
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
DE	GAMEL	is	het	maandblad	van	Scouts	&	Gidsen	Sint-Bavo	
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Nummer	11,	jaargang	21	(kampeditie	–	kawellen)	
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Scoutskamp 2017   

SPAiridaiza  

 
 

	
	



 

 
DE	GAMEL	–	kampeditie	2017	 					 	 	 	 www.scoutseversel.be	

3	

Wat	moet	je	weten	voor	we	op	kamp	vertrekken?	
	
Woordje	van	de	groepsleiding	
Woordje	van	de	kawellenleiding	
Waar	gaan	we	op	kamp?	
Wanneer	vertrekken	we	op	kamp?	
Wat	doen	we	op	kamp?	
Wat	neem	je	mee	op	kamp?	
Wat	zijn	de	afspraken?	
Gegevens	van	de	kawellenleiding	
Startdag	volgend	werkjaar	
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Woordje	van	de	groepsleiding		
	
Beste	scouts	en	gidsen,		
	
Een	geweldig	scoutsjaar	2016-2017	zit	er	al	weer	op.	We	hopen	dat	jullie	
genoten	hebben	van	alle	 leuke	activiteiten,	de	toffe	weekends,	de	verre	
of	 minder	 verre	 uitstappen	 en	 de	 plezante	 zaterdagnamiddagen.	
Gedurende	het	hele	jaar	hebben	we	samen	hard	gewerkt	en	hebben	jullie	
elkaar	 hopelijk	 beter	 leren	 kennen.	 We	 hebben	 ons	 beste	 beentje	
voorgezet	 op	 verschillende	 projecten	 en	 activiteiten	 zoals	 de	
spaghettidag,	 de	 papierslagen,	 de	 trappistenquiz	 en	 nog	 zo	 veel	 meer.	
Het	was	voor	ons	weer	een	heerlijk	jaar	vol	geslaagde	activiteiten.	Dit	was	
natuurlijk	enkel	mogelijk	dankzij	jullie	engagement	alsook	dankzij	de	inzet	
van	de	leiding	en	van	de	vele	sympathisanten!	
	
Nu	 is	 het	 aftellen	 naar	 het	 scoutskamp	 begonnen:	 vijf,	 zeven,	 tien	 of	
veertien	 dagen	 vol	 spel,	 plezier,	 vriendschap,	 kampvuur,	 avontuur,	
HUDO's,	tenten,	heerlijke	zomeravonden,	goeie	kampkost	en	nog	zo	veel	
meer	J	 De	 leiding	 is	 al	 druk	 bezig	 geweest	 om	 het	 kamp	 te	 plannen,	
zowel	op	het	planningsweekend	als	op	verschillende	vergaderingen.	Onze	
checklist	 ziet	 er	 alvast	 goed	 uit:	 prachtige	 kampplaats:	 check,	 leuke	
programma's:	check,	lekker	kampmenu:	check,	materiaallijsten:	check,	zin	
in	kamp:	dubbel	check.	Nu	 is	het	aan	 jullie	om	 je	voor	 te	bereiden	voor	
deze	 onvergetelijke	 tijd.	 We	 willen	 jullie	 vragen	 om	 dit	 boekje	 samen	
goed	door	te	nemen.	Zo	is	iedereen	weer	goed	geïnformeerd	en	kunnen	
we	zonder	misverstanden	op	kamp	vertrekken.		
	
Heb	je	nog	vragen,	dan	mag	je	ons	altijd	contacteren	via	mail,	telefoon	of	
in	persoon.	We	doen	ons	best	om	je	zo	goed	mogelijk	te	helpen.		
	
Wij	kijken	er	alvast	naar	uit,	tot	op	kamp!		
	
De	groepsleiding		
Charlotte,	Silke	en	Sien		
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Woordje	van	de	kawellenleiding	
	
Gegroet	beste	ontdekkingsreizigers,	
	
Het	wondermooie	SPAiridaiza	is	in	zicht.	We	hopen	dat	jullie	je	
zonnehoed	en	verrekijker	bij	de	hand	hebben,	want	in	Azië	zal	er	heel	wat	
te	beleven	zijn.	We	gaan	ons	acht	dagen	en	zeven	nachten	amuseren	in	
de	jungle,	op	safari	of	in	de	bergen.	Het	wordt	een	kamp	vol	leuke	
activiteiten,	plezier	maken,	eten	koken,	in	tenten	slapen,	tussen	de	
slangen	kruipen…	(Dit	laatste	is	een	grapje	J).	
	
