HAROP

2015
KAMPEDITIE

KAMPHAROP Peutie 2015
Beste Berkvenbondertjes,
De zomer staat voor de deur. Dit brengt natuurlijk vakantie,
korte broeken, veel zweet en heerlijk genieten met zich mee.
Maar vergeet vooral niet dat we in de zomer ook op kamp gaan.
Daar zal het in deze Harop over gaan!
In deze Harop vind je heel belangrijke informatie over het kamp
terug. Lees dit zeker aandachtig!
Tenslotte zou de leiding alle leden, ouders en Troubadours
willen bedanken die
geholpen hebben om er
weer een schitterend
Berkvenjaar van te
maken. Volgend jaar staat
er weer zo eentje te
wachten en we hopen op
even veel steun, zodat we
nog lang kunnen ravotten!
Veel leesplezier!
Groetjes
De Leiding.
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Fietsen in groep
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Schema belangrijke data
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HET KAMPTHEMA : Vikings

5

HET ADRES
Natuurlijk willen jullie je kleine Berkvenbonder een briefje
sturen. Dit kan op het volgende adres:

In plaats van per postduif moet je dit jaar het maar eens met
een vikingboot probere?
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KAMPINSCHRIJVINGEN
Je zoontje nog niet ingeschreven voor het kamp? Laat dit
zeker geen reden zijn om deze fantastische ervaring te
missen!
Maar wel: zo snel mogelijk inschrijven a.u.b.!
Hoe kan u dat doen?
1) Vul de medische fiche in die je vindt op www.ksaberkven.be
--> documenten.
Stuur de ingevulde fiche naar hoofdleider
Ewoud. (Ewoudvoet@hotmail.com)
2) Stort het bedrag (45 euro voor kabouters, 90 euro voor de
rest) zo snel mogelijk op onze rekening (733-3121425-92). Met
als vermelding "Kamp 2015, naam en voornaam, leeftijdsgroep".
Leeftijdsgroepen:
- Kabouters: eerste en tweede leerjaar
- Jongeknapen: derde en vierde leerjaar
- Knapen: vijfde en zesde leerjaar
- Jongkerels: eerste en tweede middelbaar
- Kerels: derde en vierde middelbaar
- Jongleiding: vijfde middelbaar
Dan is dat alweer in orde!
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DE KAMPOFOON
De leiding zal de GSM enkel op tochten meenemen tijdens de
kampperiode en daarom zal het dus moeilijk zijn om leiding,
kinderen en/of werkploeg te bereiken.
Daarom zullen we ervoor zorgen dat er
steeds 3 GSM-nummers bereikbaar zijn!
Dus mocht er een probleem zijn, kunnen
jullie altijd bellen naar:
Ewoud
Arnout
Wim

Voet(0494881698)Hoofdleider
Ruelens(0493153611)Hoofdleider
Eyckmans(0496336681)Kookploeg

Uiteraard enkel voor dringende gevallen!

FOTO'S
We doen het al vele jaren en het blijft een succes. Op onze
website, en sinds dit jaar ook op onze Facebookpagina, zal u op
geregelde tijdstippen enkele foto's van uw Berkvennertje kunnen
terugvinden. We doen ons best om dit zo vaak mogelijk te doen,
maar uit ervaring weten we dat een dagelijkse update niet altijd
lukt. We doen ons best!
Dus met z'n allen naar www.ksaberkven.be of
www.facebook.com/ksaberkvengeel
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HET VERTREK
De kabouters verwachten we op woensdag 5 augustus tijdens
de bezoekdag. Zij zijn wat kleiner en krijgen dan ook maar een
half kamp.
De knapen, jongkerels en kerels gaan met de fiets op kamp en
verwachten we zondag 2 augustus om 11.00u aan het
Schuttershof (achter het Sint-Aloysiuscollege). Neem zeker een
knapzakje met voldoende eten en drinken mee voor onderweg!
De jongknapen komen met de auto naar Peuti en verwachten
we op zondag 2 augustus om 14.30u aan het Schuttershof
(achter het Sint-Aloysiuscollege). Voor vervoer wordt gezorgd.

Graag allemaal verkleed komen!
(Maar hiervoor geen (grote) uitgaven doen, dat is nu ook weer niet
nodig.)

DE TERUGKOMST
De kabouters en jongknapen kunnen op zondag 9 augustus
opgehaald worden op de kampplek om 14.00u. Gelieve dit uur te
respecteren en dus niet vroeger te komen.
De knapen, jongkerels en kerels komen aan met de fiets aan het
Schuttershof (achter het College) omstreeks 18.00u. U begrijpt
dat dit niet juist geweten kan zijn. Als u graag weet om hoe laat
we juist zullen aankomen, kan u Ewoud (0494881698) onderweg
bereiken.
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WAT MOET JE MEENEMEN?
Hieronder vind je een lijstje met de dingen die je niet mag
vergeten. Het lijstje is misschien niet volledig, dus denk goed na
over wat je nog allemaal nodig kan hebben.

