Gegroet scouts en gidsen,
Dit is weer het laatste kompas van ons scoutsjaar, maar het is geen
gewoon kompas… In dit kompas staat alles wat je moet weten over
het kamp dat elke dag een beetje dichter en dichter komt. Iemand al
benieuwd naar het thema of zin in 10 zalige dagen ravotten in de
bossen? Dan moet je dit jaar zeker meegaan naar Bütgenbach!
Lees dit kompas goed door zodat je niets vergeet en je zo goed
mogelijk voorbereid op kamp vertrekt!
Als je toch nog vragen hebt, kan je altijd je takleiding of de
groepsleiding contacteren.
Eenmaal we met de leiding op voorkamp (zaterdag 27/07) vertrokken
zijn, is enkel de groepsleiding nog telefonisch bereikbaar. We vragen
ook vriendelijk om niet voor een dagdagelijkse update te bellen naar
de groepsleiding :-)
Doorheen het scoutskamp wordt er op de facebookpagina
beeldmateriaal geplaatst. Wil je hier geen enkele foto van missen? U
kunt ons terugvinden op Facebook onder de naam ‘Scouts BeringenMijn (SBM)’.
Een stevige linker,
Tamino Strutti: 0494/05.84.99
Lucas Dehertog: 0470/21.09.81
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Kalender kamp 2019
Op deze pagina worden alle belangrijke kamp-gerelateerde data
opgesomd. Gelieve alle data en uren goed in het oog te houden!

Datum

Omschrijving

Plaats

14/07/2019

Deadline inschrijving! (nieuwe datum)

Gegevens +
overschrijving
’t Vossejong
(scoutslokaal)

(BBQ bestelling binnengebracht?)
25/07/2018

Containers inladen

(Bagage binnenbrengen van 18u30
tot 19u30: Medische fiche OK? BBQ
bestelling binnengebracht?)
27/07/2019
30/07/2019
04/08/2019
08/08/2019

Voorkamp leiding (opbouw)
Vertrek kamp 8u00

(ISI+ of eID niet vergeten !)
Bezoekdag 11u – 16u
Einde kamp kapoenen om 16u
Einde kamp andere takken +-18:00

(Alle leden met bus naar huis)
11/08/2019
12/08/2019

Einde nakamp leiding + nieuwe leiding
Containers uitladen

(Bagage ophalen van 18u30 tot
19u30)

Bütgenbach
’t Vossejong
(scoutslokaal)
Bütgenbach
’t Vossejong
(scoutslokaal)
Bütgenbach
’t Vossejong
(scoutslokaal)

In geval je op een van bovenstaande tijdstippen niet (op tijd)
aanwezig kan zijn wegens bepaalde redenen, contacteer je best (op
tijd) de takleiding of groepsleiding om een andere regeling te treffen.
De bestellingen voor de BBQ mogen ook altijd op volgend adres
afgeleverd worden:
Visvangststraat 67
3582 Beringen-Mijn
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Algemene kampinformatie
Postadres
Een brief van je mama, papa, bomma of lief komt juist terecht als hij
gestuurd wordt naar:
Sourbrodter Straẞe 1
4750 Weyvertz-Bütgenbach
ATTN Scouts & Gidsen Beringen-Mijn
TAK + NAAM KIND
Opgelet: Dit is het thuisadres van de boer. Het kampterrein is gelegen op een
ander adres (zie pagina 12).

