Giverkamp 2021
Het Grote Giver Filmfestival
18-30 juli

Algemene informatie
We spreken zondag 18 juli om 09:30 aan de warotzaal in Winksele af om vervolgens
met de bus naar onze kampplaats te rijden.
Op vrijdag 30 juli komen we in de namiddag aan in Winksele (warotzaal).
!Gelieve rekening te houden met de coronaregels bij het afzetten of ophalen van uw zoon
of dochter.
Op dinsdag 13 juli wordt de container ’s avonds om 21 h ingeladen aan de
Beisemburcht.
Op zaterdag 31 juli wordt de container ’s namiddags om 17 h uitgeladen aan de
Beisemburcht.
Hoe meer volk, hoe sneller het vooruit gaat en dus hoe beter ☺; (vergeet geen
mondmasker mee te nemen).
De exacte uren staan nog niet volledig vast en kunnen nog wijzigen. Indien dit het geval
is, zal dit zeker per mail doorgestuurd worden.
!Heel belangrijk is dat de medische fiche van uw zoon of dochter geupdate wordt via
zijn of haar individuele steekkaart. Probeer dit samen met de inschrijving van uw
zoon/dochter in orde te brengen!
→ Ga naar de site van scouts wvb; Ga naar “Activo”; Ga naar “Handleiding invullen Steekkaart”
(helemaal onderaan); Hier vindt u alle nodige 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 .

Gelieve via onderstaande link uw zoon/dochter in te schrijven én het kampgeld van €170
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 Eva:
● 0483601794
● eva.lameire@gmail.com
Voor post (☺)mag je altijd brieven sturen naar:
Taverneaux 29
6660 Houffalize
In geval van nood kunnen jullie ons bereiken op één van volgende nummers, maar
onthoud: geen nieuws is vrijwel (bijna) altijd goed nieuws!
●
●
●
●
●
●

Eva Lameire: 0483601794
Sophie Janssens: 0473 23 76 26
Félix Crommelinck: 0471737797
Anton Dewinter: 0475598892
Oskar Verhaeghe: 0496294994
Michiel Raskin: 0489 57 77 74

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

Jammer maar helaas zal het ook dit jaar geen trekkamp zijn. In plaats daarvan gaan
we met z’n allen naar het grote giver filmfestival in Achouffe! Pakt uw schoonste
filmkledij mee en ge kunt er gerust van zijn dat het 12 heel schone en gevariëerde
dagen zullen worden. Wij kijken er alvast enorm naar uit, Dikke kussen van de leiding
xxx

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 Filmfestival?
Kledij
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Scoutsuniform (en beter dan op de vergaderingen he mannekes)
Outfits voor het Grote Giver Filmfestival!!!!
Enkele ideetjes: Harry Potter, Western, Maffia, Science-fiction, uw kookschort,
legerkledij, uw meest vrouwelijke of mannelijke outfit… en uw 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)
MONDMASKER(S)!
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)
Trekrugzak!!!
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.

Voorstelling leiding
= goed onthouden! Kan handig zijn voor de kookwedstrijd bijvoorbeeld
Anton Dewinter
Totem: Rizla het obsidiaanoranje charmante
roodborstje
Jaar leiding: 3e
Taak: Activo
Leukste scoutservaring: het zonnigste strand
van Bulgarije
Lievelingseten: kalfszwezeriken in een
roomsaus met champignonnen, tomaten en
zilveruitjes van de oma
Lievelingsfilm: Kung Fu Panda
Wat verwacht ik van het kamp?: Een
welkome hersenpanvakantie zonder die
godverdomse laptop

Eva Lameire
Totem: Zoebie de hemelsgroene ondeugende
sneeuwuil
Jaar leiding: 3e
Taak: takleiding
Leukste scoutservaring: stap- en jinkamp!
Lievelingseten: margrietjes van de coli
Lievelingsfilm: free willy <3
Wat verwacht ik van het kamp?: geen zorgen
en veel zon

Félix Crommelinck
Totem: Wilskrachtige Scholekster
Jaar leiding: 4e
Taak: Materiaal
Leukste scoutservaring: Elke kookwedstrijd
Lievelingseten: Stoofvlees friet
Lievelingsfilm: Mama mia
Wat verwacht ik van het kamp?: Hoogtepunt
van het jaar

Oskar Verhaeghe
Totem: Ouzo de lavazwarte goedgeluimde
specht
Jaar leiding: 3e
Taak: Lokaal en materiaal
Leukste scoutservaring: Jinkamp in Bulgarije
Lievelingseten: mossel friet
Lievelingsfilm: se7en
Wat verwacht ik van het kamp?: 12 dagen
zonder zorgen en genieten van het zonneke

Sophie Janssens
Totem: Nalou de barbapapagele
zachtmoedige slaapmuis
Jaar leiding: 3e
Taak: EHBO
Leukste scoutservaring: Jinkamp, Vlaamse
kermis en giverkamp vorig jaar
Lievelingseten: Risotto & Mexicaans
Lievelingsfilm: Brother bear (mijne
kinderklassieker)
Wat verwacht ik van het kamp?: Het beste
van het ALLERbeste

