SCHEEPSMAKKERSKAMP 2019

4-15 JULI 2019

De hoge rielen

inleiding
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het niet, sterker nog het vliegt
niet eens. Het is het nieuwe spetterende mega geweltastische
Scheepsmakkerskamp van 2019. Hoe goed kunnen jullie klimmen, kruipen en
camoufleren? Het zijn alvast handige skills die je kunnen helpen bij het nieuwe
kampthema. Want wij gaan namelijk naar het verre Mexico!!!! (Niet heus, maar
het thema is wel Mexico…)
Omdat Mexico toch een eind van hier is, zullen wij ons kamp opzetten in het
iets minder verre Antwerpen, meer bepaald de Hoge Rielen. Hoe goed kunnen
jullie tegen de Mexicaanse keuken, hoe goed kunnen jullie worstelen als een
echte Mexicaan? Jullie komen het allemaal te weten tussen 4 en 15 juli.
De leidingos,
Aaronuel

Timlos

Warriachi

Juanos

Sidneyca

Lucuardos

Kampplaats
De Mexicanen emigreren dit jaar naar De Hoge Rielen, te Kasterlee, een ideaal
kampverblijf om hun cultuur over te brengen en zich voor te bereiden op hun
terugtocht naar Mexico. Voorzie uw zoon of dochter van voldoende
enveloppen en postzegels, zorg er ook voor dat ze weten naar welk adres ze
een brief moeten sturen 😊😊
Een brief sturen kan naar volgend adres:
Naam zoon/dochter
Zeescouts De Schorre
De Hoge Rielen
Molenstraat 62, 2460 Kasterlee
België

Vertrek en aankomst
Het avontuur begint op 4 juli. We vragen om jullie zoon en/of dochter af te
zetten op het kampterrein. We verwelkomen jullie met een hapje en een
drankje na de lange autorit om 12u in De Hoge Rielen.
GPS-adres: Molenstraat 62, 2460 Lichtaart.
Routebeschrijving
Neem de E17 richting Antwerpen
Vanuit Antwerpen
●
●
●
●
●

Neem de E34 Antwerpen-Eindhoven
Verlaat de autosnelweg aan afrit 22: Gierle-Beerse
Rij richting Gierle. Vandaar rij je naar Tielen
In Tielen neem je meteen na de kerk de eerste straat links
Volg vanaf nu de wegwijzers naar de Hoge Rielen

We raden aan om te carpoolen, dit om onnodige autoritten te besparen, als je
nog een plaatsje vrij hebt in de wagen of je kan niet rijden gelieve dit op tijd te
regelen met andere ouders of een oproep te plaatsen in de Facebookgroep van
de Scheepsmakkers.

Heenreis
De volwaardige Mexicanen komen terug naar huis op 15 juli, ze nemen de trein
terug naar Oostende, het exacte aankomstuur zal nog meegedeeld worden, we
verwachten dat we rond 15u in het station zullen aankomen.

Wat nemen we mee?
Mogen we vragen om alle kledingstukken en persoonlijke voorwerpen duidelijk
te naamtekenen zodat we niet met metershoge bergen anonieme verloren
voorwerpen achterblijven.
BELANGRIJK: enkel een trekrugzak mag mee, dit omwille van driedaagse!
Slaapgerief:
-

Luchtmatras (liefst zonder gaten 😊😊)
Slaapzak
Pyjama
Optioneel: oordopjes, knuffeldiertje

Toiletgerief
-

Washandjes
Handdoeken
Zeep
Kam
Deodorant
Tandenborstel, tandpasta, bekertje

Zwemgerief:
- Zwembroek/badpak (aansluitende zwembroek!!!)
- Badhanddoek
- Optioneel: zwembril
Schoeisel:
- Speelschoenen
- Stevige stapschoenen (ten zeerste aangeraden vanwege de vele stappen
op driedaagse)
- Laarzen
- Open schoenen zoals sandalen, slippers
Kleding:
-

Scoutsuniform (sjaaltje, t-shirt, hemd, we hechten hier veel belang aan)
T-shirts
Shorts
Warme truien

-

Lange broeken
Ondergoed
Kousen (lang en kort)
Regenkledij (jas)
Kleren die echt vuil mogen worden

