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Inleiding
Beste lezer, voor je ligt het informatieboekje over de junioren van Jong Arcen. Hierin vind je
informatie over de clubavonden, troepsactiviteiten en het kamp!
Als je na het lezen van dit boekje nog vragen hebt kun je altijd terecht bij de leiding.
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Clubavonden
De junioren hebben clubavond op maandag van 18.30-19.45 uur. Tijdens de clubavonden zal er
aandacht geschonken worden aan: sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid,
zelfredzaamheid, samenwerken en creatief denken. Dit zal veelal in spelvorm gebeuren; denk
bijvoorbeeld aan koken, knopen, speuren, knutselen, teambuilding en sportief bezig zijn. Op onze
website kunt u vinden welke activiteiten er iedere week gepland staan voor de Junioren. Het kan
voorkomen dat activiteiten afwijkende tijden hebben, denk aan bijvoorbeeld zwemmen, dit zal via
email aan u doorgegeven worden en is tevens terug te vinden in de agenda op onze website.
Kleding
De junioren dienen in het bezit te zijn van een Jong Arcen T-shirt. Het T-shirt wordt gedragen op
iedere gezamenlijke activiteit (dus met junioren en senioren samen). Denk hierbij aan de
gezamenlijke opening van het seizoen, christus Koning en natuurlijk de kampen. Het T-shirt kun je
kopen bij La Bellefleur in Arcen. Indien het nodig is een das te dragen zal Jong Arcen deze
verstrekken. De das en dasriempje dient ná de activiteit weer ingeleverd te worden.
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Kamp
Jong Arcen gaat 2 keer per jaar op kamp. Een keer een weekend van vrijdagavond tot en met
zondagochtend; het zogenaamde Kleinkamp. Dit is meestal in april. Er wordt dan overnacht in onze
eigen blokhut. Dit kamp is bedoeld als voorzet voor het Zomerkamp. Er wordt iedere jaar weer een
leuk programma in elkaar gezet door de leiding.
De eerste week van de zomervakantie, van zondag tot en met woensdagochtend, is er
Zomerkamp/Grootkamp. Het zomerkamp heeft ieder jaar een wisselend thema. Tijdens het kamp is
er meestal een dropping, wordt er gezwommen, is er een gezamenlijke middag en avond, wordt er
gestreden tijdens de Olympiade en spelen we veel spellen. Eten en drinken verzorgt de staf, maar
voor het corvee worden de kinderen ingedeeld en dient iedereen zijn steentje bij te dragen, net als
bij de inspectie (zie hieronder). De staf zorgt er ook voor dat de junioren ’s avonds tanden hebben
gepoetst en gewassen naar bed gaan. Tekencontrole hoort daar ook bij, echter dit dienen de ouders
nog altijd als extra controle ná kamp ook te doen!
Wat nemen we allemaal mee op kamp





















