2019

“Leonardo
in Italië”

Het is bijna zover. Op 24 mei start het KampEvent 2019. Met dit programmaboekje willen we je van
de laatste informatie voorzien. Hierin staat o.a. het programma, de terreinindeling en de algemene
zaken. Een belangrijk punt is de workshopinformatie. Voor een aantal workshops moet je eigen
materiaal meenemen. Lees dit van te voren goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Het KampEvent team heeft het programma zo vormgegeven dat het lijkt op een echt kamp. Zo
starten we bijvoorbeeld vrijdag met het opbouwen van het kampterrein en de workshops rondom
koken verzorgen meteen ons avondeten op zaterdag. Ook dit jaar is er een thema: Leonardo da Vinci
in Italië.
Tussen en in de blokken is er ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers, trainers en
speltakcoaches. De speltakcoaches zijn jullie aanspreekpunten tijdens het weekend als het om
speltakgebonden vragen gaat. Een gesprekje over bevers die heimwee hebben, kun je bijvoorbeeld
tijdens die uitwisseltijd met de speltakcoach bevers bespreken. De uitwisseltijd kan ook gebruikt
worden om ideeën met elkaar te delen of zelfs het uitwisselen van compleet uitgewerkte
kampprogramma’s. Als je hieraan wilt deelnemen, kun je daarvoor tijd in je eigen programma
inruimen.
Een paar belangrijke regels:
- Parkeren mag alleen op de daartoe aangewezen parkeerplaats
- Neem bord, mok, bestek en theedoek en eventueel powerbank mee
- Eigen alcoholische drank meenemen is niet toegestaan. Tijdens beide avonden kun je dat
tegen een kleine vergoeding ter plekke aanschaffen.
- Zorg voor voldoende nachtrust, van jezelf en van de anderen

Wij wensen jullie allemaal een gezellig, leuk, inspirerend en leerzaam weekend toe.
Namens het Team KampEvent
Erwin Beckers

Kampleider

Jaap van Drunen

Facilitair

Jordi van Nistelrooij

Inschrijvingen, IT, workshops

Miranda Ponsteen

Speltakcoaches

06 - 31 75 70 71
Erwin@kampevent.nl

06 - 41 90 09 84
Jaap@kampevent.nl
06 – 48 19 70 32
Jordi@kampevent.nl
06 – 51 73 77 06
Miranda@kampevent.nl

https://kampevent.nl/
https://www.facebook.com/kampevent/
https://www.instagram.com/kampevent/
info@kampevent.nl

Dit jaar reizen we samen af naar het Italië van eind 16e eeuw. Jullie ontmoeten daar mijn grootste
rivaal: Leonardo da Vinci; genie en hét schoolvoorbeeld van de homo universalis. Hij is architect,
uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver,
schilder en componist en geroemd door zijn stadsgenoten uit Florence (maar minder dan ik
natuurlijk).
Deze stad bloeit enorm in de Italiaanse renaissance, het begin van

de nieuwe tijd. Natuurlijk wil je daar als scout niet voor
onderdoen. Ook voor jou breekt een nieuwe tijd. Er wordt een
beroep gedaan op je leergierigheid, creativiteit, samenwerking en
doorzettingsvermogen. Maar uiteindelijk ga je met meer kennis en
kunde naar huis dan dat je kwam.
Natuurlijk is niets leuker om al die leermomenten in stijl te doen.
Dus neem je Italiaanse outfit, gondel, toren van Pisa, wijnglas of
“tricolore” mee. Ik verwacht heel wat creativiteit. Alleen een
kostuum als mijn David is niet toegestaan 😉
Veel plezier!
Michelangelo

