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,
Tijd voor het laatste, misschien wel meest toffe, kompas van
dit scoutsjaar.
In dit kompas vind je alle informatie die je moet hebben om
je koffers te pakken, je uniform aan te trekken en mee te
komen naar La Gleize (Stoumont)! Jawel, ons scoutskamp zal
dit jaar plaatsvinden in de Ardennen.
Knutsel dus alvast maar een aftelkalender en schrijf je in voor
de 6/10 beste dagen van je zomervakantie!
Lees dit kompas goed door zodat je niets vergeet en echt
alles weet wat je over het kamp al mag weten.
Als je toch nog wat vragen hebt, dan kan je altijd je takleiding
contacteren.
Eenmaal we met de leiding op voorkamp (zaterdag 31/07)
vertrokken zijn, is enkel de groepsleiding nog telefonisch
bereikbaar.
Manon Lagaeysse: 0477/031261
We vragen ook vriendelijk om niet te bellen naar de
(groeps)leiding voor een dagelijkse update :)

Vergeet zeker niet een kijkje te nemen op onze website
www.scoutsberingenmijn.be onder het tabblad ‘Kamp’

Kalender kamp 2021
Deze pagina geeft je een goed overzicht wat betreft alle
belangrijke data voor het scoutskamp. Gelieve alle data en
uren goed in het oog te houden.

Datum

Omschrijving

Plaats

18/07/2021

Deadline inschrijvingen kamp 2021

29/07/2021

Containers inladen
Bagage binnenbrengen van 18u30 tot
19u30
(Medische fiche al binnegebracht?)
Voorkamp leiding => Opbouw
Parade 8u en vertrek kamp 8u30 in
uniform
(KidsID of eID niet vergeten + evt.
medicatie!)
Einde scoutskamp kapoenen
Ophalen om 17u.

Online
overschrijving
’t Vossejong
(scoutslokaal)

31/07/2021
03/08/2021

08/08/2021

12/08/2021

Einde kamp andere takken
Aankomst geschat op 16u
15/08/2021 Einde nakamp leiding & nieuwe leiding
16/08/2021
Containers uitladen
(Bagage ophalen van 18u30 tot 19u30)

La Gleize
’t Vossejong
(bus)

La Gleize

’t Vossejong
(bus)
La Gleize
’t Vossejong

In geval je op een bovenstaand tijdstip niet (op tijd) aanwezig
kan zijn wegens bepaalde redenen dan contacteer je best (op
tijd) de takleiding of groepsleiding om een andere regeling te
treffen.

Algemene kampinformatie
Postadres
Een brief van je mama, papa, bomma of lief komt juist terecht
als hij gestuurd wordt naar:
Scouts Beringen-Mijn
Borgoumont 65
4987 La Gleize
TAV “NAAM KIND + TAK”

Bagage
Je bagage ( wat die juist inhoudt voor je tak vind je verder
in dit kompas ) moet je inleveren aan het lokaal op
donderdag 29 juli 2021 van 18u30 tot 19u30
Als je je bagage dan niet kan komen afgeven, moet je op
voorhand de groepsleiding verwittigen. In overleg kan
bagage met de bus mee naar het kampterrein.
Alles van snoep/chips/koeken met chocolade/gsm’s/ipad
wordt afgenomen en bewaard tot het einde van het kamp
door de takleiding. Houd deze zaken dus thuis je zal ze niet
missen, beloofd!
Kapoenen nemen hun bagage 8 augustus terug mee naar
huis. Al de andere leden mogen hun bagage terug komen
ophalen aan het lokaal op maandag 16 augustus 2021
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.

Het vertrek
Iedereen vertrekt op dinsdag 03/08/2021 aan het
scoutslokaal in scoutsuniform (uitzondering kapoenen: enkel
sjaaltje). We starten stipt om 8u00 met de parade en tegen
8u30 vertrekken we. Alle takken vertrekken met de bus.
Tijdens de parade komen we van iedereen die mee op kamp
gaat de Kids-ID/eID-kaarten ophalen.
• Elk kind jonger dan 12 moet van een Kids-ID voorzien
zijn.
• +12-jarigen moeten hun eID-kaart meenemen
Vergeet deze dus niet mee te nemen!
Ook zou de medische steekkaart up-to-date moeten zijn.
Deze wordt bijgehouden door ons en is bedoeld om de
medische noden van u kind beter op te volgen, wat een must
is op kamp.
Gelieve de medische fiche ingevuld terug te bezorgen ten
laatste bij het inladen van de bagage op donderdag 29 juli!!