Luchtbed/Matje
Slaapzak
Toilettas
o Tandenborstel
o Tandpasta
o Haar borstel
o Gel
o Eventueel Muggenspray
Handdoeken
Washandjes
Sokken (voor iedere dag 1 paar)
Onderbroeken (voor iedere dag 1 paar)
Lange broeken
Korte broeken
T-Shirt
Trui/Vest
Jas/Regenjas
Zaklamp
Zwembroek/Bekini/Badbak
Strandlaken
Minimaal 2 paar schoenen
Ziekenhuis pasje
Ziekenfonds pasje
Identiteitskaart/Paspoort
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Thema’s
Om het kamp wat vorm te geven en op te leuken hebben we ieder jaar een thema voor ons
zomerkamp. Het kampterrein wordt zo goed als mogelijk ingericht naar het thema, en de spellen
zullen ook zo veel mogelijk in de trend van het thema zijn. Van de kinderen wordt daarom ook
verwacht dat ze allemaal iets om te verkleden meenemen dat past bij het thema. Thema’s zijn
bijvoorbeeld Circus, Reis om de wereld en Griezelen.
Reveille
Reveille is een wekdienst, een staflid zal 20 min voordat er gefloten wordt blazen op een toeter.
Iedereen op het kampterrein weet dan dat hij nog 20 min heeft om uit bed te komen en zich aan te
kleden en klaar te maken voor de ochtendgymnastiek en het begin van de dag.
Ochtendgymnastiek
Om op ons kampterrein goed wakker te worden en alle spieren even los te schudden voordat we
gaan ontbijten hebben we iedere morgen op kamp een paar minuten ochtendgymnastiek. De
ochtendgymnastiek is altijd met een bijpassend leuk muziekje, vaak muziek die bij het thema van
het kamp hoort.
Opening
Iedere dag wordt er na het ontbijt de officiële opening van de dag gehouden. De opening is voor de
senioren en stafleden in uniform en de junioren dienen dan hun Jong Arcen T-shirt aan te hebben
en de das om te hebben.
Tijdens de opening wordt er gecontroleerd of iedereen er is en of de kleding allemaal netjes is
aangetrokken voor de opening. Tijdens de opening wordt de Nederlandse vlag gehesen, en de
verkennerswet voorgelezen door een staflid. Ook worden punten bekend gemaakt van de inspectie
van de dag ervoor en eventuele punten van spellen. De planning van de dag wordt doorgenomen en
belangrijke mededelingen worden gedaan. Aan het eind van de opening zingen we gezamenlijk het
clublied.
Inspectie
Bij de junioren wordt op kamp ook altijd een inspectie gehouden, dit is elke morgen na de opening.
Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar een heel aantal dingen:
 Persoonlijke Hygiëne
 Licht er afval op de grond
 Is de tent schoon en opgeruimd
Oftewel alles wat belangrijk is om de leden en het kampterrein netjes en schoon te houden.
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Wastas
Omdat het voor de kinderen nog al eens lastig is om hun toiletspullen en aanverwante artikelen te
vinden in de tent en omdat dit soms erg veel tijd vergt met zoeken hebben we de wastas
geïntroduceerd. In de wastas gaan alle spulletjes die ze nodig hebben na het opstaan en voor het
naar bed gaan. De wastas wordt opgehangen in de junioren eet/activiteiten tent.
Wat zit er in de wastas








Jong Arcen T-Shirt
Tandenborstel
Tandpasta
Borstel voor de haren
Gel
Meerdere washandjes of wegwerpwashandjes
Muggenspray

Teken controle
Omdat er in het bos wel eens teken zitten en omdat je hier ziek van kunt worden als deze langer als
24 uur op je lichaam zitten is bij de junioren de teken controle geïntroduceerd. Na het wassen in de
avond worden alle junioren door de staf grondig gecontroleerd op teken. Indien er teken worden
geconstateerd worden deze omcirkeld met een stift en wordt er een formulier ingevuld met de
plaats waar de teek heeft gezeten de datum en de naam van het kind.
Na kamp dienen de ouders de kinderen ook te controleren op teken omdat deze na de laatste
controle ook nog op het lichaam terecht kunnen zijn gekomen.
Sluiting
Omdat we de dag gezamenlijk openen doen we de dag ook gezamenlijk sluiten dit gaat als we
kampvuur maken gepaard met het verjagen van de boze weer geesten rond het kampvuur. Als we
de eventuele boze weer geesten verjaagd hebben gaan we de officiële sluiting doen. Iedereen gaat
in een kring staan en houd gekruist elkaars hand vast, samen zingen we dan het Good Night lied.
Slapen in een tent
Leden slapen op kamp in een tent zoals de meesten weten. Omdat we in tenten slapen heeft Jong
Arcen een aantal regeltjes opgesteld om te voorkomen dat er problemen veroorzaakt worden
tijdens kamp.
 Stretchers zijn niet toegestaan (hierdoor kan snel het grondzeil kapot gaan)
 Alleen matjes en luchtbedden voor 1 persoon met een afmeting van maximaal
(L*B) 195 * 80 centimeter zijn toegestaan. DUS GEEN 1.5 en 2 PERSOONS LUCHTBEDDEN!!
 Het gebruik van deodorant en haarlak is in en om de tent niet toegestaan (hierdoor kunnen
lekkages optreden). Gebruik deodorant en haarlak ver genoeg van de tent af zodat dit niet
op het tent doek komt.
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Snoep
Omdat er in het verleden problemen zijn geweest met junioren die veel te veel snoep bij zich mee
op kamp hadden hebben we het snoepgebruik gereguleerd. Kinderen mogen zelf geen snoep of
energie dranken en dergelijke meenemen. Jong Arcen zal voor het kamp snoep inkopen zodat alle
kinderen evenveel en niet veel te veel snoep krijgen in een keer.
Fluitsignalen
—-—-—
—-—
—--—
-----——
—