HEEL BELANGRIJK: ZET OVERAL JE NAAM IN!
Veldbed of luchtmatras

Tandenborstel

Slaapzak of deken

Tandpasta

Bedovertrek

Zeep

Kussens (indien nodig)

Kam of borstel

Matje (voor op tweedaagse)

Shampoo

Eventuele medicatie

BERKVENSJAALTJE!

Papier, enveloppen,

SIS-kaart! (afgeven bij

postzegels

vertrek)

Pillicht
Zakdoeken

WAT MOET JE NIET

Zwemgerief

MEENEMEN:

Rugzak

Kilo's snoep

Plastiek zak voor vuile was

Vat bier/cola

Muggenzalf/melk

Zakmes

Petje (voor de zon/ook

GSM

gewoon cool)

Ipod, MP3-speler, laptop,...

Zonnemelk

Je lief (mag op de bezoekdag)

T-shirten

Je zus(sen) (Mogen ZEKER

Lange broek

op de bezoekdag)

Korte broeken

Je schoonmoeder

Warme trui

Nintendo DS, Playstation,...

Ondergoed

Een opblaasbaar zwembadje

Handdoeken

Een boormachine

Washandjes
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DE BAGAGE
De bagage wordt met grote vrachtwagen-containers naar de
kampplaats gebracht.
Deze vertrekken al enkele dagen voor het kamp. Daarom vragen
wij u ALLE bagage bij Marcel binnen te brengen (Zie verder dit
boekje). Hij woont op de boerderij naast onze Berkvenlokalen.
Uiteraard zal de leiding daar ook aanwezig zijn om een handje te
helpen. De kabouters brengen hun bagage samen met hun
ouders mee tijdens de bezoekdag.
De bagage kan de dag na het einde van het kamp terug
opgehaald worden bij Marcel.

DE BEZOEKDAG
Op de bezoekdag kan je je zoontje een bezoekje brengen en live
meemaken hoe het
eraan toegaat op kamp!
De bezoekdag gaat
door op woensdag 5
augustus van 14.00u tot
19.00u. Tijdens de
bezoekdag is er de
mogelijkheid om te
proeven van de
kookkunsten van onze
koks.

Reken maar dat
het smullen
wordt!
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DE FIETS-PECHVERHELPINGSDIENST
Elk jaar benadrukken wij het belang van de staat van de fietsen.
Een fietstocht maken is één ding, maar als je het in groep moet
doen, is de kwaliteit van de fiets net iets belangrijker. Om de
papa's, of de 'nieuwe vrouwen', wat te helpen is hier een lijstje
samengesteld...









Goedwerkende remmen, héél belangrijk!
Staat van de banden, goed opgepompt!
Zadel goed vast
Stuur goed vast
Een smering kan geen kwaad
Loshangende spatborden kunnen vervelend zijn
Fietsbel voor signaalgeving
In het algemeen een fiets die niet uiteenvalt als er een
beetje wind is.

FIETSEN IN GROEP
Met een groep jonge fietsers erop uit trekken brengt enkele
moeilijkheden met zich mee. Daarom zal de leiding alles in het
werk stellen om dit superveilig te laten verlopen.
Verspreid over het peloton fietsers zullen er steeds leiders fietsen
om iedereen in het gelid te houden. Ook zullen we ervoor zorgen
dat het merendeel een veiligheidsvestje aanheeft, zodat we goed
zichtbaar zijn.
Geregeld zullen we ook een tussenstop inlassen om terug op
adem te komen!
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DE OUDJES
Het is belangrijk dat de kinderen iemand hebben op het kamp
waar ze ALLES tegen kunnen zeggen. Zij mogen discretie en
een correcte behandeling verwachten van deze gepensioneerde
leiders. Deze paljassen zullen de schakel zijn tussen de
kinderen, de leiders, de ouders en de kookploeg. Dus, ouders,
zeg aan uw zoonlief dat
als er een probleempje
is (ruzie, wordt gepest,
medisch probleem,
heimwee,...) ze dit altijd
aan
hun leider mogen
vertellen of als ze liever
iemand anders spreken,
aan de personen van de
kookploeg. Zij moeten
vertrouwen in ons
hebben en we zullen
trachten al het mogelijke
te doen om het
probleem op te lossen.
Wie deze personen zijn,
zullen ze op kamp snel
ontdekken, want het zijn
onze koks, dus dat is
geen probleem.
Zij staan altijd klaar om
eender wie op te
vangen!
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CONTACTGEGEVENS
Misschien heeft u nog enkele vraagjes of is er iets niet zo
duidelijk. Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren, we willen
uiteraard dat dit kamp tot in de puntjes goed verloopt en dat u
niet met uw vragen blijft zitten. Voor alle vragen omtrent het
kamp in het algemeen kan u terecht bij onze hoofdleider Ewoud
op het nummer 0494881698, of per mail op
'ewoudvoet@hotmail.com'. Voor specifiekere vragen naar de
leiding van de groep gericht, kan u hen natuurlijk ook persoonlijk
bereiken en wel zo:
KABOUTERS: Stijn Beirinckx (0484/618725)
JONGKNAPEN: W outer Ruelens (0493/153619)
KNAPEN: Bastiaan Quets (0498/702395)
JONGKERELS: Sam Rynders (0493/530661)
KERELS: Arnout Ruelens (0493/153611)
JONGLEIDING: Ewoud Voet (0494/881698)
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SCHEMA BELANGRIJKE DATA
Hier vind je alle data in verband met het kamp nog
eens terug in een handig overzichtje!
Vrijdag 31 juli