Als	echte	padvinders	moeten	jullie	je	natuurlijk	zo	goed	mogelijk	
voorbereiden	op	dit	zalige	avontuur!	Niet	gevreesd,	wij	zullen	jullie	hierbij	
helpen.	Neem	vooral	deze	kampgamel	goed	door,	hierin	staat	al	de	
nodige	info.	Als	er	toch	nog	vragen	zouden	zijn,	mag	je	ons	altijd	
contacteren	via	de	gegevens	die	verder	in	deze	gamel	staan.		
	
Hopelijk	hebben	jullie	er	al	net	zoveel	zin	in	als	wij	en	maken	we	er	samen	
het	fijnste	en	mooiste	kamp	ooit	van!		
	
Stevige	linker,	
	
De	opzichters	van	SPAiridaiza	
	

KAWELLEN IN HET DIERENRIJK VAN AZIË 
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Waar	gaan	we	op	kamp?	
	
Dit	 jaar	 zetten	we	onze	 tenten	op	 in	 Jalhay	nabij	 Spa.	We	zitten	op	een	
enorme	groene	weide	omringd	door	bos.	Zoals	steeds	slaapt	iedereen	in	
tenten.	We	maken	–	naar	 goede	gewoonte	–	 zelf	 douches,	wasplaatsen	
en	toiletten,	de	zgn.	beruchte	HUDO's.	De	kapoenen	en	kawellen	krijgen	
lekker	eten	dat	de	cookies	maken,	de	andere	takken	koken	zelf	op	open	
vuur.			
	
Briefjes	of	kaartjes	kan	je	versturen	naar:	
	
Scouts	&	Gidsen	St.-Bavo	Eversel	
Naam	van	de	scout	+	Tak	
Wayai	13		
4845	Jalhay			
	
Opmerking:		
De	meeste	 leden	 vinden	 het	 fijn	 post	 te	 ontvangen.	 Stuur	 jullie	 briefjes	
tijdig	 op!	 Tijdens	 de	 platte	 rust	 zal	 de	 leiding	wat	 tijd	 voorzien	 om	een	
briefje	of	kaartje	te	schrijven,	maar	 leg	de	druk	op	een	briefje	of	kaartje	
niet	 te	 hoog.	 Op	 kamp	 verkopen	 we	 postzegels	 en	 gepersonaliseerde	
kaartjes.	 TIP:	 je	 kan	 adressen	 reeds	 voorschrijven	 op	 een	 enveloppe	 of	
sticker,	 zo	 is	 het	 eenvoudiger	 voor	 een	 kapoen	 of	 kawel	 om	 iets	 te	
versturen.		
	
Bereikbaarheid	

	

0477	35	49	52	(groepsleidster	Sien	Vandezande)	
0496	65	22	17	(groepsleidster	Silke	Ceyssens)	
0476	08	81	89	(groepsleidster	Charlotte	Somers)		
0478	30	99	78	(materiaalmeester	Gerard	Leten)	 	
	
We	zijn	in	principe	steeds	te	bereiken	op	deze	nummers.	Normaal	zijn	we	
steeds	op	of	dichtbij	de	kampplaats.	Laat	eventueel	een	voicemail	achter	
en	we	bellen	je	terug.		 	
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Praktisch:	vertrek	en	bagage		
	
VERTREK	
We	verzamelen	op	vrijdag	4	augustus	om	9u30	aan	het	treinstation	van	
Diest.	We	vertrekken	in	perfect	uniform	en	in	fluovest.	
	
TERUGKOMST	
We	komen	weer	aan	op	vrijdag	11	augustus	rond	14u00	aan	de	
scoutslokalen	in	Eversel,	samen	met	de	kapoenen.		
	
BAGAGE	
Jullie	moeten	zelf	je	bagage	niet	meenemen,	deze	nemen	we	mee	met	de	
kampcontainers.	Op	maandag	31	juli	kunnen	jullie	je	bagage	afzetten	aan	
de	lokalen	tussen	16u	en	18u.	Als	dit	niet	mogelijk	 is,	neem	dan	contact	
op	met	 een	 van	 de	 groepsleiding	 en	 zij	 zullen	 een	 oplossing	 bedenken.	
Samen	met	dit	kampboekje	krijg	 je	drie	gekleurde	kaartjes	met	je	naam	
en	 tak	op.	Hang	deze	stevig	aan	 je	bagage,	 zo	kunnen	wij	alles	 sorteren	
per	tak.	Probeer	dus	al	je	spullen	in	drie	bagagestukken	te	krijgen.	J	
	
Op	 maandag	 14	 augustus	 mogen	 jullie	 je	 bagage	 ook	 weer	 komen	
ophalen	aan	de	scoutslokalen,	tussen	16u	en	18u.		
	