Iedere deelnemer heeft zijn eigen programma. In ons KampEvent systeem heb je je ingeschreven
voor de onderdelen waaraan jij wilt deelnemen. In het systeem kun je zien waar je op welk moment
moet zijn. Het systeem werkt ook op je mobiel waardoor je niets hoeft uit te printen.
Zondagmiddag ontvang je een certificaat als bewijs van deelname. Met dit certificaat kun je je
kwalificatie afronden samen met je praktijkbegeleider van je eigen groep.
Het is tijdens het KampEvent beperkt mogelijk om van onderdeel te wisselen. Dit gaat in overleg met
de organisatie. Mocht je willen wisselen, vraag dit dan bij het infopunt.
We doen verder een dringend beroep op jullie om op zondag 15:00 u ons eerst te helpen met het
opruimen van de algemene spullen en pas na de sluiting jullie eigen spullen op te ruimen. Vele
handen maken licht werk.

Vrijdag 24 mei
19:00 Opengaan van de poorten en opzetten eigen tenten.
20:00 Centrale opening in het Theater
20:15 Start programma
22:30 Kampvuur & Informeel
24:00-7:30 Nachtrust

Zaterdag 25 mei
07:30 Opstaan, ontbijt etc.
09:00 Programma
12:45 Lunchen
13:45 Programma
18:00 Diner
19:30 Programma
22:00 Kampvuur & avondspel
23.00 Informeel
24:00-7:30 Nachtrust

Zondag 26 mei
07:30 Opstaan, Ontbijt etc.
09:00 Programma
12:30 Lunchen
13:30 Programma
15:00 Gezamenlijk opruimen
16:00 Officiële sluiting en uitreiking Certificaten
16:30 Eigen spullen op ruimen en vertrek

Workshops
Er zijn een aantal workshops waarbij het van belang is dat je hiervoor eigen materiaal meeneemt. Die
informatie vind je hieronder. Volg je dus een van deze workshops, let er dan op welke materialen je
mee moet nemen.
•
•

Slapen op Hoogte.
Kampopbouw III – Lichtgewicht

1 Hangmat per persoon
Ingepakte rugzak voor lichtgewicht kamperen (2
nachten) inclusief tent (mag gedeeld worden),
slaapzak, matje etc. . Graag ook leuke gadgets

•

Kampopbouw IV – Primitief

Landbouw plastic (stuk van 3x3 meter) als je wilt
slapen onder zeil;
Een hangmat als je wilt slapen in een hangmat of
anders niets, alleen een warme slaapzak.

•

Kamporganisatie

Eigen planning van de speltak/kamp. Voorbeeld
kampboekjes / kampverslagen

•

Kinderen met een rugzak

Eventuele casus voorbeelden

•

Lagerhuis

Eigen kampregels

•

Hakken, zagen en snijden

Eigen bijlen meenemen om mee te oefenen.

•

Fotograferen

Je eigen (systeem of spiegelreflex)camera

•

Routetechnieken III/GPS spellen

Eigen GPS mits in bezit

•

EHBO Basis/Gevorderde

Oefenmateriaal (verlopen EHBO spul)

•

EHBO Gevorderde

Eventuele casus voorbeelden

•

Bijna alle leeractiviteiten

Pen en Papier

Overnachten
Deelnemers slapen op vier plekken op het terrein:
- De meesten slapen in tenten op het Ridderveld.
- De deelnemers van primitief kamperen slapen in het Spelbos in hun eigen gemaakte
overnachtingsplek.
- De deelnemers van lichtgewicht kamperen slapen in het Drakenbos zodat ze elkaars spullen
kunnen bespreken tijdens de workshop.
- Een enkeling (alleen op aanvraag en noodzaak) slaapt in de blokhut (d’n Urste Kiek).
Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan info@kampevent.nl. Zonder aanvraag is er
geen overnachting mogelijk in de blokhut.

In geval van Calamiteit
Mocht zich een calamiteit voordoen dat treed het calamiteitenplan van het KampEvent in werking.
Door de organisatie wordt je geïnformeerd wat je moet doen. De verzamelplaats is bij de infostand.
Zie jij een calamiteit of een ongeval? Meld dit dat direct via nummer:

06 45238934
Hiermee sta je ook direct in contact met de EHBO. De EHBO houd post bij de infostand. Wanneer je
medische hulp nodig hebt of je zit met vragen omtrent medische problemen, meld je dat bij de
EHBO.

