THE HIGHLANDERS

The Highlanders
De Highlanders, officieel The Highlanders, vormen een infanteriebataljon binnen de
Britse landmacht. Voor 2006 vormden de Highlanders een apart regiment binnen de
Scottish Division.
Dit jaar hebben jullie al allemaal kunnen bewijzen dat je klaar bent om op kamp te
gaan. Voor sommigen onder jullie is het echter het eerste tentenkamp en staan jullie
nog enkele zware proeven te wachten. De lat ligt dit jaar ook net iets hoger dan
normaal WANT we willen natuurlijk terugkeren als echte highlanders! Je
voorbereiden is daarom zeker een must. Hou jullie sjorskills maar op een hoog punt
en leer misschien wat schotse woorden.
Voor ‘scran’ moeten we eerst een ‘bevvy’ binnen hebben want anders beland je op de
‘cludgie’. Nu horen we jullie al denken: “Noo jist haud on!”
Geen probleem als je niet direct begrijpt wat de gekke leiders nu bedoelen hoor want
de fijne kneepjes van het vak die zul je na 12 dagen op kamp wel allemaal grondig
kunnen uitleggen aan de ouders.

Groeten
Colin,Elise, Gilles, Kjell, Margaux, Stan, en Wieland

Praktische info
We vertrekken op 19 juli om 9u aan het goederenstation van Ieper. We komen terug op
vrijdag 30 juli om 17u aan het goederenstation.
(hou zeker de facebookpagina/ groep in de gaten voor eventuele vertragingen
Bij vertrek zullen we de identiteitskaarten verzamelen. Vergeet deze zeker niet!
Indien uw zoon/ dochter medicatie dient te nemen, geef deze dan bij vertrek aan de leiding.
Steek er zeker een briefje bij van wie het is en wanneer moet worden toegediend. Liefst
vooraf al melden door een mailtje te sturen.
!! de kinderen mogen zelf geen medicatie bij zich houden!!

Inschrijven
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar: roelandscoutsieper@gmail.com
De prijs van het kamp bedraagt 175 euro en dient voor 25 juni gestort te worden op het
rekeningnummer: BE73 7383 2912 4860 + vermelding: kamp 2021 + naam roelander
Aangezien wij ons vlees op voorhand moeten bestellen en wij er zeker van willen zijn dat uw
kind niks te kort komt zullen wij een meerprijs van 20 euro aanrekenen wanneer het
kampgeld niet op tijd wordt overgeschreven.
Mogen wij erop rekenen dat dit door u gerespecteerd wordt? Uiteraard wordt u indien
nodig door de takleider herinnerd via mail, om u niet op kosten te jagen
Ook gelden er (zoals vorig jaar) veiligheidsmaatregelen omtrent corona, waardoor later
toekomen of vroeger vertrekken van het kamp helaas niet mogelijk is.

Verzekering
Voor ieder lid werd bij de inschrijving aan het begin van het scoutsjaar een verzekering
aangesloten. Een document met meer info over de verzekeringen zal samen met digitale
versie van kampboekje worden verstuurd

Medische gegevens
Bij medische problemen wordt door onze leiding geen risico genomen en wordt u kind
indien nodig op tijd naar het ziekenhuis gebracht. Hiervoor hebben we de voorziene
verzekeringspapieren mee op kamp.
Op de groepsadministratie beschikt de leiding over medische gegevens van zijn/haar leden.
Deze hebben ze mee op kamp.
Mogen wij vragen deze gegevens bij te werken indien nodig, zo beschikken wij over de meest
recente informatie
Dit kan je doen op: https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/

Gedeeltelijke terugbetaling van kamp
Net zoals bij de tochten kan ook een aanzienlijk deel van het kampgeld teruggewonnen
worden. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden.
●

De mutualiteit
Bijna elke mutualiteit voorziet specifieke formulieren waarmee u een deel van het
kampgeld kunt terugkrijgen. Surf even naar:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/archief/kampgeld- terugbetaald
en kies de mutualiteit die voor u van toepassing is. Laat dit document invullen
door de (groeps)leiding op een hiervoor voorzien moment.