TIP:	 Op	 kamp	 gaan	 met	 dezelfde	 kleren	 die	 bij	 het	 vertrek	 in	 je	 valies	
zaten	 is	moeilijk!	Washandjes,	kousen,	handdoeken,…	geraken	makkelijk	
verloren.	 Zet	 dus	 best	 in	 of	 op	 alles	 je	 naam	 zodat	 je	 dit	 makkelijker	
terugvindt.	Laat	dus	best	ook	je	nieuwste,	duurste,…	spulletjes	thuis.	
	
AANKOPEN	
Als	je	gaat	shoppen	voor	de	scouts,	kan	je	op	verschillende	plaatsen	
voordeel	opstrijken	of	de	groep	steunen!	
	
Hoe	doen	we	dat	dan?	
	
Laat	je	lidkaart	zien	in	de	volgende	winkels	en	krijg	een	percentje:	

- De	Hopper	(de	scoutswinkel,	zie	achterkant	van	de	gamel)	
- De	Banier	(de	chirowinkel,	bij	aankoop	van	knutselmateriaal)	
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Zeg	dat	je	van	scouts	Eversel	bent	in	de	volgende	winkels.	Zij	geven	ons	
dan	op	het	einde	van	het	jaar	een	percentje.	

- De	AS	Adventure	(enkel	vestigingen	in	Hasselt	en	Genk)	
- Elektro	Schroeyen	

	
Wat	doen	we	op	kamp?	

	
Dagplanning:	
8u30:	opstaan	
9u:	ontbijten	
10u:	voormiddagspel	
13u:	middageten	
14u:	namiddagspel	(met	om	16u	een	vieruurtje)	
18u:	avondeten	
19u:	avondactiviteit	
20u30:	klaarmaken	voor	bedtijd	
21u30:	oogjes	toe	en	snaveltjes	dicht	
	
We	hebben	heel	veel	verschillende	activiteiten	gepland,	maar	die	gaan	
we	jullie	nu	nog	niet	allemaal	verklappen	natuurlijk!	Uiteraard	zal	niet	
elke	dag	(volledig)	volgens	hetzelfde	stramien	verlopen,	maar	dit	is	toch	al	
fijn	om	als	richtlijn	te	hebben.	
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Wat	neem	je	mee	op	kamp?		
	
1.	JE	UNIFORM!	
- onze	groepsdas		
- scoutshemd	met	jaar-	en	takkenteken		
- korte	groene	broek	of	rok		
- fluovest	

	
!!	Teken	al	je	uniformstukken	met	je	naam	!!	
Alle	 andere	 kledingstukken	 zijn	 niet	 verplicht.	 Voor	 alle	 scoutsartikelen	 kan	 je	
terecht	in	de	Hopper	te	Hasselt	(gegevens	zie	achterkant).	Op	de	scouts	hebben	we	
ook	heel	wat	goede	én	goedkope	tweedehandskledij.	Spreek	de	groepsleiding	hier	
gerust	over	aan.	Onze	groepsdas	kost	€5,5	 (via	de	groepsleiding).	Ook	hier	zijn	er	
soms	goedkope	tweedehandsexemplaren	in	voorraad!		

	
	

2.	HANDBAGAGE		
	

• Een	gemakkelijke	rugzak	die	je	niet	hindert	(ook	om	mee	op	dagtocht	
te	gaan).		

• KIDS-ID:	bij	vertrek	afgeven	aan	de	leiding		
• Drinkbus	met	water	
• Fluovest	en	regenjas	
• Lunchpakket,	liefst	in	een	brooddoos	
• Vertrekken	in	perfect	uniform	
	
3.	KOFFER	
Kledij	
• Ondergoed	
• Sokken	
• Shorten,	rokjes,	broeken		
• T-shirts,	topjes	
• Truien	
• Pyjama	
• Zwemgerief	
• Schoeisel	(wandelschoenen,	sportschoenen,	sandalen,	laarzen)	
• Regenjas/poncho	(in	handbagage)	
• Pet	of	zonnehoedje	
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• Muts,	sjaal		
• Verkleedkledij	in	thema		
• Fluovest	(zeker	merken)	(in	handbagage)	

	
Slaapgerief	
• Slaapzak	(eventueel	een	extra	deken)	
• Veldbed		
• Hoofdkussen	
• Knuffelbeer	
• Zaklamp	 (liefst	 eentje	 die	 je	 zelf	 kan	 opwinden	 en	 anders	 liefst	

herlaadbare	batterijen)	
	
Hygiëne	
• Tandenborstel	en	–pasta,	bekertje	
• Haarborstel/kam	
• Deodorant	
• Handdoeken	en	washandjes	
• Oorstokjes	
• Zakdoeken	
• Waskom	en	–knijper	
• Persoonlijke	benodigdheden	
• Douchegel,	shampoo	en	handzeep	is	niet	nodig.	Alles	wordt	voorzien	

van	het	natuurvriendelijke	merk	Ecover.	
	