Bagage
Je bagage (wat die juist inhoudt voor je tak vind je verder in dit
kompas) moet je inleveren aan het lokaal op donderdag 25 juli van
18u30 tot 19u30.
Lukt het niet om dan je bagage binnen te brengen, dan moet je op
voorhand de groepsleiding/takleiding verwittigen.
Voor zaken zoals een smartphone, iPod, iPad, smartwatch,… is
sowieso geen plaats. Neem deze dan ook niet mee!
Alle leden (behalve de kapoenen) mogen hun bagage terug komen
ophalen aan het lokaal op maandag 12 augustus tussen 18u30 en
19u30.
We willen met aandrang vragen om ALLE kledingstukken en ander
persoonlijk gerief van een naam te voorzien. Niet gemerkte dingen
vinden moeilijk hun weg terug naar huis. Gelieve de bagage te
beperken tot 1 valies.
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Het vertrek
Iedereen vertrekt op dinsdag 30 juli aan het scoutslokaal. Om 8u00
starten we met de parade en rond 8u30 vertrekken we met de bus.
Tijdens de parade komen we van iedereen die mee op kamp gaat de
ISI+/eID-kaarten ophalen.
 Je bent verplicht deze kaart bij te hebben als je iets van de dokter,
apotheker,… moet hebben.
 Elk kind jonger dan 12 moet ofwel zijn/haar isi+-kaart (ev.
KidsID) inleveren.
 +12-jarigen moeten hun eID-kaart meenemen
Vergeet deze isi+-kaart of eID dus niet!
Ook zou de medische steekkaart up-to-date moeten zijn. Meestal
gebeurt de controle van de medische steekkaart wanneer de leiding
bij je thuis langskomt om je te informeren over het kamp. Wij hebben
de medische steekkaart om de medische noden van uw kind goed op
te volgen en om over voldoende contactgegevens te beschikken. Erg
belangrijk op kamp.
Gelieve de medische fiche ingevuld/geüpdateted terug te bezorgen
ten laatste bij het inladen van de bagage op donderdag 25 juli!!
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Belangrijke aandachtspunten:
-

Alle leden worden verwacht in een perfect uniform bij vertrek. Ook
stevige stapschoenen zijn een onderdeel van het uniform en zijn een
must-have op het kamp.

-

Leden gaan niet vroeger dan de afgesproken datum/uur naar huis zonder
toestemming en duidelijke afspraken met de groepsleiding. Kapoenen
blijven dus ook op de bezoekdag tot 16u aanwezig. De groepsleiding is
heel het kamp telefonisch bereikbaar.

-

Dit jaar wordt het kampgeld verhoogd. We hebben het hierover in de
leidingploeg gehad en zijn tot een consensus gekomen. De reden van de
verhoging is omdat het kamp erg goedkoop is voor wat er aangeboden
wordt. We hebben onszelf vergeleken met andere verenigingen en zij
eten bijvoorbeeld maar 1 keer per dag warm en voorzien geen
vieruurtje. Andere verenigingen slapen dan weer in gebouwen, wat op
een kampperiode voordeliger uitkomt.
Wij huren namelijk grote weiden die niet goedkoper worden en
waarvoor wij ook transport moeten voorzien. Er zijn ook enkele
verenigingen waarbij de ouders hun kinderen aan het kampterrein zelf
moeten afzetten, terwijl wij de mogelijkheid bieden om als 1 groep te
vertrekken met bussen. Deze bussen zijn ook niet bepaald goedkoop.
Verder worden er van de stad geen 3 maar 2 containers ter beschikking
gesteld omdat we net niet aan genoeg leden komen. Hierdoor moeten
we een externe container huren wat de kostprijs opdrijft. Ten slotte
hebben we sommige jaren dat we zo ver van de beschaving zitten, dat
we ook niet binnen het bereik van elektriciteit zitten voor de koelwagen,
perculator, diepvriezen… waardoor we genoodzaakt zijn een generator
te huren.
We hopen dat men zich hierin kan vinden en kan aannemen dat we
genoodzaakt zijn om deze maatregel te nemen. Na deze verhoging zal
het kampgeld niet meer verhoogd worden. We hopen dit eenmalig te
moeten doen om het zo billijk te houden voor de vereniging en
betaalbaar voor de ouders.
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BAGAGELIJST KAPOENEN
Om te wassen:

SIS en/of ISI+

1 badhanddoek
3 gewone handdoeken
3 washandjes
1 zeep
1 kam/borstel
1 linnenzak
6 wasknijpers
1 tandenborstel, tandpasta en beker
1 veiligheidsspeld

Om te kleden:

Om te slapen:
1 veldbed OF luchtmatras
1 slaapzak en deken
1 pyjama of slaapkleed
1 knuffeldiertje
Diversen:
Zakdoeken
1 drinkbus
1 zaklamp
1 flesje muggenzalf
1 flesje zonnecrème
MAX 5 stripboeken
Eventueel medicatie (LEIDING
VERWITTIGEN)
Klein rugzakje voor een dagtocht

6 stuks ondergoed
6 paar sokken
4 T-shirts
3 shorts
1 à 2 lange broek
1 à 2 warme trui
Speelkledij
Regenjas
Zwemkledij + badmuts
Schoeisel:
Sportschoenen
Stapschoenen
Regenlaarzen
ZEKER NIET MEENEMEN :
Waardevolle voorwerpen of kledij
Elektronica
Snoep
Geld
Messen en dolken

Al de gevonden verboden
voorwerpen worden afgenomen en
bewaard door de leiding.

Opmerking: Een kamp is een snoepvrije zesdaagse (op wat je van de leiding en keukenploeg
krijgt na natuurlijk), maar je mag wel een paar van je favoriete stukken fruit meenemen, op
gezond snoepen hebben we geen bezwaar. Steek dit fruit dan in een harde plastic doos die
goed te sluiten is en neem ze mee als handbagage. Enkel fruitsap en water worden
toegestaan.
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BAGAGELIJST WELPEN/KABOUTERS
Om te kleden:
Om te wassen:
11 stuks ondergoed
11 paar sokken
7 t-shirts
4 shorten
2 lange broeken
2 warme truien
Regenjas
Zwemkledij + badmuts
Om te slapen:
1 veldbed OF luchtmatras
1 slaapzak en deken
1 pyama of slaapkleed
(1 knuffeldiertje)
Diversen:
Zakdoeken
1 drinkbus
1 zaklamp + reserve batterijen
1 flesje muggenzalf
1 flesje zonnecreme
MAX 5 strips
Eventueel medicatie (LEIDING
VERWITTIGEN)
Schrijfgerief
2 veiligheidsspelden

SIS en/of ISI+

2 badhanddoeken
6 gewone handdoeken
5 washandjes
1 zeep
1 kam/borstel
1 linnenzak
10 wasknijpers
1 tandenborstel, tandpasta en beker
1 veiligheidsspeld
Om te stappen:
Sportschoenen
Stapschoenen (verplicht)
Regenlaarzen
Rugzakje voor een dagtocht
ZEKER NIET MEENEMEN :
Waardevolle voorwerpen of kledij
Elektronica
Snoep
Geld
Dolken

Al de gevonden verboden
voorwerpen worden afgenomen en
bewaard door de leiding.

Opmerking: Een kamp is een snoepvrije tiendaagse (op wat je van de leiding en keukenploeg
krijgt na natuurlijk), maar je mag wel een paar van je favoriete stukken fruit meenemen, op
gezond snoepen hebben we geen bezwaar. Steek dit fruit dan in een harde plastic doos die
goed te sluiten is en neem ze mee als handbagage. Enkel fruitsap en water worden
toegestaan.
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BAGAGELIJST (JONG-)GIVERS
Om te slapen
1 veldbed OF luchtmatras
(matje voor op 2-daagse)
1 slaapzak en deken
1 pyjama of slaapkleed
(1 knuffeldiertje)
Om te wassen
2 badhanddoeken
6 gewone handdoeken
5 washandjes
1 zeep
1 kam/borstel
1 linnenzak
6 wasknijpers
1 tandenborstel, tandpasta en beker
2 veiligheidsspelden
Om te kleden
11 stuks ondergoed
11 paar sokken
6 T-shirts
4 shorts
1 lange broek
2 warme truien
Regenjas
Zwemkledij + badmuts
Diversen
Zakdoeken
1 drinkbus
1 zaklamp + reserve batterijen
1 flesje muggenzalf
1 flesje zonnecrème
MAX 5 stripboeken
Eventueel medicatie (LEIDING
VERWITTIGEN)
Schrijfgerief