●

Fiscaal attest
Ouders van kinderen jonger dan 14 jaar kunnen een belastingsvermindering krijgen.
Dit kan na kamp via mail aangevraagd worden bij de groepsleiding.
(groepsleidingscoutsieper@gmail.com)

Na elke tocht voorzien we de mogelijkheid om deze 2 formulieren in te laten invullen door
de (groeps)leiding. Omwille van de aankomst bij het station bij terugkeer zal het laten
invullen van de formulieren niet mogelijk zijn na het kamp. Het eerstvolgende moment
waarop dit wel opnieuw kan is bij terugkomst van overgangstocht op 19 september 2021

In geval van NOOD
Je kan de leiding bereiken op kamp in geval van nood op volgende nummers. Hierbij willen
we benadrukken dat dit enkel om hoogdringende redenen is en niet om te horen hoe ze het
stellen op kamp!
Margaux: +32 475 60 12 42
Elise: +32 474 95 90 65
Indien nog vragen stuur ons gerust een mailtje naar roelandscoutsieper@gmail.com
( er zal ook een digitale versie van het kampboekje val elke tak te vinden zijn bij de
respectievelijke takagenda’s )
We hameren er toch nog eens op alles te NAAMTEKENEN !!!

Foto’s
In de toekomst zullen na elke tocht en kamp ook de fotos op de website worden geplaatst.
De fotos van vorig kamp zijn alvast toegevoegd.
Zie https://scoutsieper.be/voor-ouders/fotos

Een extraatje
Ten slotte zijn wij heel fier te melden dat het geld die de leidingsgroep dit jaar inzamelde, zal
worden gebruikt om de kosten van de verzekering, materiaal- en personenvervoer te dekken.
Dit zorgt ervoor dat de kosten voor u zoveel mogelijk gedrukt worden.

Wat neem ik mee ?
Niet te veel, want je moet het zelf dragen!
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Perfect uniform!! (aan bij vertrek)
Picknick voor de eerste middag!
Slaapzak, knuffeltje
Matje
Gamel, bestek en beker
Genoeg verse kleren, kleren die vuil mogen zijn
Regenjas
Ondergoed voor 12 dagen ( en reserve )
Voldoende kousen
Pyjama
Degelijke stapschoen en sportschoenen/ speelschoenen die vuil mogen zijn
Toiletgerief (washandje, handdoeken, zeep, shampoo)
Tandenborstel en tandpasta
Kam/ borstel
Zonnecrème! (lippenbalsem)
Spray/ stick tegen insectenbeten
Zonnebril, zonnepet/ hoed
Minstens 3 Keukenhanddoeken met naam erop
Zaklamp
Zwemgerief
Postzegels, enveloppen met adres, briefpapier
Strips/ leesboek
zakmes (mag maar moet niet)
Verkleedkledij in thema
Handige rugzak voor daags
Plastiekzak voor vuile was & schoenen
(zakgeld: maximum 5 euro, netjes opgeborgen in een portefeuille)
Geneesmiddelen: af te geven aan de leiding!!
Jullie goed humeur

Wat neem ik niet mee in mijn rugzak
× Snoep, chips, drankjes, koekjes, … met uitzondering voor de picknick van de
eerste dag
× Gsm, videospelletjes, elektronische toestellen
× Horloge
× Waardevolle spullen laat je thuis, dan kan je ze niet verliezen!

Uniform: perfect in orde

We trekken dit jaar naar …
Ouders, oma en opa, tantes, nonkels, vriendjes,… kunnen allemaal een brief schrijven
naar jullie lieve Roelanders via volgend adres

Scouts Ieper – naam roelander
A l’attention du camp situé Nou Pré
Rue Père Heugens 75
5600 Villers-le-Gambon

Avondlied:
O heer zing nu
O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom…
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!
Scouts en leiders knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.
Slaapwel