Eetgerei	
• Gamel	of	bord		
• Bestek	
• Drinkbeker		
• Drinkbus	en	brooddoos	
	
Allerlei	
• Keukenhanddoeken	(met	je	naam	erin),	wasknijpers.	
• Antimuggenproduct	
• Zonnecrème/aftersun	
• Linnenzak	voor	vuile	kleren	
• Indien	nodig:	bril/lenzen	
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• Eventueel	fototoestel	
• Kaartjes/briefpapier,	 enveloppen,	 postzegels	 en	 adressen,	 balpen.	 Je	

kan	 voor	 €0,50	 exclusieve	 kaartjes	 van	 Scouts	 Eversel	 aankopen.	Dus	
eventueel	een	klein	beetje	zakgeld	(max.	€5).		

• Boekje	 voor	 tijdens	 de	 platte	 rust:	we	mogen	 dit	 jaar	 een	 leeskoffer	
meenemen	 van	 de	 Provinciale	 bibliotheek.	 Hier	 zullen	 vele	 leuke	
leesboeken	en	strips	tussen	zitten.	Wie	wil	mag	hieruit	dus	een	boekje	
kiezen	voor	tijdens	de	platte	rust.	

• Portefeuille	met	paspoort,	SISkaart	
	
Medicatie	(indien	nodig)	
Als	 je	op	voorhand	weet	dat	 je	sommige	medicatie	nodig	hebt,	neem	er	
voldoende	mee,	bijvoorbeeld	tegen	allergieën	of	reisziekte.		
Dit	moet	vooraf	ook	vermeld	worden	op	de	individuele	steekkaart:	wat,	
wanneer,	hoeveel…	Het	is	altijd	beter	dat	de	leiding	hiervan	op	de	hoogte	
is…	
	
	

Wat	zijn	de	afspraken?	

	
Het	is	misschien	een	saai	deeltje	van	dit	kampboekje,	maar	goede	
afspraken	maken	goede	vrienden…	
	
o Inschrijven:	Je	inschrijving	moet	volledig	in	orde	gebracht	worden,	ten	

laatste	op	14	juli!	Hiervoor	moet	je:		
1) Je	inschrijvingsformulier	aan	de	leiding	bezorgen;	
2) Je	individuele	steekkaart	online	invullen.	Dit	zijn	je	persoonlijke	

en	medische	gegevens.	Vroeger	moest	 je	dit	op	papier	 invullen.	
Nu	 wordt	 dit	 allemaal	 ingevuld	 op	 de	 computer.	 Jullie	 hebben	
hiervoor	een	mailtje	ontvangen;	

3) Je	 deelnameprijs	 storten	 op	 BE76	 9300	 0943	 1595.	 Van	 deze	
uiterste	 inschrijvingsdatum	 kan	 niet	 afgeweken	 worden.	 De	
deelnameprijs	 voor	 givers	 en	 jogi’s	 bedraagt	 €100.	 De	 kawellen	
betalen	 €80.	 Kapoenen	mogen	mee	 op	 kamp	 voor	 €60.	 Als	 het	
moeilijk	is	om	dit	bedrag	te	betalen,	geef	dan	gerust	een	seintje.	
De	ouders	van	kinderen	<12j	ontvangen	volgend	 jaar	een	fiscaal	
attest	 van	 ons.	 Sommige	 mutualiteiten	 voorzien	 ook	 een	
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tussenkomst.	 Als	 je	 door	 een	 noodgeval	 niet	meekan,	 verwittig	
dan	onmiddellijk	iemand	der	je	leiding.	

	
o Volledig	 mee	 of	 niet:	 Om	 er	 geen	 duivenkot	 van	 te	 maken	 gaat	 iedereen	

volledig	mee	 op	 kamp.	We	willen	 geen	 vroegvertrekkers	 of	 laatkomers.	 Het	 is	
immers	niet	makkelijk	als	de	groepssamenstelling	voortdurend	wijzigt…	

	
o Respect	 voor	 de	 (bege)leiding:	 Op	 kamp	 is	 structuur	 en	 organisatie	 zeker	

nodig.	Op	kamp	zijn	we	één	groep	die	samenleeft	en	dus	denken	we	eerst	aan	de	
groep	en	dan	pas	aan	ons	zelf.	De	 leiding	heeft	 -joepie	voor	ons!-	altijd	gelijk…	
(Of	anders	doen	we	alsof	ze	gelijk	heeft)	

	
o Pesten:	We	pesten	niet.	Simpel.	Pesten	wordt	dus	ook	niet	geduld.		
	
o Diefstal	en	vandalisme:	We	hebben	respect	voor	het	materiaal	en	de	natuur.	

