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Na een jaar vol onvergetelijke vergaderingen, is het EINDELIJK tijd om nog één laatste keer samen zot 

te doen… We hebben er een heel jaar naar uitgekeken en hier is het dan eindelijk:  

ons JONGGIVERKAMP!!!  

We trekken van 4 tot en met 14 juli naar Tavigny in Houffalize waar we ons wanen op een onbewoond 

eiland en gedurende 11 dagen gaan overleven en onvergetelijke momenten beleven door een 

combinatie van samenhorigheid en het gebruik van de technische vaardigheden die we tot hiertoe al 

geleerd hebben tijdens onze scoutscarrière. 

Wij kijken er alvast enorm naar uit!  

Een stevige linker,  

De jonggiverleiding
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Naam: Josse Vandevenne 
 
Totem: Kuvo de diepzeegroene opgewekte 
herdershond 
 
Favoriete scoutsactiviteit: autozoektocht 
 
Lievelingseten: pizza 
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid:  
Altijd mijn weg terug weten te vinden 
 
Lievelings natuurelement: vuur  

 

Naam: Emma Sablon 
 
Totem: Sabi de diamantrode uitbundige 
agame 
 
Favoriete scoutsactiviteit: kamp en de VLMS 
KRMS natuurlijk! 
 
Lievelingseten: lasagne uit ‘t bakske 
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid: 
uithoudingsvermogen  
 
Lievelings natuurelement: vuur 
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Naam: Paulien Daenen 
 
Totem: Mino de dori-indigo genietende 
herdershond  
 
Favoriete scoutsactiviteit: kampppp 
 
Lievelingseten: spaghetti :ppp 
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid: In het 
heetst van de strijd rustig blijven  
 
Lievelings natuurelement: dilemma tussen 
water en lucht 
  

 

 

Naam: Matthias Dewinter 
 
Totem: wakko de obsidiaanpaarse 
volhardende hati 
 
Favoriete scoutsactiviteit: kamp 
 
Lievelingseten: lasagne 
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid: eten  
 
Lievelings natuurelement: vuur 
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Naam: Kaat Vandenhout  
 
Totem: Quitiki de meidoorngele vastberaden 
kauw 
 
Favoriete scoutsactiviteit: kampvuur 
 
Lievelingseten: sushii all the way 
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid: het hoofd 
boven water ;) houden 
 
Lievelings natuurelement: water  

 

Naam: Clara Puttaert 
 
Totem: Filou de zwaluwgele gezellige 
bergbever 
 
Favoriete scoutsactiviteit: Kamppp!! 
 
Lievelingseten: lasagne uit een pakske van 
de collyy :))) 
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid: Ik ben 
absoluut niet sportief, dus dan zullen we 
maar gaan voor de eetproef zeker 
 
Lievelings natuurelement: air   
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Naam: Antje Femont 
 
Totem: Loka de zonnegloedgele goedlache 
ibis 
 
Favoriete scoutsactiviteit: Vlaamse en 
kamp!!! 
 
Lievelingseten: Lays sensations Thai sweet 
chili chips!!! 
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid: Pikante 
dingen eten xp 
 
Lievelings natuurelement: vuur 
  

 

Naam: Martijn Ghijsen 
 
Totem: Lupo de tanzanietblauwe 
zachtmoedige sifaka 
 
Favoriete scoutsactiviteit: vlaamse en 
jinkamp 
 
Lievelingseten: Ravioli uit blik op 
tweedaagse  
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid: eten 
zoeken 
 
Lievelings natuurelement: vuur 
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Naam: Stan Bulens 
 
Totem: Floki de obsidiaan paarse 
karaktervolle beo 
 
Favoriete scoutsactiviteit: Kamp uiteraard… 
 
Lievelingseten: Snoepekes 
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid: Eten stelen 
 
Lievelings natuurelement: Aarde  
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Naam: Folke Fermont 
 
Totem: Mao de ouzozwarte volhardende 
alpaca 
 
Favoriete scoutsactiviteit: Kamp! 
 