Infostand
Bij aankomst op het terrein vragen we je te melden bij de infostand. We kunnen dan zorgen voor de
juiste registratie en geven je informatie over waar je je tent kunt opzetten. Om de registratie te
versnellen, willen wij je vragen van tevoren je medisch formulier in te vullen, programma in te vullen
en je programma af te drukken.

Foto’s en Video’s
Tijdens het KampEvent kun je foto’s van activiteiten en bijzondere momenten
doorsturen naar de infostand via WhatsApp (ook voor vragen!). Deze foto’s worden
achteraf beschikbaar gesteld. Het nummer hiervoor is: 06 48 19 70 32. Voor de
publicatie worden de foto’s verwijderd waar mensen op staan die hebben
aangegeven niet te willen worden gepubliceerd.

Locaties van de workshops
In het KampEvent systeem staat bij het onderdeel ook de locatie waar de activiteit plaatsvindt. Deze
worden ook nog gepubliceerd bij de infostand. Op de plattegrond kan je vervolgens herleiden waar je
moet zijn. Kom je er niet uit? Meld je betijds bij de infostand!

Eten en drinken
De organisatie zorgt voor voldoende eten en drinken tijdens het KampEvent. Koffie en thee worden
gratis verzorgd. Wijn, bier, sap en frisdrank worden ’s-avonds, na de workshops, tegen een kleine
vergoeding beschikbaar gesteld. Neem wel eigen bord, mok, bestek en theedoek mee. Merk dit
goed, het blijft een kamp!

Wifi en opladen mobiele telefoons
Op het hoofdterrein is er WIFI. Deze is gratis te gebruiken. Er zijn geen beheerde faciliteiten voor het
opladen van mobiele telefoons. Een powerbank meenemen dus.

Als je per auto naar het KampEvent komt:
-

A50 afslaan bij knooppunt Ewijk naar de A73
Neem afslag 3 Malden en volg de N271.
Sla in Mook op de eerste rotonde linksaf de Groesbeekseweg op.
Neem de derde afslag rechts, de Generaal Gavinstraat.
Neem de tweede afslag links, de Avilaweg. Iets verderop wordt deze onverhard
Rijd deze weg door tot je bij de verkeersregelaars bent.
Volg de instructies op van de parkeerwachten. Je materiaal kun je van daar af meenemen.

Het KampEvent 2018 vindt plaats van 24 mei tot en met 26 mei 2019 op het labelterrein ‘t Herrendal
in Mook. Tijdens het KampEvent staat de ontwikkeling centraal. Kortom, maak er een leerzaam en
vooral leuk weekend van.

Algemeen
Door tijdens het KampEvent het terrein te betreden,
ga je akkoord met onze kampregels. Wanneer je je
niet houdt aan deze kampregels en aanwijzingen van
de organisatie, beveiliging of politie in het kader van
de openbare (rechts)orde, dan kun je van het terrein
verwijderd en eventueel aangehouden worden.
Iedere individu en iedere groep op het KampEvent, is
zelf verantwoordelijk voor het gedrag van zichzelf en
van haar leden, alsmede voor de rust, orde en
netheid op het terrein, de trainingstenten en de
accommodatie. Tevens zijn alle deelnemers en
medewerkers medeverantwoordelijk voor het gedrag
op het terrein en de accommodatie. De organisatie
ziet erop toe dat alle deelnemers en medewerkers
dit ook daadwerkelijk naleven. Het betreden van het
KampEvent terrein en het deelnemen aan het
KampEvent is geheel op eigen risico. De organisatie
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke
vorm van schade/letsel aan personen of
eigendommen.

Aanhangers
Aanhangers mogen het terrein op om bagage te lossen en dienen daarna op een apart terrein te
worden gestald. De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanhangers te weigeren
of gereguleerd het terrein op of af te laten gaan.