Geen	afval	achterlaten,	niets	vernielen,…	daarvoor	gaan	we!	
	
o Drugs,	 alcohol	 en	 roken:	 Verder	 in	 deze	 gamel	 is	 het	 drugs-,	 alcohol-	 en	

rookbeleid	opgenomen.	Iedereen	dient	zich	hieraan	te	houden.	
	
o Snoep:	 Op	 kamp	 krijgen	 we	 eten	 genoeg:	 elke	 dag	 zijn	 er	 vieruurtjes	 en	

dessertjes.	Snoep	zal	afgenomen	worden	aan	het	begin	van	het	kamp	en	wordt	
bij	thuiskomst	pas	teruggegeven.	

	
o GSM,	zakgeld,	radio,	MP3,	TV’s,	 laptops,	 Ipads,	 Ipods,…	hebben	we	niet	

nodig	en	zal	dus	worden	afgenomen	tot	aan	het	einde	van	het	kamp.	Geld	is	ook	
niet	nodig	voor	op	daguitstap.	

	
o Tenten:	We	slapen	in	tenten,	joepie!	Tenten	zijn	wel	enkel	om	in	te	slapen,	dus	

overdag	 moeten	 we	 niet	 in	 de	 tent	 zijn.	 Tip:	 verlucht	 je	 tent	 elke	 dag	 anders	
stinkt	deze	snel	J.	

	
o Groepskamp?:	 We	 gaan	 op	 kamp	 met	 alle	 takken	 op	 eenzelfde	 terrein.	

Natuurlijk	mag	je	soms	wel	eens	op	bezoek	bij	een	andere	tak,	maar	de	regel	is	
dat	 iedereen	op	zijn	 terrein	blijft.	De	 leiding	zal	 zeggen	wanneer	 je	een	op	een	
ander	terrein	moogt…	

	
o Kampuur:	 Op	 kamp	 hebben	 we	 kampuur:	 dus	 we	 draaien	 ons	 horloge	 een	

uurtje	 verder.	 Zo	 hebben	 we	 ‘s	 avonds	 langer	 licht.	 Dus	 als	 je	 op	 kamp	 gaat	
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slapen	 om	 21u	 is	 het	 eigenlijk	 in	 de	 ‘echte	wereld’	 nog	maar	 20u,	 en	 als	 je	 ’s	
morgens	 opstaat	 om	 8u	 is	 het	 eigenlijk	 nog	 maar	 7u.	 Zo	 leven	 we	 op	 kamp	
gelijktijdig	met	de	zonsopgang	en–	ondergang.			

	
o Kampdokter:	Pijntje?	Eerst	naar	de	 leiding,	dan	pas	 zien	we	of	 je	een	dokter,	

amputatie,	spuit	of	hartoperatie	nodig	hebt.	
	
o Orde	 en	 hygiëne:	 Elke	 ochtend	 en	 avond	 krijg	 je	 den	 kans	 om	 je	 te	wassen	

(met	de	waskom).	Meisjes	en	 jongens	kunnen	 zich	apart	wassen.	Er	wordt	een	
wasbak	met	stromend	water	geïnstalleerd.	Men	kan	ook	enkelen	keer	douchen	
(zelfgemaakt).	 Controleer	 jezelf	 elke	 dag	 op	 teken.	 Verwissel	 elke	 dag	 van	
ondergoed.	Hang	vochtige	kleding	te	drogen.	Behandel	de	HUDO	(zelfgemaakte	
wc)	als	een	echte	wc	en	houdt	het	proper.		