Lievelingseten: Frietjes van de Rudi 
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid: 
Survivalskills 
 
Lievelings natuurelement: Vuur 

 

Naam:Oskar Verhaeghe 
 
Totem:Ouzo de lavazwarte  
goedgeluimde specht 
 
Favoriete 
scoutsactiviteit:Kamp/vlaamse/tweedaagse 
 
Lievelingseten: alles buiten olijven 
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid:  ik kan lang 
zonder water 
 
Lievelings natuurelement: lucht 
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Naam:Mathilde Vermeesch 
 
Totem: Tchilla het bubblegumblauwe  
levenslustige winterkoninkje  
 
Favoriete scoutsactiviteit: Alle kampen.  
 
Lievelingseten: Sushi en spaghetti (Onthoud 
dit voor de kookwedstrijd ;) )   
 
Mijn beste Robinsonvaardigheid:  
Iedereen voor mij winnen met mijn 
kookkunsten.  
 
Lievelings natuurelement: Water 

 

Naam:  Arne Olbrechts 
 
Totem: Savannegele gegeerde 
schoenbekooievaar 
 
Favoriete scoutsactiviteit:  
Lievelingseten: pasta  
 
Mijn beste 
Robinsonvaardigheid:  Doorzetten 
 
Lievelings natuurelement:  
Lucht 
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09u00: De zon schijnt al volop, de vogels fluiten, het belooft weer een avontuurlijke dag te worden in 

Tavigny! De jonggivers kruipen fris en monter hun tent uit. 

 

09u30: Een lekker ontbijt staat op ons te wachten! Want geef toe, zonder kunnen we niet op 

expiditie Robinson!  

 

10u00: De Robinsonproeven van de dag worden bekend gemaakt en we beginnen aan de eerst top-

activiteit van de dag. 

 

11u15: Elke patrouille begint hout te sprokkelen, want er moet vuur gemaakt worden om het 

middageten op te koken.  

 

11u45: Al de jonggivers laten hun talent zien en toveren een lekkere maaltijd op tafel.  

 

12u45: De laatste kruiden, details en sausjes worden gedresseerd onder toeziend oog van de fourage 

en stop de klok! Het is tijd om te smullen van deze heerlijke maaltijden. 

 

13u30: De laatste kruimels zijn opgegeten, tijd om het eten te laten zakken en even te rusten in de 

tent of op het terrein. 

 

14u00: We vliegen er weer in! De namiddagactiviteit gaat van start en we kunnen ons weer helemaal 

uitleven. 

 

16u00: De fourage voorziet een klein vieruurtje voor de suikerspiegel terug wat op te krikken en we 

kunnen er terug tegenaan. 

 

18u00: Na ons helemaal uitgeleefd te hebben is het tijd voor verfrissing! We kunnen een plonske 

doen + ons wassen in de rivier aan ons terrein, zoals échte Robinsonners dat doen. 

 

19u00: “Aan tafel!” roept de fourage in koor. Ze hebben weer een fantastisch gerechje gemaakt.  

 

20u30: Dat was lekker! Nu nog eentje om het af te leren, we maken ons klaar voor het avondspel: DE 

EILANDRAAD. 

 

22u00: Nu zit het er echt op voor vandaag, de jonggivers wassen hun handen, poetsen hun tanden en 

trekken hun pyjama aan. 

 

22u30: Iedereen ligt lekker onder de wol en praat nog eventjes na over alweer een memorabele dag 

in Tavigny. Vervolgens dommelt iedereen zachtjes in slaap en droomt over wat er morgen gaat 

komen. 
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Algemeen: 

❏ Trekrugzak! 

❏ Uniform (aandoen bij vertrek) 

❏ T-shirts (lange/korte mouwen) 

❏ Truien (dikke/dunne) 

❏ Broeken (lange/korte) 

❏ Ondergoed (genoeg!!) 