1 zakmes

SIS/ISI+/eID
Om te eten
Gamel en bestek
Drinkbeker
3 keukenhanddoeken
1 schotelvod
Om te stappen
Sportschoenen
Stapschoenen (verplicht)
Regenlaarzen
Trekrugzak
ZEKER NIET MEENEMEN :
Waardevolle voorwerpen of kledij
Elektronica
Snoep
Geld
Dolken

Al de gevonden verboden
voorwerpen worden afgenomen en
bewaard door de leiding.

TIP :
Om de bagage te kunnen beperken tot 1
valies, kunnen je ouders je rugzak en een deel
van je kleding en wasgerief op de bezoekdag
meebrengen, en je koffer dan al mee naar huis
nemen.

.

Opmerking: Een kamp is een snoepvrije tiendaagse (op wat je van de leiding en keukenploeg
krijgt na natuurlijk), maar je mag wel een paar van je favoriete stukken fruit meenemen, op
gezond snoepen hebben we geen bezwaar. Steek dit fruit dan in een harde plastic doos die
goed te sluiten is en neem ze mee als handbagage. Enkel fruitsap en water worden
toegestaan.
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Scouting: ons beleid over alcohol, tabak en drugs
Ons beleid rond volgende onderwerpen werd opgesteld in samenspraak met de
gehele leidingsploeg en werd gebaseerd op de richtlijnen ‘Speel op Veilig’ van
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Wanneer ouders vragen of opmerkingen hebben,
mogen zij hierover steeds de groepsleiding contacteren.
Alcohol
Er is enkel een mogelijkheid alcohol te drinken voor Gidsen en Verkenners die
ouder zijn dan 16 jaar. Andere takken zijn hier dus van uitgesloten. Dit gebeurt
enkel tijdens een avondactiviteit, weekends of (paas)kamp. Sterke drank wordt
onder geen beding aangeboden. Hierbij geldt steeds dezelfde regel:
 1ste jaars Gidsen en Verkenners ouder dan 16 jaar mogen maximum één
pintje drinken
 2de jaars Gidsen en Verkenners maximum 2 pintjes
 3de jaars Gidsen en Verkenners maximum 3 pintjes.
Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat dronkenschap tijdens een scoutsactiviteit
steeds onaanvaardbaar is (dit geldt zowel voor leden als voor leiding). Ook
wordt er altijd een alcoholvrij alternatief aangeboden en krijgt elk lid de vrije
keuze om een pintje te drinken of te kiezen voor het alcoholvrije alternatief. De
takleiding zorgt voor het naleven van de bovenstaande regels. Onder geen
beding worden leden gedwongen/aangezet tot het drinken van alcohol.
Wanneer er toch dronkenschap bij leden vastgesteld wordt, zullen er sancties
volgen voor de betrokken personen. Dit kan gaan van meteen gaan slapen tot
een klusje uitvoeren of niet deelnemen aan een leuke activiteit. Wanneer dit
herhaaldelijk gebeurt bij dezelfde leden, zal er door de groepsraad beslist
worden over een oplossing/sanctie.
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Tabak
 Voor leden die jonger zijn dan 16 jaar wordt roken uitgesloten.
 Zowel leden die ouder zijn dan 16 jaar als leiding worden niet verboden
te roken. Ouders met een kind ouder dan 16 jaar kunnen de goedkeuring
geven hun kind te laten roken tijdens een weekend, paaskamp of kamp
(dus niet tijdens een gewone scoutsactiviteit). Er worden hiervoor 3
rookmomenten aangeboden op een rustig moment b.v. platte rust na
het eten. Er wordt enkel gerookt in de rookzone uit het zicht van andere
leden. Voor de toelating vullen ouders het +16-formulier in dat
bijgevoegd is aan de medische fiche.
 Leiding rookt niet tijdens activiteiten en altijd uit het zicht van de leden.
Drugs
Over drugs zijn onze regels klaar en duidelijk: ze zijn niet welkom in en rond
onze scoutsgroep.





