
Praktisc�

Vrijdag 1/7 verzamelen bij de parking van de Cosmodrome om 12u.
Zondag 10/7 verwacht aankomstuur bij de Cosmodrome rond 17u, we geven de dag zelf
bericht als dit meer dan een halfuur afwijkt van 17u.

Wa� nee� j� me�?

We zijn 10 dagen ver van huis dus zorg er zeker voor dat je genoeg kleding mee hebt,

hieronder vind je de lijst van alles wat mee moet/mag. Overloop deze lijst grondig, zodat je

zeker niets vergeet.

We willen je vragen om je naam op/in jouw spullen te schrijven, elk jaar hebben wij een hele

hoop verloren voorwerpen en het is stukken makkelijker om deze terug aan zijn/haar

rechtmatige eigenaar te geven als de naam erop/erin staat.

● kleding

○ voldoende T-shirts, broeken, ondergoed, sokken…
○ een paar lange broeken

○ je Descartes trui of andere dikke truien

○ muts, handschoenen, sjaal om warm te blijven bij het waarnemen

○ Pyjama

○ Jas of andere regenkledij

○ sportkledij

○ pet

○ zwemkledij

○ gepast schoeisel

■ binnenshuis pantoffels of slippers

■ wandelschoenen of goede stevige (waterdichte) schoenen

■ sportschoenen (om op het terrein rond te lopen)

● kleding voor speciale activiteiten

○ een T-shirt en broek die extreem vuil mogen worden

○ kleding voor een bosspel (lange broek)

○ wit T-shirt dat vuil mag worden

● slaapgerief

○ een slaapzak

○ Dekbedovertrek en kussensloop

○ eventueel jouw favoriete knuffel

○ eventueel een eigen kussen

● toiletgerief

○ handdoek en washandje

○ toiletzak (tandenborstel, tandpasta, deo, eventueel kam of borstel)



○ shampoo en douchegel

○ zakdoekjes

○ zonnecrème

○ wasknijpers en veiligheidsspelden

○ een linnenzak voor vuile was (hiervoor kan je ook een extra kussensloop

meenemen als je dat niet hebt)

○ eventueel lens/bril producten

● sterrenkundig-/schrijfgerief

○ papier

○ schrijfplankje met klem

○ pen, potlood, gom

○ eventueel meetlat of geodriehoek

○ eventueel schaar

○ eventueel rekenmachine

○ eventueel verrekijker

○ eventueel telescoop

○ eventueel fototoestel

○ eventueel sterrenatlas of sterrenkaart

○ eventueel een boek om te lezen

○ eventueel een deken dat een beetje nat mag worden (om meteoren te kijken)

○ een zwakke rode zaklamp (witte zaklamp is ook oke, dan maken we deze op

kamp rood)

○ eventueel postzegels en enveloppen (wij raden aan om het adres op

voorhand op te schrijven)

● Varia

○ klein rugzakje voor de wandeltocht

○ drinkfles (1,5l aangeraden)

○ eventueel zaklamp niet om waar te nemen

○ eventueel zonnebril

○ eventueel kompas

○ eventueel gezelschapsspelletje

○ eventueel een muziekinstrument

○ eventueel oordopjes

○ eventueel wat zakgeld, 25€ is naar onze mening meer dan voldoende

● Belangrijke documenten

○ identiteitskaart

○ Covid EU certificaat (uitgeprint)

○ Europese ziekteverzekeringskaart

○ bloedgroepkaart (indien in bezit)

○ eventueel eigen medicatie



○ ISI+-kaart (indien uw kind nog geen identiteitskaart heeft)

○ Medische fiche met handtekening

Er is de voorbije jaren veel gezegd geweest over GSM’s op kamp, we beseffen dat het

moeilijk is om in deze tijd een totaal GSM-verbod te hanteren. Toch willen we op het

zomerkamp graag dat iedereen bij de groep is tijdens de activiteiten, dit is moeilijk wanneer

iedereen met haar/zijn gsm bezig is. Daarom kiezen we er dit jaar voor om GSM’s toe te

laten maar alleen op afgesproken momenten. Je neemt je GSM bovendien ook mee op eigen

risico. We hopen dat iedereen zich kan vinden in de gemaakte regels. Verder geldt dat voor

dringende mededelingen er altijd via de leiding gecommuniceerd dient te worden, wij zijn

altijd bereikbaar.