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 voorgestelde datum/uur
naar huis zonder toestemming en duidelijke afspraak
met de groepsleiding. Kapoenen blijven dus ook op
zondag tot 17u aanwezig. De groepsleiding is heel het
kamp telefonisch bereikbaar.

BAGAGELIJST KAPOENEN
Om te wassen:

Om te kleden :

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

6 stuks ondergoed
6 paar sokken
4 T-shirts
+ wit t-shirt om mee te knutselen
3 shorts
1 à 2 lange broek
1 à 2 warme trui
speelkledij
regenjas
zwemkledij + badmuts: voor jongens moet
dit naar de regels van Wallonië een
strakke zwembroek zijn

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

KidsID

Schoeisel :
sportschoenen
stapschoenen (verplicht)
regenlaarzen
waterschoenen (indien deze al in huis
zijn)
ZEKER NIET MEENEMEN :
Waardevolle voorwerpen of kledij
Ipads/Ipods/digitale camera’s
SNOEP
GSM
Geld (Leden hebben geen extra geld
nodig)
Messen en dolken

Al de gevonden verboden
voorwerpen worden afgenomen
en/of bewaard door de leiding.
Opmerking: Aangezien bezoekdag omwille van het coronavirus niet doorgaat dit jaar mogen
alle leden wat snoepjes/chips mee op kamp om op zondag 8 augustus op te eten. Dit snoep
wordt afgegeven aan de leiding die alles zullen verzamelen en bewaren tot zondag. Verder is
ons kamp een snoepvrije zes- of 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 water als drinken wordt
toegestaan.

BAGAGELIJST WELPEN/KABOUTERS
Om te wassen :
Om te kleden :
11 stuks ondergoed
11 paar sokken
7 t-shirts
4 shorten
2 lange broek
2 warme truien
regenjas
zwemkledij + badmuts: voor jongens moet
dit naar de regels van Wallonië een
strakke zwembroek zijn
Om te slapen :
1 veldbed OF luchtmatras
1 slaapzak en deken
1 pyama of slaapkleed
(1 knuffeldiertje)

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
waterschoenen (indien deze al in huis
zijn)

Diversen :
ZEKER NIET MEENEMEN :
Welpen: blaaspijp 1m (PVC buis)
Welpen: veiligheidsbril
zakdoeken
1 drinkbus
1 zaklamp + reserve batterijen
1 flesje muggenzalf
1 flesje zonnecreme
MAX 5 strips
Eventueel medicatie (LEIDING
VERWITTIGEN)
schrijfgerief
2 veiligheidsspelden

Waardevolle voorwerpen of kledij
Ipads/Ipods/digitale camera’s
SNOEP
GSM
Geld (Leden hebben geen extra geld
nodig)
Messen en dolken

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

Kids-ID/eID

Opmerking: Aangezien bezoekdag omwille van het coronavirus niet doorgaat dit jaar mogen
alle leden wat snoepjes/chips mee op kamp om op zondag 8 augustus op te eten. Dit snoep
wordt afgegeven aan de leiding die alles zullen verzamelen en bewaren tot zondag. Verder is
ons kamp een snoepvrije zes- of 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 water als drinken wordt
toegestaan.

BAGAGELIJST (JONG-)GIVERS
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: voor jongens moet
dit naar de regels van Wallonië een
strakke zwembroek zijn
Diversen
zakdoeken
1 drinkbus
1 zaklamp + reserve batterijen
1 flesje muggenzalf
1 flesje zonnecrème
MAX 5 stripboeken
Eventueel medicatie (LEIDING
VERWITTIGEN)
schrijfgerief
1 zakmes

eID
enkel JV: veiligheidsbril, blaaspijp,

Om te slapen
1 veldbed OF luchtmatras
(matje voor op 2-daagse)
1 slaapzak en deken
1 pyjama of slaapkleed
(1 knuffeldiertje)

Om te eten
gamel en bestek
drinkbeker
3 keukenhanddoeken
1 schotelvod
Om te stappen
sportschoenen
stapschoenen (verplicht)
regenlaarzen
trekrugzak
waterschoenen (indien deze al in huis
zijn)

ZEKER NIET MEENEMEN :
Waardevolle voorwerpen of kledij
Ipads/Ipods/digitale camera’s
SNOEP
GSM
Geld (Leden hebben geen extra geld
nodig)
Messen en dolken

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

piratenkledij, (schilden)

Opmerking: Aangezien bezoekdag omwille van het coronavirus niet doorgaat dit jaar mogen
alle leden wat snoepjes/chips mee op kamp om op zondag 8 augustus op te eten. Dit snoep
wordt afgegeven aan de leiding die alles zullen verzamelen en bewaren tot zondag. Verder is
ons kamp een snoepvrije zes- of 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 water als drinken wordt
toegestaan.

