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16-26 Juli

Tavigny



KampVerhaal

We hebben de hoogste technologie ingeschakeld, al onze
gegevens gebruikt die we dit scoutsjaar hebben verzameld en
samengezeten met ‘s wereld beste relatie-experts… En hebben de
perfect match van elke giver kunnen identificeren. En wat blijkt? Ze
bevinden zich allemaal gewoon onder de givers! Nu zou het wel
maar saai zijn, moesten we deze informatie van onschatbare
waarde zomaar prijsgeven. Dit zullen jullie moeten verdienen! Jullie
krijgen de kans om te achterhalen wie je perfect match is in een
vaagweg bekend spelprogramma-achtig format. Wil je weten hoe
dit in zijn werk gaat? Dan zal je moeten meekomen op giverkamp.
Een totale win-win dus! Al dit zal zich afspelen op het exotisch
decor van een Waals weiland. Een ideale bestemming om te
ontdekken wie jouw soulmate is als je het ons vraagt. Dus, are you
the one? We ontdekken het samen op een ongetwijfeld ongelooflijk
onvergetelijk giverkamp!



Algemene Informatie

We vertrekken zaterdag 16 juli in de vroege voormiddag, het exacte tijdstip
en locatie worden nog via mail doorgestuurd.

We keren weer huiswaarts op dinsdag 26 juli in de loop van de namiddag,
ook dit precieze uur zal nog meegedeeld worden.

De container wordt ingeladen door de jonggivers, daar hoeven wij ons geen
zorgen over te maken. Het uitladen van de container is wel voor ons. Dit
gebeurt op  2 Augustus. Graag zijn we daar met zoveel mogelijk aanwezig,
want vele handen maken licht werk.

Belangrijk is dat de medische fiche van uw zoon of dochter geupdate wordt via zijn
of haar individuele steekkaart. Ga naar de site van scouts wvb; Ga naar “Activo”; Ga
naar “Handleiding invullen Steekkaart” (helemaal onderaan), hier vindt u alle
informatie over het updaten van de steekkaart.
Indien uw kind medicatie nodig heeft tijdens het kamp heeft u hier een dokterattest
voor nodig: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/837/download .

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/837/download


Gelieve via onderstaande link uw zoon/dochter in te schrijven én het kampgeld van
€140  tijdig te storten op het rekeningnummer BE68 7344 1110 7934 vóór 1 juli.

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/

(de inschrijving verloopt dus niet meer via “een strookje”.)

Voor de aanvraag voor “Fonds op maat” kunt u terecht bij:

Andreas Devogel, andreas.devogel@telenet.be

Voor zij die hun oogappeltjes toch op de hoogte willen houden van het thuisfront,
Post kan opgestuurd worden naar:

● Tavigny 29, 6662 Houffalize

In geval van nood kan u ons ook altijd bereiken op onderstaande nummers, maar
zoals altijd geldt: geen nieuws is goed nieuws!

● Oskar Verhaeghe: 0496294994
● Elias Gaye: 0489200452
● Andreas Devogel: 0478373316
● Janne Stroobants: 0473270269
● Clara Clerix: 0468 25 06 03

Informatie in verband met inschrijvingen voor volgend jaar vindt u achteraan in
het kampboekje



Dagplanning

8u30 a 9u: Net wakker gemaakt door de leiding: Strek ulle
benen & tenen en stap uit ulle beddenbak. Klaar voor een stevig
ontbijtje van onze lieftallige fourage? Da zal wel zijn!

10u a 10u30: Tijd voor de eerste activiteit van de dag! Benieuwd wie er fris is
opgestaan en klaar is voor een eerste uitdaging.

11u00: De Jerre meus/ Yotam Ottolenghi/ Piet Huysentruyt/… in
jullie mag tevoorschijn komen want elke patrouille staat
afwisselend paraat voor een lekker middagmaal.

13u: Hopelijk hebben jullie er iets van gebakken want het is
etenstijd!!!

14u: We gaan op een megavette uitstap of we spelen wat spellekens op het terrein,
altijd dolle pret verzekerd.

16u: Aangezien we al veel fysieke of mentale inspanningen hebben moeten leveren,
nemen we een korte pauze met een vieruurtje en drankje waarna we er weer vlot
tegenaan kunnen

19u: Men moet eten om te leven, niet leven om te eten… De fourage heeft weer een
4*-gerecht voorzien. Echte kanjers toch.

20u30: We spelen nog een avondspel, licht of donker maakt helemaal niks uit.

23u: Wat keuvelen in de tent, wat nababbelen aan het vuur,
kaartje leggen bij kaarslicht. We genieten na van een fijne dag
en  gaan dan rustig slapen.



Wat neem ik allemaal mee naar het Grote Giver Are You
The One kamp??

Kledij

● Scoutsuniform (en beter dan op de vergaderingen he mannekes)

● schoonste pak of kleedje voor de bonte avond uiteraard!

● T-shirts

● Dikke truien (het kan ‘s nachts heel koud zijn)

● 1-2 Lange broek(en)

● Shorten/rokskes/kleedjes

● Sokken

● Ondergoed (we zijn 12 nachten weg dus voorzie genoeg ondergoed en sokken)

● Zwemgerief!

● Fluohesje

● Regenjas

● Kledij die vuil mag worden!!!

Slaapgerief

● Matje

● Slaapzak (+ kussen)

Schoenen

● Stapschoenen!

● Gemakkelijke schoenen

● Eventueel schoenen voor in het water



Toiletgerief

● Tandenborstel en tandpasta

● Zonnecrème + een aftersunneke

● Shampoo en zeep (biologisch afbreekbaar!!)

● Handdoeken + washandjes

● Kam, borstel

● Pleisters tegen de blaren!

