Kampboekje
Zat 01-07 > Vrij 07-07 2016

Mormont

Beste Stekkerkampgangers en ouders

Bestemming en overnachting

Het is bijna zover: de zomervakantie staat voor de deur en daar hoort voor de
rasechte Stekker(tje)s natuurlijk het zomerkamp bij om die vakantie goed in te
zetten. Binnen enkele weken kunnen we in Mormont genieten van een weekje
vol natuur, hopelijk zon en vooral heel veel ‘leute’. De leiding is druk bezig met
de laatste voorbereidingen, en we kunnen al verklappen dat we net zoals de
vorige jaren opnieuw een kampthema hebben! Dit jaar wordt het kamp omgetoverd tot een heus kabouterbos.

Dit jaar trekken we richting Mormont, een deelgemeente van Erezée in de provincie Luxemburg. We bevinden ons er in de streek van de Ourthe & de Aisne,
dit zijn de twee grootste rivieren in de omgeving. Bovendien stroomt één van
deze rivieren, de Aisne, vlak langs ons kampterrein! We hebben welteverstaan
onze eigen privé rivier, als dat niet leuk is. Je zwemgerief en goede waterschoenen zal je dus zeker niet mogen vergeten! Verder bestaat het gebied uit bossen,
velden, beekjes, … Perfect voor allerlei dieren en planten en natuurlijk ook voor
de Stekker(tje)s

Sta je net als ons al te popelen om te vertrekken? Bereid je dan maar al voor op
een fantastisch kamp!
Groetjes, en tot in Mormont!
De Stekkerleiding

Onze kamplocatie dit jaar is fantastisch. Het bestaat uit een enorme weide, een
mooi gerenoveerde schuur, een kampvuurplaats, omringd door bos, aan de
voet van een heuvel én natuurlijk onze eigen rivier. De Stekkertjes zullen in het
gebouw overnachten en de Stekkers in de patrouilletenten. Iedereen zal dus
een grote, comfortabele slaapplaats hebben zodat we overdag volop kunnen
genieten en ravotten.

Zaterdag 1 juli
Welkom in het kabouterbos!!! Het is
zover we vertrekken vandaag op kamp.
De vakantie kan beginnen! We vliegen
er meteen stevig in want na de treinrit
staat er ons nog een fikse wandeltocht
te wachten, trek alvast je botinnen aan!
‘s Avonds leren jullie elkaar en alle bewoners van het kabouterbos kennen.

zondag 2 juli

Programma
Stekker(tje)skamp 2017 belooft alweer fantastisch te worden! In het grote Kabouterbos in Mormont wonen de dieren en kabouters al jaren in vrede samen.
Daarom heeft de burgemeester van het kabouterbos dit jaar besloten om een
groot kabouterfestival te organiseren, en wij zijn allemaal uitgenodigd! Laten
we er een echt feestje van maken! Hier alvast een kort programma van alle activiteiten die de kabouters voor jullie hebben samengesteld.

Vandaag is de eerste volle dag met de kabouters. Jullie hebben ze al eens ontmoet en gezien hoe leuk ze zijn, maar ze hebben een groot probleem. Het zit
namelijk zo ze ontvangen jullie graag met open armen maar ze hebben nog
nooit zoveel leuk bezoek gehad. Ze hebben daarom ook te weinig huisjes om
jullie allemaal te slapen te leggen. Zouden jullie hen met dit probleem willen
helpen in de voormiddag? Tuurlijk!!! In
de namiddag zullen jullie dan een beloning krijgen die jullie ten alle koste zullen moeten beschermen. Ik hoop dat
jullie dat even goed zien zitten als de
kabouters.

Maandag 3 juli
Bagage verzamelen op vrijdag 30 juni tussen 17u en 18u aan het lokaal.

Vandaag vroeg opstaan, want de grote
kabouters trekken erop uit met de Stekkers om het kamp te bevoorraden. De
Stekkertjes worden terwijl met een probleem opgezadeld, de post is namelijk gestolen! Gelukkig heeft de dader foto’s
achtergelaten en kunnen we op zoektocht naar de brieven van jullie lieve ouders. Na een zware dag vieren de kabouters feest bij een groot kampvuur!

dinsdag 4 juli
Vandaag wordt een erg avontuurlijke dag! Terwijl de Stekkers hun proviandtocht verder zetten gaan de Stekkertjes op survivaldag. Zullen ze de avond halen? Hopelijk wel want ’s avonds staan leerrijke workshops terug op het programma!

Woensdag 5 juli
Vandaag vieren we een heel erg belangrijke dag! Want het is namelijk traditioneels gewijs de kabouterse Waterspelen. Voor ons de kabouters een van de
belangrijkste dagen in het jaar. Met de zotste waterdisciplines beleven we heel
wat pret. Het hoofddoel is je bewijzen tegenover de anderen. Welke plaats behaal jij in de ranglijst ? Laat de strijd beginnen voor de befaamde “Waterbeker”.
Doe je zwembandjes maar aan en bereid je voor op deze spetterende dag.

Donderdag 6 juli
Vandaag krijgen we bezoek van iemand die jullie misschien wel bekend voor
zal komen! Nadat we hem welkom geheten hebben, helpt hij ons om het grote
Kabouter Festival voor te bereiden. Dit is zwaar werk, maar vele handen maken
licht werk! ‘S avond kunnen we dan
genieten van een groot kampvuur en
een spetterend festival!
Vrijdag 7 juli
Helaas, aan alle mooie liedjes komt
een eind. Vrijdag is het inpakken
en wegwezen geblazen. Nadat we
lekker uitgeslapen hebben uiteraard. Eenmaal aangekomen, zullen
jullie je ouders weer in de armen
kunnen springen en terugdenken
aan een (hopelijk) geslaagd kamp!