❏ Sokken 

❏ Pyjama 

❏ Zonnebril/ Pet 

❏ Zwembroek/badpak/bikini 

❏ Regenjas 

❏ Zaklamp/koplamp 

❏ Zakmes 

❏ Luchtmatras 

❏ Matje 

❏ Slaapzak 

❏ Witte T-shirt (die niet wit terugkeert      ) 

❏ Gemakkelijke schoenen 

❏ Waterschoenen (voor in de rivier) 

❏ Waterpistool 

❏ Schoon outfitje voor de laatste avond 

❏ Medicatie + MEDISCH ATTEST van de dokter (zonder mogen wij niets geven) 

❏ Kids-ID of gewone ID 

 

Hygiëne: 

❏ Biologisch afbreekbare zeep Vb. Ecover (we denken aan de natuur!) 

❏ Tandenborstel 

❏ Tandpasta 

❏ Deo 

❏ Handdoeken + washandje 

❏ Zonnecrème 

❏ After sun 

❏ Muggenmelk/spray 

❏ Blarenpleisters 

❏ Maandverband/tampons indien nodig 

❏ Papieren zakdoeken 
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Eten: 

❏ Keukenhanddoeken 

❏ Gamel + naam erop 

❏ Bestek + naam erop 

❏ Beker + naam erop  

❏ Je beste kookskills 

 

Dagtocht: 

❏ Ingelopen stapschoenen (om zo min mogelijk blaren te krijgen) 

❏ Fluovest 

❏ Drinkbus 

❏ Klein extra zakje om spullen in mee te nemen 

❏ Zakgeld (max €15) 

 

Wat laten we thuis: 

❏ Snoep, chips, frisdranken en dergelijke 

❏ Piratten of andere soorten bommekes 

❏ Een slecht humeur 

❏ GSM/smartphone (deze kan je meenemen voor dagtocht als je deze bij vertrek afgeeft) 

❏ Andere waardevolle voorwerpen (als je het meeneemt is het op eigen verantwoordelijkheid) 
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Deze zomer is het zo ver… jonggiverkamp editie 2022! Wij gaan op kamp in Tavigny, Houffalize, waar 

wij ons 11 dagen volledig zullen uitleven!  

 

Post  

Natuurlijk kunnen er kaartjes of brieven gestuurd worden naar zoon- en/of dochterlief, maar voorzie 

wel een volledige en duidelijke adressering op de omslag.  

 

Naam + voornaam jonggids/jongverkenner 

Scouts WVB  

Tavigny 29 

6662 Houffalize 

 

Vertrek & Aankomst 

4 juli verwachten we alle jonggivers om 8u30 aan de warotzaal in Winksele. Dan hebben we een half uurtje 

voor inladen, kuskus, byebye, zwaaizwaai, want om 9u stipt vertrekt onze bus naar Houffalize! Geef bij 

vertrek alvast kids-ID of gewone ID samen met de eventuele medicatie én attest af aan de leiding.  

 
Op 14 juli zal de bus naar huis rond de middag aankomen aan de warotzaal in Winksele, maar hierover 
zal nog meer informatie volgen. 
 
Adres terrein: Tavigny, 6662 Houffalize 
Coördinaten terrein: 50°06'49.8"N 5°50'33.7"E 
Adres boer: Tavigny 29, 6662 Houffalize 
 
Noodgevallen 

Voor noodgevallen kan je de leiding contacteren op de onderstaande nummers. Gelieve dit ook enkel 

en alleen te doen voor noodgevallen, geen nieuws is goed nieuws! 