● Muggenmelk

Varia

● Medicatie( indien nodig)

● Identiteitskaart!

● Buzzypas (als je dit hebt)

● Drinkbus

● 2 Keukenhanddoeken (zeer belangrijk ivm hygiëne!!)

● Gamel met eigen bestek + evt beker

● Zaklamp

● Zakmes + werkhandschoenen (eventueel voor bij het sjorren; kan heel handig
zijn)

● Hoedje tegen de zon

● Zonnebrilleke tegen de zon

● Zakgeld

● Dingen waarvan je denkt dat ze goed van pas zouden komen: kaarten,
kampeerstoeleke, ...(volledig vrijblijvend uiteraard)

● En tot slot een cliché’ke: uw goeie humeur



Wat neem ik absoluut niet mee?

● Alcohol en andere drugs

● Waardevolle spullen (mag, maar is op eigen risico!)

● Uw slecht humeur

!  Tip: zet in alles je naam als je niks wenst te verliezen.

Nog even ter informatie:

Het is absoluut niet de bedoeling dat leden drank of drugs meenemen en vervolgens
consumeren. Als dit toch wordt gedaan, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht
en zal er een sanctie volgen. Wij rekenen erop dat elk lid zijn eigen verantwoordelijkheid
neemt zodat het voor iedereen een aangenaam kamp wordt.

Waardevolle voorwerpen zoals gsm’s, boxen, powerbanks, horloges, … worden niet
verzekerd door de scouts. Meenemen is op eigen risico.



Voorstelling Leiding

naam: Oskar Verhaeghe

Totem: Ouzo de lavazwarte goedgeluimde
specht

#jaar leiding: 4 (senior leiding)

favoriete scoutsactiviteit: VLMS KRMS/
Jinkamp

mijn beste eigenschap: empathie en
inlevingsvermogen

Wat heeft mijn ideale partner zeker nodig:
Een goed gevoel voor humor

 

naam: Clara Clerix
Totem: Lichu de Limoenturquoise dartele
dolfijn
#jaar leiding: 3e jaar leiding
favoriete scoutsactiviteit: vlaamse kermis en
kamp :)
mijn beste eigenschap: wenen
Wat heeft mijn ideale partner zeker nodig:
hij moet zich minstens 1 keer in de drie
dagen wassen



naam: Janne Stroobants

Totem: Toepa de nachtelijkturquoise
goedhartige flicka

#jaar leiding: 3de jaar leiding

favoriete scoutsactiviteit: vlaamse all the
way en kamp :))

mijn beste eigenschap: Clerix troosten <33

Wat heeft mijn ideale partner zeker nodig:
genoeg geduld om mijn lach te kunnen
uitstaan ;))

naam: Elias Gaye
Totem: Souleyman de muntzwarte
ondeugende agame
#jaar leiding: 3
favoriete scoutsactiviteit: kookwedstrijd
mijn beste eigenschap: zo goed als al mijn
eigenschappen
Wat heeft mijn ideale partner zeker nodig:
blond haar, lang, geduld, intelligentie,
schoonheid… guess who



naam: Andreas Devogel
Totem: Akela de ivoorgroene gedreven
torenvalk
#jaar leiding: 3
favoriete scoutsactiviteit: dauwtocht
mijn beste eigenschap:
Stressbestendigheid
Wat heeft mijn ideale partner zeker nodig:
een goeie eetlust voor groenten

Voorstelling Fourage

naam: Stan Bulens
Totem: Floki de obsidiaan paarse
karaktervolle beo
#jaar leiding: 3
favoriete scoutsactiviteit:
Tweedaagse/Jinkamp
mijn beste eigenschap: Zagen
Wat heeft mijn ideale partner zeker nodig:
Kookkunsten en veel geld



naam: josefien
Totem: lingo de noorderlichtpaarse
vrijmoedige springbok
#jaar leiding: 2
favoriete scoutsactiviteit: autozoektooocht
mijn beste eigenschap: aanstekelijke lach
Wat heeft mijn ideale partner zeker nodig:
iemand die mijn moodswings aan kan

naam: Kaat
Totem: Quitiki de meidoorngele
vastberaden kauw
#jaar leiding: 3
favoriete scoutsactiviteit: kampppp
mijn beste eigenschap: koken? (hopelijk
voor jullie toch hihi)
Wat heeft mijn ideale partner zeker nodig:
engelengeduld lol

naam: Wannes Vrebos
Totem: Baco de diepzeewitte guitige
spitsvogel
#jaar leiding: 2
favoriete scoutsactiviteit: Jinkamp
mijn beste eigenschap: genieten
Wat heeft mijn ideale partner zeker nodig:
eten



Informatie inschrijvingen scoutsjaar 2022-2023

Huidige leden kunnen zich vanaf zondag 1 augustus herinschrijven voor het

scoutsjaar 2021-2022. De inschrijvingen gebeuren online via onderstaande

link:

https://www.scoutswvb.be/reeds-lid/

Graag vragen we om de inschrijvingen ten laatste op 30 augustus in orde te

maken. Zo krijgen we voor de start van het nieuwe scoutsjaar een zicht op de

ledenaantallen.

Bedankt!

Stevige linker,

De (groeps)leiding

https://www.scoutswvb.be/reeds-lid/


VLAAMSE KERMIS 2022

Save the date : 19 – 21 augustus

Ons grootste evenement van het jaar zal weer doorgaan deze zomer! Op

vrijdagavond is er een Juicy Party voor de kleinsten, onze befaamde mosselen

zullen geserveerd worden in het restaurant op zaterdag en zondag, ook het

volkscafé is volledig terug en tussendoor is het lunapark geopend voor de

jongsten.

Meer info volgt nog via Facebook en de scoutssite, maar

See you there!!!