Bagage binnenbrengen
bij Marcel (iedereen
behalve kabouters)

19.00u tot 20.00u

Vertrek knapen,
jongkerels en kerels
aan het Schuttershof

11.00u

Vertrek jongknapen
aan het Schuttershof

14.30u

Zondag 2 augustus

Woensdag 5 augustus Bezoekdag

14.00u tot 19.00u

Start kamp kabouters

14.00u

Einde kamp kabouters
en jongknapen

14.00u, ouders
komen hun zoontje
halen op de
kampplaats

Zondag 9 augustus
Einde kamp knapen,
jongkerels, kerels
Bagage ophalen bij
Maandag 10 augustus Marcel voor knapen,
jongkerels, kerels en
jongleiding
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18.00u, fietsers
komen aan op het
college
19.00u tot 20.00u

Geel Zomert tappen/speldagen
24 juli:
De Kerels/Jongleiding/Leiding Zal dan tappen op Geel
zomert! (Van 2 tot 11)
25 juli:
Kabouters, Jong Knapen, Knapen. speeltuin Meerhout
(Met de auto van de leiding)
Jongkerels, Kerels, Jongleiding. Lilse Bergen. (Fiets)
Afspraak 09.30 aan Schuttershof (Aan de poort van de
Sint-Aloysius school)
29 augustus:
gezamenlijk ronde van Kasseman: Fiets !!!!
Afspraak 13.30 aan Berkven: iedereen toegelaten deel
te nemen
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ONTSPANNING
Siemon’s moppentrommel
Het is groen en het gaat van de berg?
-een slawine
Het is zwart en als het op je hoofd valt is je piano kapot?
-je piano
Het is wit en staat in de hoek van de kamer?
-een gestrafte koelkast
Wat is zwart wit zwart wit zwart wit zwart wit?
-een non die van de trap valt

Huiswerk
Leider Gus zat in de klas en vroeg aan de meester: "Meester, word je
gestraft voor iets dat je niet gedaan hebt?" Waarop de meester
antwoordde: "Natuurlijk niet Leider Gus, als je niets gedaan hebt,
waarom zou je dan gestraft worden. Het is juist beter als je niets
gedaan hebt. Zo hoort het in het leven."
Leider Gus haalt opgelucht adem en zegt: "Ben ik ff opgelucht, ik heb
namelijk mijn huiswerk niet gedaan."
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Leraar
Er is een nieuwe leraar in een klas. Hij wil zien of de kinderen in zichzelf
geloven. Daarom zegt hij: "Wie dom is gaat staan." Na enkele
minuten.... Leider Niels staat op en de leraar vraagt: "Denk je echt dat
je dom bent?" Waarop Leider Niels antwoordt: " Nee, maar ik vond het
zo zielig dat u de enige was die staat!"
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Verbind de puntjes
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Kleurplaat

WIST JE DAT...
…het schooljaar gedaan is?
…Dit betekent dat we op Berkven zomerspeldagen
organiseren?
…Je hierover in deze Harop meer kunt lezen?
…Deze speldagen meestal megasupertastisch zijn?
…dat megasupertastisch niet eens een echt bestaand woord
is?
…Luna, Diesel en Max de meest voorkomende hondennamen
waren in 2011?
…dit helemaal niet ter zake doet?
…het buitenlands kamp ook weer in aantocht is?
…Je hierover ook meer kunt lezen in deze harop?
…Dit een kamp is voor de kerels
…we de vorige keer naar Hongarije zijn geweest?
…Dit altijd een groot succes is?
…Oudere mensen vaak langere neuzen hebben?
…Dit komt omdat neuzen bestaan uit kraakbeen?
…Kraakbeen in tegenstelling tot gewone beenderen niet
stoppen met groeien?
…Dit weer een leuk pagina vullend weetje was?
…Ik op deze manier het blad wel vol zal krijgen?
…de Burj Khalifa het grootste gebouw ter wereld is met 828
meter?
…Dit gebouw niets te maken heeft met de rapper Wiz
Khalifa?
…Dit het voorlaatste wist-je-datje is?
…Dit dan dus het allerlaatste is?
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