: Senioren verzamelen
: Junioren verzamelen
: Patrouille leiders verzamelen
: Staf verzamelen
: Foerageren (eten afhalen bij staf)
: Silentium (nachtrust iedereen in de tent blijven)

Medicijnen
Sommige kinderen maken gebruik van medicijnen, om te zorgen dat de kinderen deze medicijnen
op de juiste tijdstippen en de juiste hoeveelheid krijgen is er een staflid die dit als taak krijgt. Graag
willen wij ouders verzoeken om de medicijnen in een medicijn doosje te doen, graag een medicijn
doosje waar de medicijnen verdeeld zijn per dagdeel van een hele week.
Ziekenhuis pasjes, Ziekenfondspasjes, Identiteitskaarten, Paspoorten
Ziekenhuis pasjes, Ziekenfondspasjes, Identiteitskaarten en Paspoorten worden vooraf aan het
kamp afgeleverd aan een staflid die dit als taak heeft.
CLUBLIED
Wij zijn fier op onze kleuren,
hemelsblauw is onze das.
Of het gele van het koren,
Neerlands rijkste veldgewas.
Als wij onze das ontvangen,
op de installatiedag.
En tot scout gepromoveerd zijn,
zijn wij trots op onze vlag.
Jong Arcen paraat, dat is onze leus.
Jong Arcen paraat, voor ons de beste keus.
En als de troeproep dan weerklinkt
en de hele troep ons clublied zingt.
Dan gaat het opgewekt in koor:
Wij wensen iedereen goed spoor.
Jong Arcen paraat, eerlijk en kordaat.
Jong Arcen paraat, met woord en met de daad.
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GOOD NIGHT
Goodnight boyscouts............
Goodnight boyscouts............
Goodnight boyscouts,
We are going to leave you now.
With the boat we row along row along row along
With the boat we row along over the dark blue sea
Farewell boyscouts............
Farewell boyscouts............
Farewell boyscouts,
We are going to leave you now.
With the boat we row along row along row along
With the boat we row along over the dark blue sea
Sweet dreams boyscouts............
Sweet dreams boyscouts............
Sweet dreams boyscouts,
We are going to leave you now.
With the boat we row along row along row along
With the boat we row along over the dark blue sea
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Rollebol
Rollebol is een spellenmiddag georganiseerd voor en door jeugdclubs uit de regio, waaronder Jong
Arcen. In groepjes worden spellen gespeeld. Deze spellen worden gespeeld in verschillende
leeftijdscategorieën.
In deze spellenrondes komen allerlei soorten spellen aanbod. Gedurende de spellen worden er
punten verdiend. Aan het eind van de dag is de prijsuitreiking en wordt bekend gemaakt welke club
met de wisselbeker naar huis mag gaan. Het is dus af en toe een heuse strijd tijdens de spellen.
Kortom Rollebol staat garant voor een dag vol spellen, plezier en een goede nachtrust daarna.
Iedereen vanaf groep 3 t/m groep 8 kan meedoen. Daarvoor hoef je geen lid te zijn van Jong Arcen!
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Notities
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