Geen gebruik of bezit.
Niet onder invloed tijdens activiteiten en kampen.
Niet in of rond de infrastructuur van onze groep.
Wanneer wij leden of leiding betrappen op drugsgebruik of drugsbezit zal
er een uitsluiting van onze activiteiten volgen. Deze uitsluiting staat in
verhouding tot de overtreding van onze regels en de groepsraad beslist
over de duur. Op kamp bestaat in dit geval de kans dat uw kind het
kampterrein zal moeten verlaten.
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Bezoekdag
Op zondag 4 augustus 2019 mogen alle ouders, familie, vrienden, vriendinnen
en sympathisanten ons een bezoekje komen brengen van 11u00 tot 16u00.
Ons kampterrein ligt in een achtergelegen veld.
Op de volgende pagina kan u een routebeschrijving terugvinden. Deze weg zal
ook aangegeven staan met behulp van richtingaanwijzers.
Net zoals de vorige jaren, maakt de KWAP dit jaar voor iedereen terug een
heerlijke BBQ. Bijgevoegd bij dit kompas vind je een bestelformulier.
Opgelet: Als je kind al ingeschreven is voor het kamp, hoef je hen niet nog eens
apart voor de barbecue in te schrijven.
Welpen, kapoenen en kabouters krijgen bij hun barbecue een halve worst en
een halve brochette. Jong-givers en givers een worst en een brochette. Wie
denkt dat hij daar niet genoeg mee zal hebben, kan nog wel extra stukken vlees
bestellen via het bestelformulier dat bij dit kompas zit. Voor die extra stukken
vlees moet je dan wel betalen.
Voor de kapoenen zit het kamp er na de bezoekdag op 4 augustus op na de
avondparade. Om 16u dus (en niet vroeger) mogen de ouders hun kapoen
eventueel met zijn/haar bagage van op het kampterrein terug mee naar huis
nemen. Vergeet zeker je ISI+-kaart niet terug te vragen (dit kan nog afgehaald
worden op 25 juli aan het lokaal).
Tip: voorzie zelf (camping-)stoelen om te zitten. We kunnen immers niet
garanderen dat er voldoende banken zijn. Bij warm weer voorzien we zelf
enkele opties om schaduw te creëren, maar u kan dit ook steeds zelf
meebrengen.
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Routeplan:

-

Voor de bezoekdag is de parking gelegen op het speelveld. Dit veld ligt
een klein stukje van het kampterrein af. De route is terug te vinden op
onderstaande kaart:

Het adres van de parking is Hohlweg 2 Berg-Bütgenbach. Graag zouden
we willen vragen om allen daar te parkeren. Eventuele grote spullen die
moeilijk over deze afstand gedragen kunnen worden, mogen aan het
kampterrein tijdelijk afgezet worden.
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De Hopper-winkel had graag dat wij jullie vertelden dat je er, behalve alles om
je uniform compleet te maken, ook terecht kan voor een hele hoop andere
dingen:

WWW.HOPPER.BE
14

Telefoonnummers leiding
Voornaam

Achternaam

Adres

LUCAS
STIEN
EMMA
MARCO
CELINE

DEHERTOG
GHYS
VAN GENECHTEN
SIMONS
WEZENAAR

Telefoon

GSM

Kapoenenleiding@scoutsberingenmijn.be
GASTON OOMSLAAN 139, 3581 BEVERLO
HEMELBOOMSTRAAT 3, 3582 KOERSEL
KIOSKPLEIN 2, 3582 BERINGEN
GASTON OOMSLAAN 149, 3581 BEVERLO
MATHIAS GEYSENSTRAAT 34, 3582 STAL