	
Natuurlijk	 zullen	 er	 opmerkingen	 of	 sancties	 volgen	 als	 deze	 afspraken	
niet	 worden	 nageleefd.	 Als	 het	 echt	 de	 spuigaten	 uitloopt	met	 pesten,	
drugs,	diefstal,…	zullen	we	toch	je	ouders	op	de	hoogte	brengen	en	kan	je	
zelfs	 naar	 huis	 gestuurd	 worden.	 Maar	 normaal	 zijn	 jullie	 allemaal	
engeltjes	en	gebeurt	dit	niet	J.	
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ALCOHOL-,	ROOK-	EN	DRUGSBELEID	
	
	
Regels?	Alles	kan	toch?	Nee,	dus!	Deze	richtlijnen	hanteren	we	als	scouts-	en	
gidsengroepen	van	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen.		
In	dit	drugsbeleid	wordt	bij	de	oudere	takken	vaak	terugverwezen	naar	de	regels	aan	
het	begin	van	het	scoutsjaar.	Dit	wil	zeggen	dat	de	leden	samenzitten	met	de	leiding	
en	 samen	 tot	 regels	 en	 sancties	 komen.	 Leden	 hebben	 inspraak,	 maar	 de	 leiding	
draagt	 de	 eindbeslissing.	 Er	 wordt	 ook	 steeds	 gehandeld	 conform	 de	 regels	
opgesteld	door	de	groepsraad	(de	vergaderingen	van	de	leiding).	
	
Regels	
Roken	 is	 verboden	 voor	 kapoenen,	 kabouters	 &	 welpen	 en	 jong-givers.	 Givers	
mogen	niet	 roken	onder	de	16	 jaar	 als	 ze	 geen	 schriftelijke	 toestemming	 van	hun	
ouders	hebben.	Givers	ouder	dan	16	 jaar	 (wettelijke	grens)	dienen	zich	 te	houden	
aan	de	regels	die	ze	aan	het	begin	van	het	scoutsjaar	hebben	opgesteld.	Voor	 jins	
gelden	 dezelfde	 regels	 als	 bij	 givers	 boven	 de	 16	 jaar.	 Leiding	 heeft	 een	
voorbeeldfunctie	 en	mag	 dus	 niet	 roken	 tijdens	 de	wekelijkse	 activiteiten	 van	 14-
17u.	Bij	langere	activiteiten	spreekt	de	leiding	onderling	af	wanneer	het	gepast	is	om	
te	gaan	roken.	
	
Alcohol	 is	 verboden	 voor	 kapoenen,	 kabouters	 &	 welpen	 en	 jong-givers.	 Givers	
mogen	geen	alcohol	drinken	onder	de	16	jaar.	Givers	ouder	dan	16	jaar	(wettelijke	
grens)	dienen	zich	te	houden	aan	de	regels	die	ze	aan	het	begin	van	het	scoutsjaar	
hebben	opgesteld.	Voor	 jins	gelden	dezelfde	regels	als	bij	givers	boven	de	16	 jaar.	
Leiding	 heeft	 een	 voorbeeldfunctie	 en	 mag	 dus	 geen	 alcohol	 nuttigen	 tijdens	 de	
wekelijkse	 activiteiten	 of	 overdag	 op	 kamp.	 Daarenboven	 mag	 niemand	 onder	
invloed	zijn	op	de	scouts.	
Illegale	middelen	 (drugs)	mogen	niet	 gebruikt	worden	op	de	 scouts,	 noch	mag	 je	
deze	middelen	bijhebben.	Niemand	mag	onder	invloed	zijn	tijdens	activiteiten.	Het	
is	 niet	 toegestaan	 om	 deze	 middelen	 te	 gebruiken	 wanneer	 je	 een	 uniform	 van	
Scouts	 en	 Gidsen	 Vlaanderen	 draagt.	 Dealen	 is	 een	 misdrijf	 en	 is	 ten	 strengste	
verboden.	
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Sancties	
Bij	 overtreding	 van	 de	 regels	 omtrent	 roken	 wordt	 er	 onderscheid	 gemaakt	 in	
leeftijd.	 Bij	 kapoenen,	 kabouters	 &	 welpen	 en	 jong-givers	 zullen	 de	 ouders	
onmiddellijk	 verwittigd	worden.	 Bij	 givers	 en	 jins	 volgt	 er	 een	 sanctie	 conform	de	
regels	opgesteld	bij	het	begin	van	het	scoutsjaar.	
	
Bij	 overtreding	 van	 de	 regels	 omtrent	 alcohol	 wordt	 er	 onderscheid	 gemaakt	 in	
leeftijd.	 Bij	 kapoenen,	 kabouters	 &	 welpen	 en	 jong-givers	 zullen	 de	 ouders	
onmiddellijk	 verwittigd	worden.	 Bij	 givers	 en	 jins	 volgt	 er	 een	 sanctie	 conform	de	
regels	opgesteld	bij	het	begin	van	het	scoutsjaar.	
	