Voor dringende vragen/telefoontjes:

Tom Geraerts HKL: +32 493 77 28 57

Wout Goesaert voorzitter: +32 485 24 08 76

Miquel Hillen secretaris: +32 473 56 66 81

Seppe Degelin Willekens penningmeester + medisch verantwoordelijke: +32 486 25 14 32

We willen jullie ook meegeven dat we op kamp proberen regelmatig iets te laten horen via
Facebook of Instagram. Maar wij hebben onze handen vol met het organiseren van een
super leuk kamp, dus beschouw geen nieuws ook vooral als goed nieuws ;-)

He� kampreglemen�

Waar een groep mensen bij elkaar leven, zijn er regels nodig. Op kamp is dat niet anders.

Het onderstaande kampreglement is een geraamte waarin alle bijkomende regeltjes van het

kamp passen. We verwachten dat je je aan deze regels houdt. Als je één of meerdere

afspraken schendt, zal de leiding beslissen welke consequenties dit voor jou meebrengt. Bij

ernstige schendingen is uitsluiting van het verdere kamp verloop mogelijk.

● Dit kampreglement is een uitbreiding op het huisreglement van JVS-Descartes. Dit

reglement is altijd na te lezen via deze link:

Huisreglement of via https://tinyurl.com/KRG2020

● De kampleiding bestaat dit jaar uit: Koen Verlinden, Frederik Vanherf, Tom Geraerts,

Tuur Decoene, Seppe Degelin Willekens, Jolien Daniëls, Miquel Hillen, Wout

Goesaert, Helder Clercx en Karolien Vanstraelen. Naar hen moet je altijd luisteren.

● De koks dit jaar zijn: Pieter-Jan Dekelver en Tom Corsjens. zij staat op gelijk niveau als

de leiding.

● Op de dag van aankomst worden de slaapkamers verdeeld. Je mag nooit een andere

slaapkamer dan de jouwe betreden. In de zaal is er genoeg plaats om gezellig samen

te praten.



● Met uitzondering van eventuele sterrenkundige bijzonderheden (een telescoop,

verrekijker of fototoestel bijvoorbeeld) horen kostbare voorwerpen niet thuis op het

kamp. Wees voorzichtig met al het materiaal dat je tegenkomt. Het maakt niet uit of

ze nu van JVS-Descartes zijn, van de stad Genk, de Cosmodrome, Sport Vlaanderen

of van een mede kampganger zijn. Bij eventuele beschadiging kan je

verantwoordelijk gesteld worden. Hou je eigendommen ordelijk in de gaten, laat

niets rondslingeren. Opgelet: jouw telescoop is niet verzekerd tijdens het kamp.

● Niemand mag, om welke reden dan ook, zonder begeleiding van een leider de

kampplaats verlaten. Er is genoeg plaats om je uit te leven op de kampplaats.

● Alle geluidsproducerende toestellen (zoals wekkers, radio's, computerspelletjes, ...)

zijn verboden op kamp. Als je wil, mag je een muziekinstrument meebrengen.

● Een GSM is toegelaten maar neem je mee op eigen risico, als je een GSM meebrengt

geef je hem af aan het begin van het kamp. Er worden momenten voorzien waarbij

je je GSM kan gebruiken. Wanneer er GSM’s gebruikt worden op momenten waarop

het niet past of wanneer je een GSM gebruikt die je niet hebt afgegeven zal deze

afgenomen worden.

● Een camera is toegelaten op kamp. Deze zal op een op voorhand afgesproken plaats

op kamp opgeborgen worden dat niet de slaapkamer is. Je bent vrij je camera

doorheen kamp te gebruiken al wel op eigen risico. Als het niet gepast is bezig te zijn

met je camera kan deze worden afgenomen door de leiding.

● Roken is verboden op kamp. Ook alcoholische dranken mag je niet meebrengen. Het

spreekt vanzelf dat ook drugs strikt verboden zijn.

● Er is een algemeen verbod op geluidsoverlast na 22u.
● Op de waarnemingsweide wordt er 's nachts geen wit licht gebruikt! Een zaklamp

met rode afscherming is een vereiste en mag zeker niet te fel in de ogen schijnen.

● Lasers zijn verboden voor leden.

● Wapens (onderanderen (zak)messen) zijn strikt verboden, als de leiding je betrapt

met een wapen zal dit afgenomen worden.

● Er wordt geen snoep/frisdrank/pepdrank meegenomen op kamp. De kok voorziet

meer dan genoeg eten. Als de leiding dit vindt, worden deze afgenomen en pas op

het einde van het kamp terug gegeven.