Aanstootgevend gedrag
Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd. De organisatie (projectleiding) kan
besluiten een deelnemer of medewerker van het terrein te verwijderen wegens agressief, hinderlijk
of aanstootgevend gedrag. In geval van het plegen van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de
politie. Van deze aangifte wordt de eigen Scoutinggroep in kennis gesteld. In het geval van vernieling
en/of diefstal van eigendommen van de organisatie of haar leveranciers, wordt aangifte gedaan bij
de politie en de schade wordt verhaald op de dader(s).

Afval
Gooi het afval in de daarvoor bestemde containers. Afval wordt gescheiden ingezameld. Laat afval
niet achter op het terrein, zowel tijdens je verblijf als bij het vertrek van het terrein.

Waardevolle spullen
Laat je waardevolle spullen thuis. De organisatie is niet verantwoordelijk voor vernieling, diefstal of
verlies van je meegebrachte eigendommen.

Gasflessen, vuurwerk, graven en koken
Graven, vuurwerk en barbecues zijn verboden. Het eten wordt door de organisatie geregeld, evenals
gasflessen, kooktoestellen en andere benodigdheden. Het is verboden om eigen gasflessen en
kooktoestellen mee te nemen. Hierop wordt door de organisatie gecontroleerd.

Meegebrachte apparatuur
Het is niet toegestaan om aggregaten, accu's (met uitzondering van powerpack voor mobiele
telefoon), laserapparatuur, licht- of geluidinstallaties mee te brengen. Ook huishoudelijk apparatuur
is niet toegestaan.

Kampvuur
Kampvuren zijn alleen toegestaan op door de organisatie aangewezen plekken en tijden. Voordat je
gaat stoken heb je toestemming nodig van de organisatie. Het is verboden om zonder toestemming
takken af te breken en bomen om te hakken. Als je brandhout nodig hebt, vraag dan even de
organisatie. Tijdens het maken van vuur moeten de juiste veiligheidsmaatregelen in acht genomen
worden d.w.z. brandblusser en emmers water aanwezig.

Parkeren
Parkeren mag alleen op de parkeerplaats rechts van de toegangsweg naar het kampterrein (zie
plattegrond). Volg de aanwijzingen van de parkeerwachten op.

Noodnummers
Het KampEvent terrein is in geval van nood te bereiken. De nummers van de organisatieleden zijn:
Erwin Beckers
Kampleider
06 – 31 75 70 71
Jaap van Drunen
Facilitair
06 – 41 90 09 84
Jordi van Nistelrooij
Inschrijvingen, IT, workshops
06 – 48 19 70 32
Miranda Ponsteen
Speltakcoaches
06 – 51 73 77 06

Hakken/Zagen/Snijden
Het is niet toegestaan om bomen, takken etc. te beschadigen. Voor de leeractiviteiten
hakken/zagen/snijden is apart hout geregeld.

Graffiti
Het aanbrengen van graffiti is ten strengste verboden. De schade zal worden verhaald op de
dader(s).

Huisdieren
Huisdieren worden in verband met de hygiëne én hun eigen bestwil niet op het terrein toegelaten,
uitgezonderd geregistreerde hulphonden, behorende tot hulpverlenende instanties. Graag deze
dieren vooraf bij de organisatie aanmelden.

Klimmen
Het is niet toegestaan op objecten te klimmen. Uitzondering hierop zijn objecten die binnen het
programma vallen en waar begeleiding voor aanwezig is.

Legitimatie
Om verwarring te voorkomen, dien je je ook op het KampEvent terrein te kunnen legitimeren met
een wettelijk en geldig legitimatiebewijs.

Lost & found
Bij de infostand op het terrein kunnen gevonden voorwerpen worden ingeleverd en door de
rechtmatige eigenaar worden opgehaald. Alle waardevolle voorwerpen die achtergelaten worden,
zullen na het evenement naar de VSR gaan.