Scouting: ons beleid over alcohol, tabak en drugs
Ons beleid in verband met deze onderwerpen werd opgesteld in
samenspraak met onze groepsraad 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 scoutskamp. Sterke drank wordt onder geen beding
aangeboden. Hierbij gelden 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 het lid de vrije keuze een pintje te drinken of
het alcoholvrije alternatief. De takleiding zorgt voor het naleven van
de bovenstaande regels.
Wanneer er toch dronkenschap bij leden ervaren wordt door de
leiding van de tak, 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.

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 of scoutskamp (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.

Routeplan:
Opgelet het adres van het kampterrein is niet hetzelfde adres als het
postadres!
Op je gps tik je best de volgende coördinaten in:
50.418204, 5.866184

Onze route beschrijving:
Neem de E313 richting Aken/Luik/Hasselt. Neem vervolgens de afslag
E40/E42/E25 richting Aachen/Verviers/Maastricht. Na ongeveer 20km neem je
rechts de afslag E4km 2 richting Saarbrücken/Verviers.
Vervolgens neem je na 23km de afslag rechts richting Rue de Sart/de N640.
Houd rechts bij de splitsing en volg de borden N640/Malmèdy/Francorchamps.
Bij de rotonde neem je de 4e afslag naar Rue de Spa/N62/N640. Na 1 km neem
je rechts de Rue Emile Goedert en neem je een flauwe bocht naar links naar
Rue de Neuville. Blijf de baan volgen en ga over op de Moulin du Ruy . Over
1km sla je rechts af naar Roannay. Deze baan blijf je volgen en je parkeert best
langs de baan even. Rijd niet borgoumont op, want draaien gaat moeilijk en de
weg verder is niet heel doorgankelijk.

DE WINKEL VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN IN
HASSELT
Scoutsuniformen,
slaapzakken,
rugzakken,
zakmessen,
stapschoenen, … op maat van scouts en gidsen.
Spaar met je lidkaart voor een kortingsbon in alle Hopper-winkels (ook online).

OPENINGSUREN
woensdag tot en met vrijdag: 14u tot 18u
zaterdag: 10u tot 12u30 en 13u30 tot 18u
maandag, dinsdag en zondag: gesloten

WAAR KAN JE ONS VINDEN?
Vredestraat 6/001 - 3500 Hasselt

foto: Dries Luyten

011 22 42 42
winkel.hasselt@hopper.be www.hopper.be
Volg Hopper Winkel op Facebook.

Telefoonnummers leiding
Voornaam

Achternaam

GSM

Kapoenenleiding@scoutsberingenmijn.be
ESTHER
FIEN
SIEBE
NOAH

THENAERS
KNOPS
NOBLESSE
JASPERS

0470/54 19 97
0476/06 82 03
0478/07 18 32
0471/34 15 39

Kabouterleiding@scoutsberingenmijn.be
MANON
CHLOE
ROBBE
JELLE

LAGAEYSSE
TRUYENS
UYTTERHOEVEN
VANDERLINDEN

0477/03 12 61
0468/26 09 73
0495/64 37 99
0475/86 10 38

Welpenleiding@scoutsberingenmijn.be
WOUT
MARIE
SENNE
ANINO

BROEKMANS
MAET
VANDERLINDEN
VAN PINXTEREN

0470/08 87 84
0468/17 73 84
0491/90 23 55
0495/10 34 48

Jonggidsenleiding@scoutsberingenmijn.be
YOLANDA
HANNAH

THENAERS
VERBOVEN

0497/91 51 60
0471/87 15 32

Jongverkennerleiding@scoutsberingenmijn.be
ENNO
THIJS
JAN

MANGELSCHOTS
REYNDERS
SWERTS

0478/83 78 24
0470/27 84 29
0472/27 95 79

Gidsenleiding@scoutsberingenmijn.be
BRAM
FABIAN

COX
LAGAEYSSE

0474/01 67 83
0471/30 74 22

Jinleiding@scoutsberingenmijn.be
ANOUK
JESSICA
ARNE

BELMANS
THENAERS
VANDERLINDEN

0473/24 92 66
0479/32 45 96
0476/39 35 36

Groepsleiding@scoutsberingenmijn.be
MANON

LAGAEYSSE

0477/03 12 61*

Materiaalleiding@scoutsberingenmijn.be

*Enige nummer tijdens kamp bereikbaar (groepsleiding)

