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Boekel, juli 2016
Geachte Verkenners,
De vakantiemaanden staan weer voor de deur. Dat betekent dat het
tijd wordt dat de Verkenners zich gereed gaan maken voor het
zomerkamp. Als kampeerplaats hebben we dit jaar gekozen voor het
terrein “De Blikken” dat ligt in de gemeente Breda, tussen Breda en
Oosterhout, ongeveer 80 km van Boekel verwijderd. Het is een
bosrijke omgeving, zodat we volop kunnen genieten van de natuur.
Daarom zullen we veel bosspelen en andere activiteiten doen, zodat
het een enorm gave kampweek gaat worden.
Ook tijdens dit kamp zullen teamspirit en samenwerking van jouw
patrouille een belangrijk onderdeel vormen. Het goed verlopen van
het kamp hangt dus voor een groot gedeelte van jullie
samenwerking en inzet af. Natuurlijk hebben we dit jaar ook een
thema gekozen voor tijdens het kamp. Het thema is dit jaar
“Prehistorie”. Dat wordt dus een week vol stoere verhalen,
speurtochten, en keukens transformeren tot prehistorische grotten.
Neem zelf ook wat spullen mee om het kampterrein wat op te
vrolijken in de themasferen.
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Het kampterrein
Ons kampeerterrein De Blikken is gelegen aan de 'Bergse Baan' in
de Teteringse bossen nabij de Vrachelse Heide. Het kampeerterrein
beslaat een ca. 2 ha. groot bosperceel met kampvuurkuil en een
grondwaterpomp.
De wijk Teteringen telt 7.085 inwoners (bron: CBS 2012).
Voor 1997 was Teteringen ook de hoofdplaats van de gelijknamige
zelfstandige gemeente. Deze gemeente, die oorspronkelijk zelfs tot
het toenmalige dorp Ginneken reikte, is door herindelingen in
1927, 1942, 1961 en ten slotte 1997 opgegaan in de gemeente
Breda.
Teteringen ligt tussen de Vrachelse Heide en de Teteringse Heide,
die onder meer een zandverstuiving omvat. In Teteringen is een
aantal boerderijen bewaard gebleven. De oudste zijn de Hofsteden die
gebouwd zijn tussen 1600 en 1850.

Bagagelijst
o Potlood, pen en liniaaltje of geodriehoek.
o Normaal zakmes (geen dolk)
o Veldfles of bidon
o Matje/Luchtbed en slaapzak (eventueel extra deken)
o Pyjama
o Ondergoed
o Paar stevige (wandel)schoenen
o Reserveschoenen
o Paar laarzen
o Regenkleding
o Korte broeken
o T-shirts
o Zwembroek
o Trui
o Sokken
o Badhanddoeken
o 2 Theedoeken
o Washandjes
o Lange broek
o Wasbak
o Zaklamp met reservebatterijen
o Toiletspullen
o Bord, mok en bestek
o Gymkleding en -schoenen die nat mogen worden
o Uniform met das
o Regenpak
o Aankleding voor het kampterrein
o GOED HUMEUR!!!
Zorg dat alles goed verpakt is: geen losse spullen en gebruik geen
vuilniszakken.
Bij voorkeur alles in één plunjezak.
plunjezak
Elektronica, telefoons, camera’s, snoep etc. zijn niet toegestaan.

Data & Tijden
8 juli,
Maandag 118

fietsenkeuring

Tijd:
Tussen 19.30 en 19.45 uur
Plaats:
Blokhut “D’n Perekker”
Er wordt vooral gelet op de volgende punten:
- Banden en wielen
- Handvaten en fietsbel
- Fietsketting
- Verlichting
- Fietsslot
- Remmen
Fietsen die afgekeurd worden, moeten op donderdag 21 juli bij de
blokhut
herkeurd
worden.

Donderdag 21 juli,
Tijd:
Plaats:

Tussen 19.00 en 19.15 uur
Blokhut “D’n Perekker”

Vrijdag 22 juli,
Tijd:
Plaats:

inleveren bagage + fiets
Tussen 19.00 en 19.15 uur
Blokhut “D’n Perekker”

zaterdag 23 juli,
Tijd:
Plaats:

fietsenherkeuring

vertrek naar Teteringen

Vertrek om 9:00
Sint-Agathaplein

Zorg verder dat je de volgende zaken meeneemt tijdens de heenweg:
• We vertrekken in uniform
• 2x Lunchpakket + Drinken
Omdat het kampterrein nu wat verder weg is, gaan we met auto’s.
Het vervoer is geregeld.

27
7 juli,
woensdag 2

bezoekersavond

Tijd:
Tussen 20:00 en 21:30 uur
Zie ook verderop dit boekje.

zaterdag 30 juli,
Tijd:

terugkomst in Boekel

Tussen 12:00 en 14.00 uur.