Naam: Michiel
Totem: Gringo de Taiga Witte Betrokken
Olifant
Jaar leiding: 3
Taak: Kas
Leukste scoutservaring: Trektocht door het
Rilagebergte in Bulgarije
Lievelingseten: Chili con carne met alles
erop en eraan
Lievelingsfilm: Indiana Jones and the temple
of Doom
Wat verwacht ik van het kamp?: Een kamp
zonder zorgen en zonder regen

Voorstelling fourage
(ook goed onthouden)

Klara Vansteeland
Totem: Yuna de klaproosgele gracieuze
dolfijn
Jaar leiding: 5e
Taak: Groepsleiding
Leukste scoutservaring: Jinkampen en VLMS
KRMS (duimen voor deze zomer!!!)
Lievelingseten: Lasagne en mosselen van de
scouts jammieee
Lievelingsfilm: Harry Potterrrr
Wat verwacht ik van het kamp?: DOLLE
PRET!!!!!!

Andreas Devogel
Totem: Akela de ivoorgroene gedreven
torenvalk
Jaar leiding: 3e
Taak: Takleiding bij de welpen +
groepsleiding
Leukste scoutservaring: Opblijven tot
zonsopgang aan de Bulgaarse kust op
jinkamp
Lievelingseten: Een goeie vegetarische pasta
Lievelingsfilm: The Big Lebowski
Wat verwacht ik van het kamp?: Puur
genieten

Emma Claes
Totem: Mali de leliegele goedhartige
torenvalk
Jaar leiding: 3e
Taak: fourageee
Leukste scoutservaring: jinkamp en de
jaarlijkse VLMS KRMS
Lievelingseten: Scoutsbootje met frietjes
Lievelingsfilm: Someone great
Wat verwacht ik van het kamp?: Lekker
eten!!!

Naam Thomas
Totem: mane de topaasblauwe stoutmoedige
agoeti
Jaar leiding: 3e jaar
Taak: fourage
Leukste scoutservaring: jinkamp bulgarije
Lievelingseten: rendang
Lievelingsfilm: movie 43
Wat verwacht ik van het kamp?: veel zon
pakken en mooie herinneringen maken

Coronamaatregelen
Ondanks de mooie vooruitzichten blijft COVID-19 onze normale gang van zaken
aanpassen. Daarom mogen we enkel op kamp, indien we ons aan een aantal regels
en voorzorgsmaatregelen houden.
· Wie mag er mee?
Wanneer je tot een risicogroep behoort, is er toestemming van de
huisarts/ouder nodig . (dokterattest)

Als een kind 3 DAGEN VOOR VERTREK ziektesymptomen vertoont, mag
het NIET mee!
Als een gezinslid waarmee je onder één dak woont ziek is/corona
heeft/in quarantaine zit, gelden die regels ook voor je kind en mag
hij/zij dus NIET op kamp vertrekken.
· Welke maatregelen worden er genomen?
We zijn op kamp met een bubbel van minder dan 100 leden, dus continu 1,5m
afstand houden is niet nodig, fioew
Wel vragen we om allemaal twee keukenhanddoeken en een eigen drinkbus mee
te nemen. Er zal ook extra ingezet worden op hygiënemaatregelen zoals regelmatig
de handen te wassen.
· Wat indien iemand besmet blijkt?
Wanneer iemand op kamp ziektesymptomen krijgt, zullen de ouders het kind
moeten komen halen en een corona-test gaan afleggen. Blijkt deze test positief
dan moeten alle ouders hun kind komen ophalen en wordt het advies van de dokter
opgevolgd in verband met bijkomende maatregelen. Blijkt de test negatief dan

gaat het kamp verder (zonder de zieke persoon), maar zal waakzaamheid vereist
zijn.
Wanneer iemand na het kamp positief test (en vermoedelijk op kamp al besmet
was) zal de dokter in samenspraak met het contact-tracing center inschatten of de
andere kinderen risico lopen en indien nodig contact met de andere
kampdeelnemers opnemen.
BELANGRIJK: elk ziek kind zal naar huis gestuurd worden. Ook indien we
zeker zijn dat het geen COVID-19 is.
· Wat doe ik als ouder?
Het is absoluut noodzakelijk dat de ouders een mondmasker dragen bij het afzetten
en ophalen van de kinderen.
Carpoolen mag als het gaat over kinderen van verschillende gezinnen die in de
zelfde kampbubbel zullen zitten. De volwassen chauffeur en kinderen vanaf 12 jaar
dragen een mondmasker.
Geef je kind van +12 voldoende mondmaskers mee om op daguitstap/busrit te
dragen.
De medische fiche moet nagekeken en aangevuld worden indien nodig via de
groepsadministratie.

Informatie inschrijvingen scoutsjaar 2021-2022
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

VLAAMSE KERMIS 2021
Save the date : 20 – 22 augustus
Er wordt volop gewerkt aan ons grootste evenement
van het jaar. De exacte invulling is nog onbekend, maar
dat het een topweekend wordt, is zeker!
See you there!!!
De (groeps)leiding

Nog wat bijkomende sfeerfoto’s <3333 We love you guys, nog even en we zijn weg!!!