 

Jonggidsen 

Emma Sablon: 0498 47 66 63 

Kaat Vandenhout: 0468 19 88 38 

Paulien Daenen: 0496 77 92 02 

Josse Vandevenne: 0494 66 44 12 

Matthias Dewinter: 0491 91 98 24 

 

Jongverkenners 

Antje Fermont: 0474 76 75 09 

Clara Puttaert: 0477 89 67 12 

Marthijn Ghijsen: 0477 39 23 16 

Stan Bulens: 0468 10 73 20 
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Je jonggiver(s) inschrijven voor ons mega vette kamp, doe je via scoutswvb.be/weekends-en-kampen 

 

Omdat ons kamp vol plezier en vertier niet gratis is, vragen we €140 voor 11 dagen all-in. Indien u 

meerdere kinderen in de scouts heeft krijgt het 2e, 3e, 4e, … kind 10 % korting op de kampprijs. 

 

Gelieve zo snel mogelijk €140 op rekeningnummer BE90 7344 1110 7732 te storten met de melding: 

voornaam en naam + ‘scoutskamp jonggivers.  

 

Daarnaast vragen we ook om de medische fiches nog eens na te kijken en eventueel aan te vullen indien 

het nodig is (op de groepsadministratie) en opnieuw goed te keuren (door deze opnieuw op te slaan). 

Vergeet ook zeker niet om langs de huisarts te gaan, voor het medicatie attest indien dit nodig is. Het is 

zeer belangrijk dat de medische fiches juist én volledig ingevuld zijn voor dat uw jonggiver op kamp 

vertrekt. 

Via deze link en het lidnummer van uw zoon/dochter kan u de medische fiche raadplegen, aanvullen 

en opnieuw opslaan: 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart

_nieuw.pdf 

 

De betaling moet ten laatste voor 1 juli 2022 in orde zijn! Anders zal je helaas niet mee op kamp kunnen 

gaan. 

 

Fonds op maat 

Fonds op Maat is het solidariteitsfonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit fonds ondersteunen 

we kinderen, jongeren en hun ouders, die het thuis financieel moeilijk hebben. Zo proberen we de 

financiële drempels van het deelnemen aan scouting weg te werken. 

Bij Fonds op Maat kan je aanvragen doen voor steun voor deelname van leden aan betalende 

activiteiten zoals weekends, kampen, zwemmen,... Een aanvraag gebeurt steeds door de leiding, niet 

door ouders of leden.  

 

Indien dit voor u van toepassing is en u hier graag gebruik van wilt maken, mag u mailen naar 

emma.sablon@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

http://scoutswvb.be/weekends-en-kampen?fbclid=IwAR2HvDhyZQavQ89k9vht5h4dW5YXagARIfqPOyL1p8x221zIpvBARkJSYjo
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf
mailto:emma.sablon@gmail.com
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ondergetekende, dokter in de geneeskunde, 

………………………………………………………………………………………..…………  

verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere):  

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

geboren op: 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……..  

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen :  

naam geneesmiddel: 

…………………………………………………………………………………………………..…….……………………………….  

dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur): 

…..……………………………………………………………………………………………  

wijze van toediening : 

….…………………………………………………………………………………………….………………………………………  
 

O door leiding  

O zelfstandig in te nemen   

O door verpleegkundige  

bewaring: (vb.koelkast) 
.…………………………………………………………………………………..….………………………………… 

 

O door leiding  

O zelfstandig  

doktersattest medicatie 

bijlage aan de individuele steekkaart 
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eventuele einddatum van de 

behandeling:…………………………………………………………………..….………………………………  

 

waarvoor dient deze medicatie: 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

mogelijke bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden:  

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften)  

telefoonnummer van de arts: ……………………………………………………………………………………………………  

opgemaakt te (plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..………….  

handtekening en stempel van de arts:  

 
 
  

naam medicatie dag uur toediening bewaring ter behandeling van bijwerkingen 

 

 
 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 

 
 

      

 

 
 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

schema toediening medicatie 
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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!!!  

 

INSCHRIJVINGEN 2022-2023 

 

Huidige leden kunnen zich vanaf maandag 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 31 augustus in orde te 

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

ledenaantallen. 

 

 

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