Ouderavond
De bezoekavond is op Woensdag 27 juli. Alle ouder(s), broers en
zussen, opa’s en oma’s, etc. zijn van harte welkom van 20:00 uur
tot 21:30 uur. Adres en routebeschrijving vind je verderop in het
boekje.

Kamp-- en Zakgeld
Kamp
Het kampgeld (inclusief) zakgeld zijn al betaald, dus daar hoeft
niet meer naar omgekeken te worden. Het is dus ook strikt verboden
dat de Verkenners (extra) geld meekrijgen op kamp. De 5,- euro die
ze op kamp krijgen is voldoende. Daarnaast zorgt de leiding ook
voor zo nu en dan een lekker versnapering. Daarom is snoep
meenemen ook niet nodig. Van degene die toch snoep meebrengt,
wordt verondersteld dat hij dat doet om populair te worden. Dus
inleveren bij de leiding, waarna we het onder alle Verkenners
verdelen.

Tent-- en keukentips
Tent
InIn- en om de tent:
• Zoek voor je de tent opzet een vlak stuk grond en zet de opening
van de tent uit de wind. Vlak maar hard terrein slaapt beter dan
een zacht stuk waar kuilen en gaten in zitten.
• Verwijder op de plaats waar je de tent neerzet alle takjes, steentjes
en andere ongerechtigheden.
• Voordat je de tent gaat spannen moet je de sluiting van de tent
dicht maken. Anders lukt dit na het spannen (misschien) niet
meer.
• Houd er rekening mee dat 's nachts het tentdoek door vocht
krimpt en strakker komt te staan.
• De tent moet zo hoog staan dat het tentdoek de grond net niet
raakt. De plastic flappen komen onder het grondzeil te liggen.
• Span de tent eerst op de hoeken en daarna aan de zijden.
• Zorg dat het grondzeil binnen de tent blijft en leg onder de
tentpalen een plankje of iets dergelijks zodat het grondzeil niet
beschadigt.
• Graaf afwateringskanaaltjes rond de tent en de keuken.

Koken:
• In elke patrouille koken elke dag 2 man, niet meer en niet
minder. Zo blijft de keuken overzichtelijk en zijn er geen ongewenste pottenkijkers.
• Zorg dat je voor jezelf goed weet hoe alles klaargemaakt moet
worden. Denk niet "dat weet mijn collega wel". Vraag anders
advies aan de leiding.
• Begin met het opzetten van water voor de aardappelen en het
schillen van aardappelen, je collega begint met het vlees.
•

Als het vlees en aardappelen allebei op het vuur staan kun je beginnen met het koken
van de soep en het klaarmaken van de groenten.

• Gebruik de industriebrander om iets aan de kook te brengen, als
het kookt kun je die pan op een normaal vuur zetten en rustig
verder laten koken. Met de industriebrander kun dan weer iets
anders aan de kook brengen.
• Zet tijdens het eten alvast het afwaswater op het vuur. Dit
bespaart je een hoop tijd.
• Het kooktoestel regelmatig schoonmaken om haperingen te
voorkomen.
• Na het koken de gasfles altijd afsluiten!

De keuken:
Kooktoestel en gasfles niet in de volle zon plaatsen. Graaf daarom
de gasfles tot halverwege. Niet dieper, anders komt er zand in de
aansluiting.
• Controleer de gasaansluiting met zeepsop op lekkage. Haal in
geval van twijfel iemand van de leiding er bij.
• Zoveel mogelijk uit de wind koken, maar nooit in een tent.
• Je krijgt van de leiding een blusemmer. Zorg dat deze emmer
ALTIJD vol water is en gebruik hem dus niet als bijvoorbeeld ,
afvalemmer.

Pionieren
Ook dit jaar zijn er op het kampterrein bomen waaraan je de keuken
kunt pionieren. Laat je door onderstaande keukens inspireren.

Aantekeningen
….
…
…

UITNEEM VEL VOOR THUIS!!!!!!!

Adressen
Post kunt u versturen naar uw zoon.
Het postadres is:
Verkenners Scouting Boekel
Hoeveneind 14
4847 AJ Teteringen
Het bezoekadres is:
Bergsebaan, Oosterhout.
Als je vanaf de snelweg komt rij je via het dorpje “Den Hout”,
vervolgens het bruggetje over en volg je de Bergsebaan totdat je aan
de linkerzijde de volgende parkeerplaats ziet. Dit is ongeveer 1,3 km
vanaf de brug. Hier kun je parkeren en te voet de borden volgen
naar het kampterrein.

Leiding tijdens kamp:
Coen W ilbers
Stefan Oppers
Bjorn Melis
Wiard Driessen
Rick Verboven
Harm van den Berg

-