Bij	 overtreden	 van	 de	 regels	 omtrent	 illegale	 middelen	 wordt	 er	 strenger	
opgetreden.	 Is	 er	 sprake	 van	 gebruik	 van	 illegale	middelen	 tijdens	 de	 activiteiten	
doorheen	 het	 jaar,	 zal	 er	 een	 schorsing	 van	 onbepaalde	 duur	 volgen	 conform	 de	
besluiten	 van	 de	 groepsraad.	 Als	 leden	 deze	 gebruiken,	 zullen	 hun	 ouders	
onmiddellijk	 verwittigd	worden.	 Is	 er	 sprake	 van	 gebruik	 van	 illegale	middelen	 op	
kamp,	zullen	deze	personen	onmiddellijk	naar	huis	gestuurd	worden.	Als	leden	deze	
middelen	 gebruiken,	 zullen	 hun	 ouders	 onmiddellijk	 verwittigd	 worden.	Wanneer	
iemand	deze	 regel	meermaals	overtreedt,	 zal	deze	persoon	geen	 lid	meer	zijn	van	
onze	scoutsgroep.	Dealen	is	een	misdrijf	en	dus	zal	de	politie	worden	verwittigd.	
	
Veiligheid	
	
Een	kamp	zonder	ongelukjes	is	onmogelijk,	maar…	een	verwittigd	scout	is	
er	 twee	 waard!	 Natuurlijk	 rekenen	 we	 op	 jullie	 ‘gezond	 verstand’.	 De	
leiding	zal	dit	op	kamp	wel	herhalen,	maar	het	is	makkelijk	als	je	volgende	
puntjes	al	leest…	
	
• Als	we	het	kampterrein	verlaten,	hebben	we	een	fluovest	aan.	
• Als	er	een	voetpad	of	berm	is,	loop	je	daarop	en	niet	op	de	rijbaan.	
• Als	je	verplicht	bent	om	op	de	rijbaan	te	lopen,	wandel	je	LINKS	ACHTER	ELKAAR	

(je	ziet	het	verkeer	dan	aankomen).	
• Indien	mogelijk	 (binnen	 de	 30m)	 gebruik	 je	 een	 zebrapad	 om	 de	 weg	 over	 te	

steken.		
• Als	 je	ergens	bang	voor	bent,	zeg	dit	dan	tegen	de	 leiding.	Doe	niets	waar	 je	 je	

niet	goed	bij	voelt.		
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Duurzaamheid	
	
Als	 scouts	 is	het	 zeer	belangrijk	om	ecologisch	 te	 leven,	 zeker	op	kamp.	
Doorheen	het	 jaar	dragen	wij	al	op	verschillende	manieren	ons	 steentje	
bij:	dubbelzijdig	kopiëren,	toilet	met	grote	en	kleine	spoelknop,	Fair	Trade	
wijn	 op	 de	 spaghettidag,	 de	 deuren	 goed	 dicht	 houden,	
tweedehandskoffer,	uitwasbare	bekers,	…	
	
Ook	 op	 kamp	 trekken	 we	 dit	 gedachtegoed	 door:	 zo	 zorgen	 we	 voor	
eerlijk	en	duurzaam	voedsel.	Een	aantal	producten	zullen	van	‘Fair	Trade’	
zijn.	 Zo	weten	we	zeker	dat	er	een	eerlijke	prijs	betaald	 is	 aan	de	boer.	
Verder	eten	we	op	kamp	veel	seizoensgebonden	groenten	en	fruit.	Dat	is	
energiearm	 op	 twee	 vlakken:	 noch	 verwarming	 voor	 serreteelt,	 noch	
energiegebruik	voor	vervoer.	Onze	cookies	koken	zelf	pudding	zodat	we	
de	afvalberg	verkleinen…		
	
Maar	we	hebben	ook	jouw	medewerking	nodig!	Tijdens	het	kamp	willen	
wij	samen	met	jou	aandacht	hebben	voor	de	volgende	zaken:	
	
- Bespaar	hout:	kook	steeds	met	een	deksel	op	de	pot!		
- Het	water	dat	we	op	kamp	gebruiken,	 loopt	 rechtstreeks	de	grond	

in.	 Daarom	 is	 het	 belangrijk	 dat	 ons	 afwasmiddel,	 douchegel	 en	
shampoo	natuurvriendelijk	is.	We	zullen	dit	voor	iedereen	aankopen	
van	 het	merk	 Ecover.	 Dit	 zijn	 dure	 producten	 dus	 spring	 er	 zuinig	
mee	 om	 aub.	 Je	 hoeft	 dus	 zelf	 geen	 douchegel,	 shampoo	 en	
handzeep	mee	te	nemen!		