Varia:
-

Bestek, gamel en beker (zeker ook naamtekenen!)
Zonnecrème
Zonnebril
Muggenmelk
Pet of hoed tegen de zon
Drinkbus
Klein rugzakje
Zaklamp
2 vaathanddoeken
Gerief om brieven te schrijven
Verkleedkledij thema Mexico
Goed humeur 😊😊

Wat nemen we zeker niet mee:
- Bergen snoep en koeken (wordt door de leiding in beslag genomen en
geconsumeerd)
- Gsm’s, iPod, iPad, PS4 en dergelijke elektronische apparaten (Dit neemt
de douane toch in beslag)
- Zakmessen
- Horloges
- Huisdieren zoals honden, kippen, wandelende takken,alpaca’s, kevers
etc.
Af te geven aan de leiding:
- Kids ID, identiteitskaart
- Medicatie alsook vermelding hoeveel, tijdstip etc.
- Reductiekaart openbaar vervoer, Buzzypas

Hoe ziet een dag op kamp eruit
8u-8u30:

Mexicanen worden wakker na een zware werkdag

8u30-9u30:

Heerlijk ontbijt

9u30-9u40:

Vlaggengroet

10u00-12u00:

Ochtendspel

12u30-13u30:

Middageten (koude maaltijd)

14u00-16u00:

Middagactiviteit

16u00-16u30:

Vieruurtje

16u30-18u00:

Middagactiviteit deel 2

18u00-19u00:

Uitgebreid avondmaal hmmmm taco’s!!!!

19u30:

Gezamenlijke vlaggengroet op het terrein

19u45 - …:

Avondactiviteit

22u30:

De Mexicanen doen hun nachtelijke siësta, de gitaren
stoppen met tokkelen en het worstelen is gedaan

Kostprijs
De kostprijs van dit kamp bedraagt 170 euro.
Het geld moet gestort worden op ons taknummer:
BE 28 1430 8536 1620 met vermelding van: KAMP en de naam van uw kind.
Gelieve de overschrijving in orde te brengen voor 15 juni.
Als het een probleem vormt om dit bedrag in 1 keer te betalen mag er steeds in
schijven afbetaald worden. Als er andere problemen zijn kan dit met Tim
discreet besproken worden en kan er steeds een oplossing gevonden worden.
Hierin is alles inbegrepen; eten, spelmateriaal, transport, ontspanning, speciale
activiteit…

Hoe vul ik mijn rugzak?
A: Onderste compartiment: slaapzak en slaapmat
Alles om te slapen (slaapzak en slaapmat) heb je overdag niet
nodig en plaats je daarom onderaan. Bij plaatsgebrek bevestig je
je slaapmat aan de buitenkant.
B: Midden: kleding, handdoek
Prop al je kledingstukken in zakjes, zo spaar je heel wat volume
uit.
C: Boven: reservetrui, op maat gemaakt waterreservoir en jas
Geen scherpe of harde stukken aan de ‘rug’-zijde van je rugzak.
D: Topcompartiment: anti-insectenmiddel, handschoenen
Hoofddeksel, zaklamp, zonnebril...
De spullen die je overdag nodig hebt zoals proviand & waterdicht materiaal stop je
bovenaan.
E: Zijzakken: drinkfles, zakdoeken, rugzakhoes, toiletzak
Zware stukken zoals je drinkfles stop je best op of boven schouderhoogte en zo dicht
mogelijk tegen het lichaam. Zo komt het zwaartepunt van je bagage zoveel mogelijk overeen
met dat van jezelf.
Algemene TIPS
Hang zo weinig mogelijk aan de buitenkant van je rugzak, je verstoort de stabiliteit waardoor
je rug- en beenspieren veel zwaarder belast worden.
Stop alles wat kan lekken en alles wat droog moet blijven in zakjes.
Probeer vooraleer je op stap gaat verschillende pakmethodes uit om uit te zoeken welke
manier het beste aanvoelt. Het komt er daarbij op aan niet te bepalen wat je nodig hebt,
maar wat je niet nodig hebt.

Contact leiding
Als er vragen zijn omtrent het kamp gelieve Tim te contacteren.
Tim Van Craeynest 0483 43 84 07 tim.vancraeynest@gmail.com
Aaron Luca
0489 24 39 20
Warre Vyncke
0495 32 01 45
Lucas Dereymaeker 0483 40 89 26
Jonas Burggraeve
0487 73 07 77
Sidney Ledaine
0468 29 10 98
De leiding is meestal bereikbaar via GSM, maar gelieve enkel te bellen in geval van nood.