Openingstijden
Vanaf vrijdagavond 9 juni om 19:00 uur kun je je tent opzetten op het kampeerterrein. Op zondag 11
juni dient iedereen om 17:00 uur het kampeerterrein te hebben verlaten.

Opvolgen aanwijzingen
In het belang van de veiligheid en openbare orde tijdens het KampEvent dienen deelnemers en
medewerkers alle door de organisatie of politie gegeven aanwijzingen direct op te volgen.

Portretrecht
Tijdens het KampEvent worden er foto’s / video’s gemaakt die ook kunnen worden gebruikt voor
publicatiedoeleinden van het KampEvent. Deelnemers die niet op dergelijk beeldmateriaal willen
staan die worden gebruikt voor publicatie of de website, kunnen dit doorgeven aan de organisatie.

Betalen
De deelnemersbijdrage dient in alle gevallen te worden voldaan voorafgaand aan het evenement.
Indien blijkt dat deze betaling nog niet is voldaan, dan moet worden contant betaald bij het infopunt
voordat het programma start, of een machtiging worden getekend voor incasso.

Roken, drugs en alcohol
Voor het nuttigen van alcohol gelden de wettelijk vastgelegde leeftijdsgrenzen (18+). Er wordt door
de organisatie voor drank gezorgd. Eigen drank is dus niet nodig en niet toegestaan. Het nuttigen van
alcohol door deelnemers valt onder eigen verantwoordelijkheid. Het nuttigen of meenemen van
sterke drank is op het hele terrein niet toegestaan. Bij alcoholmisbruik of overlast t.g.v.
alcoholgebruik zal handhavend worden opgetreden. Het bezit of gebruik van verdovende middelen is
verboden en leidt tot onmiddellijke verwijdering van het terrein. Roken is alleen toegestaan op de
aangewezen plekken.

Toegangsleeftijd
Alle deelnemers aan het KampEvent zijn kaderleden en minimaal 16 jaar en 9 maanden jaar oud op
het moment van aankomst.

Vervoer
De eenvoudigste manier om het KampEvent te bereiken is per auto.
De dichtstbijzijnde bushalte is “Mook, Cuijksesteeg”. Van daaruit is het 750 meter lopen naar
kampterrein ‘t Herrendal.

Nachtrust op het Kampeerterrein
Vanaf 24:00 uur gaat de sluimertijd in en tussen 01:00 uur en 07:00 uur is er absolute rust en stilte
op alle kampeerterreinen. Er is geen apart stiltekamp.

Ruimte
Per deelnemer is er maximaal 6 m2 kampeerruimte beschikbaar. Houd bij het meenemen van grotere
tenten rekening met het aantal deelnemers, dit in verband met de beschikbare ruimte per
deelnemer. Te grote tenten worden geweigerd. Ook nadat ze al zijn opgezet, kan de organisatie
besluiten de tent te weigeren en dient deze afgebroken te worden.

Toewijzen kampeerplek
De plaats van kamperen wordt aangegeven door medewerkers; aanwijzingen van deze medewerkers
moeten strikt worden opgevolgd.

Brandveiligheid
Bij elke tent horen de deelnemers te beschikken over een goedgekeurde, gevulde brandblusser (P6),
klasse ABC. Deze brandblusser dient tijdens je verblijf op het kamp, bij je tent onder handbereik te
zijn. De organisatie zal zorgdragen voor de blusmiddelen in de centrale tenten.

Vertrek
Bij vertrek wordt de kampeerplek door de medewerkers gecontroleerd op schade en achtergebleven
spullen. Meld daarom tijdig je vertrek bij de medewerkers. Na goedkeuring door de organisatie, mag
je het kampterrein pas verlaten

Tot slot
Bij twijfel of discussie over wat wel en niet is toegestaan op het KampEvent, wordt de organisatie
geraadpleegd. Zij zijn eindverantwoordelijk en nemen dan de beslissing. In alle gevallen die niet
binnen deze regels vallen, beslist dus de organisatie. Deze beslissingen zijn bindend.