OO Welke van deze dieren zullen we spotten op kamp?

Bagage

Reglement

Wat stop je dit jaar in je grote rugzak?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapzak
Slaapmatje
Kussen
Slaapkleed, pyjama, knuffel
Ondergoed en genoeg sokken
Washandje, handdoek, tandenborstel, wasgerief
Zwemkledij
Lichte zomerkledij
Warme kledij voor ‘s avonds
Regenjas (eventueel ook een
regenbroek)
Goede stapsandalen en/of
stapschoenen
Petje en zonnebril
Gamel/plastieken bord, bestek, beker
een badeendje (als je dit hebt)

Wat stop je in de kleine rugzak bij vertrek?
•
•
•
•

• Zonnecrème
• Genaamtekende keukenhanddoek en vaatdoek
• Hervulbare drinkbus
• Boterhamdoos
• Dit kampboekje en een balpen
• Excursiemateriaal: verrekijker, loupepotje … (als je dit
reeds hebt)
• Zaklamp
• Muziekinstrumenten als je
die hebt
• Postzegels, enveloppes en
briefpapier
• Ecover shampoo en zeep
• Je goed humeur!!!
• dichte
WATERSCHOENEN
(oude sportschoenen zijn ideaal)

Picknick en drinken voor de eerste dag
Goede stapschoenen aan bij vertrek
Zonnepet en zonnecrème
fluohesje

De Stekkers gaan op tweedaagse dus vergeet geen grote trekkersrugzak!
Afgeven bij vertrek?
• Identiteitskaart, siskaart, medische fiche (indien nog niet afgegeven)
PS: Probeer alles zoveel mogelijk te naamtekenen!
Wat laat je beter thuis? Computerspelletjes, GSM’s, snoepgoed, ...

• De leiding is steeds verantwoordelijk voor jullie. Zij bepalen dus wat
kan en niet kan, mag en niet mag. Tegenpruttelen heeft geen zin.
• De activiteiten worden met de hele groep gedaan. Geen goesting staat
niet in ons woordenboek. Enkel ziekte is een geldige uitvlucht om niet
deel te nemen. Enkel de leiding kan beslissen het programma te wijzigen. En ook het weer, natuurlijk.
• Niemand verlaat de kampplaats zonder toestemming van de leiding.
• We respecteren elkaars nachtrust. Anders krijg je te maken met het
ochtendhumeur van de leiding. En da’s riskant.
• Respect en elementaire beleefdheid tegen elkaar en buitenstaanders
zijn vanzelfsprekend. Plagen, uitlachen,... wordt streng aangepakt.
• Mocht dit al nodig zijn: alcohol is taboe! Alle alcoholische drank wordt
in beslag genomen en de ouders worden op de hoogte gesteld. Hetzelfde geldt voor sigaretten en gelijkaardige brol.
• Iedereen helpt mee met de huishoudelijke taken: koken, afwassen,
opruimen,... Voor de zogenaamde onhandigen hebben we een heel
goeie remedie.
• Te veel snoep, massa’s blikjes,... doe je beter niet mee en overdag zien
we bovendien liever geen GSM’s verschijnen, behalve als je echt graag
afwast.
• Iedereen zet zijn beste beentje voor om er een onvergetelijk kamp van
te maken. Zuurpruimen en zeurkousen kunnen we gerust missen als
kiespijn.
• Iedereen brengt voor iedere avond minstens één mop mee. En liefst
niet dezelfde als vorig jaar, en het jaar daarvoor, …
• En de belangrijkste regel: we doen allemaal ons best om er voor iedereen een onvergetelijk fantastisch kamp van te maken!
• Voor alles wat vergeten is: begin dan maar vanboven.

Post
Brieven mag je altijd sturen naar het volgende adres: De Stekker(tje)s,
Rue Laforge 15, 6997 Mormont - Erezée.

Reisinformatie

Medische fiche

Bagage

De bagage wordt vrijdagavond 30 juni verzameld aan ons lokaal tussen 17u en
18u.
Sportstraat 1
Lokaal
8730 Oedelem

Wie zijn medische fiche nog niet aan de leiding heeft bezorgd (via mail, post of
afgeven), kan dit blad invullen en aan de leiding geven wanneer je de bagage
van uw zoontje of dochtertje brengt.

Algemeen
Voornaam:
Familienaam:
Adres:
Geboortedatum:

Vertrek 1 juli		Terug 7 juli
Stekker(tje)s			
Station Brugge			

Stekker(tje)s
Station Brugge

Kiss & Ride (voorkant)		

Kiss & Ride (voorkant)

Telefoon ouders:
Indien niet bereikbaar, wie kunnen we bereiken in geval van nood?

	Ten laatste om 9u		Terug om 18u00

Medisch
De bagage kan bij terugkeer aan het lokaal worden opgehaald.

Is deelnemer allergisch, en zoja waaraan? (voedsel, medicijnen,…)

Contact
Heb je nog vragen? Of moet je ons dringend bereiken terwijl we op kamp zijn?
Volgende personen mag je steeds contacteren
Jana Bellaert
0486 94 04 05
jana@stekkers.be
Luna Lanoo
0472 02 37 15
luna@stekkers.be
Ferre Cordy
0478 84 03 98
ferre@stekkers.be
Tot dan, wij kijken er alvast naar uit!
De leiding!

Specifieke zaken waarop moet gelet worden?

Overige belangrijke zaken?