- Bespaar	water:	gebruik	een	teiltje	of	een	waskom	i.p.v	de	kraan	te	
laten	 lopen	 om	 bv.	 verfborstels	 uit	 te	 spoelen	 of	 	 je	 te	 wassen.	
Bovendien	kan	 je	 voor	 sommige	dingen	ook	 regenwater	gebruiken	
bv.	 voor	waterspelletjes.	Een	kraan	die	blijft	openstaan	 tijdens	het	
tanden	 poetsen	 verliest	 ongeveer	 1.000	 liter	 per	 jaar	 =	 10	 volle	
baden!		

- Zet	zo	weinig	mogelijk	de	schaar	of	het	mes	in	je	sjortouw.	Heb	je	bij	
een	sjorring	een	stuk	touw	over,	rol	het	in	een	bolletje	zonder	het	af	
te	snijden.		
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- Afval	wordt	 goed	gesorteerd	 in	 verschillende	vuilnisbakken:	papier	
bij	papier,	etensresten	apart,	 ..	Als	 je	 twijfelt,	 vraag	dan	de	 leiding	
om	raad.	

- Plastic	 en	 petflessen	 horen	 niet	 op	 een	 kampvuur.	 Het	 geeft	
misschien	 wel	 mooie	 groene	 vlammen,	 maar	 is	 uiterst	 schadelijk	
voor	het	milieu	én	de	aanwezigen.		

	
	
Meer	van	dit?	
www.go4nature.be	
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Gegevens	van	de	kawellenleiding	(kw@scoutseversel.be)	
	
Cruysberghs	Guy	 	
Bavostraat	95	
3550	Heusden-Zolder	
guy@scoutseversel.be	
0474/54.75.24	
	
Aerts	Simon	
Kapelstraat	34	
3550	Heusden-Zolder	
0479/25.33.18	
	
Biesmans	Timo	
Oude	Baan	73	
3550	Heusden-Zolder	
0493/10.65.15	
	
Cnudde	Korneel	
Lusthofstraat	21	
3550	Heusden-Zolder	
0470/68.93.90	
	
	
	
	

Koppens	Jorne	
Vroenweg	25	
3550	Heusden-Zolder	
0492/57.22.22	
	
Putseys	Wouter	
Tuinstraat	5	
3560	Lummen	
0491/51.05.94	
	
Somers	Charlotte	
Bovenstraat	40	
3550	Heusden-Zolder	
0476/08.81.89	
	
Steensels	Olivier	
Korte	Heidestraat	22	
3530	Helchteren	
0493/70.73.10	
	
Vanderheiden	Tine	
Burg.	Eerdekensstraat	9	
3550	Heusden-Zolder	
0477/13.58.10	
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Startdag	volgend	werkjaar	
	

	
STARTDAG	Scouts	Eversel	werkjaar	2017-2018	

op	
zaterdag	2	september	2017	

van	
14u-17u	

	
	
	
	
Schrijf	het	nu	al	 in	 je	agenda:	eerste	scoutsdag	met	spetterende	openingshow.	We	
zien	je	daar!	Neem	ook	maar	vriendjes	mee!	
	
Twijfels	 of	 vragen?	Neem	dan	 zeker	 contact	 op	met	 iemand	 van	 de	 groepsleiding	
(grl@scoutseversel.be).	 Ook	 op	 onze	 website,	 vind	 je	 veel	 info:	
www.scoutseversel.be.		
	
Daarnaast	zijn	ook	alle	helpende	handen	(vanaf	14j)	welkom	op	onze	papierslagen	
tijdens	 de	 zomervakantie.	 Er	 zijn	 altijd	wel	wat	mensen	 op	 vakantie,	 dus	 als	 jij	 in	
Eversel	of	omstreken	vertoeft,	kom	ons	dan	zeker	helpen.	Er	 is	werk	op	maat	voor	
iedereen.	 Doordat	 we	 dit	 jaar	 wat	 vroeger	 op	 kamp	 vertrekken	 zullen	 er	 twee	
papierslagen	plaatsvinden	in	juli,	ter	vervanging	van	de	papierslag	in	augustus.	
	
Alvast	bedankt.	We	hopen	je	te	zien	op:	
- zaterdag	1	juli	vanaf	9u00	
- zaterdag	29	juli	vanaf	9u00		
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Vredestraat	6	-	3500	Hasselt		
Tel.	011	22	42	42	
winkel.hasselt@hopper.be	
Openingsuren	
Maandag	&	dinsdag	 Gesloten	
Woensdag	–	vrijdag		 14:00-18:00	
Zaterdag	 10:00-12:30	|	13:30-18:00	
Zondag	 Gesloten	
Sluitingsdagen	in	2017	
• 25	mei,	21	juli	
• 1	tem	20	augustus	
• 1,	10	en	11	november	
• 25	tem	31	december	