0470/210.981
0498/595.330
0475/763.007
0493/555.210
011/27.49.06 0476/907.576

Kabouterleiding@scoutsberingenmijn.be
ANAIS
JESSICA
EMMA
JONAS
ARIANA

LOUP
THENAERS
WINDEY
TIMMERS
REYNDERS

DOPHEIDESTRAAT 43, 3583 PAAL
VIJVERSTRAAT 15, 3581 BEVERLO
BIJGAERTSTRAAT 2, 3560 LUMMEN
MATHIAS GEYSENSTRAAT 208, 3582 STAL
HEUSDENSEWEG 112, 3580 BERINGEN

0495/843.750
0479/324.596
0468/230.903
0484/189.777
0471/780.686

Welpenleiding@scoutsberingenmijn.be
FABIAN
ARNE
ESTHER
TIM
THIJS

LAGAEYSSE
VANDERLINDEN
THENAERS
VANDERSTRAETEN
REYNDERS

BRELAARSTRAAT 23, 3583 PAAL
HEILIG HARTSTRAAT 3, 3581 BEVERLO
VIJVERSTRAAT 15, 3581 BEVERLO
KRUISBAAN 107, 3583 PAAL
KORSPELSESTEENWEG 197, 3581 BEVERLO

0471/307.422
0476/393.536
0470/541.997
0474/093.472
0470/278.429

Jonggidsenleiding@scoutsberingenmijn.be
MANON
LISA

LAGAEYSSE
MAET

BRELAARSTRAAT 23, 3583 PAAL
VIEKEVORSTSTRAAT 5, 3581 BEVERLO

0477/031.261
0483/473.096

Jongverkennerleiding@scoutsberingenmijn.be
TAMINO
ENNO
WOUTER

STRUTTI
MANGELSCHOTS
THYS

JITTE
ANOUK

MAES
BELMANS

ACACIALAAN 38, 3583 PAAL
KOLMEN 41, 3580 BERINGEN
HELMSTRAAT 3, 3581 BEVERLO

0494/058.499
0478/837.824
011/39.31.78 0470/256.756

Gidsenleiding@scoutsberingenmijn.be
SCHORENSTRAAT 16, 3581 BEVERLO
GENEBROEKSTRAAT 39, 3581 BEVERLO

0489/420.426
0473/249.266

Verkennerleiding@scoutsberingenmijn.be
TOM
MARTIJN
FERRE

HULSBOSCH
SIMONS
WEZENAAR

VISVANGSTSTRAAT 67, 3582 BERINGEN
GASTON OOMSLAAN 149, 3581 BEVERLO
MATHIAS GEYSENSTRAAT 34, 3582 STAL

0473/216.588
0491/736.558
011/27.49.06 0484/944.108

Jinleiding@scoutsberingenmijn.be
PHILIP
ROBIN
SEBASTIAAN

HULSBOSCH
THYS
LAGAEYSSE

VISVANGSTRAAT 67, 3582 BERINGEN
HELMSTRAAT 3, 3581 BEVERLO
BRELAARSTRAAT 23, 3583 PAAL

0471/541.034
011/39.31.78 0474/834.293
0472/029.950

Groepsleiding@scoutsberingenmijn.be *
TAMINO
LUCAS

STRUTTI
DEHERTOG

ACACIALAAN 38, 3583 PAAL
GASTON OOMSLAAN 139, 3581 BEVERLO

0494/058.499
0470/210.981

Materiaalleiding@scoutsberingenmijn.be

*Enige nummers tijdens kamp bereikbaar (groepsleiding)
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