Praktische informatie
Wie zijn we : De Givers van scouts Veltem
Wat doen we: Stapkamp
Naar waar gaan we: Van Limburg zakken we af naar provincie Luik en lager.
Wanneer gaan we: 18/07/2018 – 30/07/2018
Hoe laat vertrekken we: De leiding verwacht jullie 18 juli om 9u aan het station van Leuven
(martelarenplein). Jullie ouders mogen op 30 juli jullie daar ook terug komen ophalen om 16u.
Waarom doen we dit: Omdat wij een supertoffe Giver-groep zijn een het jaar in schoonheid willen afsluiten.

Noodgevallen:
Indien er zich op het thuisfront zeer dringende zaken voordoen kunnen jullie de leiding bereiken op
volgende nummers.
•

Klara Vansteeland: 0484/56.52.70

•

Fien Raymaekers: 0493/60.59.87

•

Tuur Habraken: 0491/46.73.79

•

Wotan Pype: 0475/83.16.61

•

Thieme Vandeput: 0494/81.91.04

Inschrijving en betaling:
Als u meer dan één kind als lid heeft in de scouts betaalt u 10% minder voor het 2 e, 3e, 4e, … kind!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ………………………………………………………Ouder van ………………………………………………………………………………
geef mijn zoon/dochter de toestemming om mee te gaan op giverkamp van 18 tot 30 juli 2018 en
betaal hiervoor 170 euro op volgend rekeningnummer BE68 7344 1110 7934 met vermelding van de
naam van uw giver en giverkamp.
Mijn zoon/dochter kan meedansen/ niet meedansen tijdens de show van de Vlaamse kermis.
De inschrijving en betaling dient in orde te zijn ten laatste tegen 5 juli!
Handtekening:

Giverkamp 2018: Wat moet ik allemaal weten?
Ons kampverhaal:
1651, Robinson Crusoe, een stoere dappere bink, vaart met zijn schip over de woeste oceanen. Na
een helse tocht breekt zijn schip in twee. Robinson dacht bij zijn eigen: ‘ja lap seg’ en zwom
moederziel alleen door de oceaan, tot hij op een onbewoond eiland aanmeerde. Robinson riep nog:
‘Menseuuuh, menseuuuuhh!!’, maar tevergeefs, geen mensen in de buurt. Op dit eiland overleefde
deze jongeheer gedurende jaren, vooraleer hij gevonden werd en naar huis gebracht werd.
Decennia later besluit men om deze man te eren. En hoe kan een mens jaren later beter geëerd
worden dan zijn eigen programma op VT4?? In expeditie Robinson vechten de 20 stoerste gasten en
grieten van België en Nederland om de winnaarsplaats.
Helaas, het programma verwaterde en verdween van de buis. Tot 2018. De baas van de VRT belde
ons in paniek op. ‘Er ging een nieuw seizoen van expeditie Robinson op tv komen, maar omdat het zo
een straffe editie was, vonden ze maar geen kandidaten die sterk genoeg waren.’ Al snel wisten we
tot wat het gesprek ging leiden: de givers van Veltem-Beisem, bekend in Veltem en omstreken om
hun dapperheid, stoere binken en krachtige dames, zijn zij geen geschikte kandidaten voor expeditie
Robinson 2018? Hoewel sommige meisjes onder ons al eens kunnen krijsen bij een enge film, of
sommige jongens zich goed vasthouden aan hun fluo lippenstift, heeft iedereen van ons wel dat ruwe
kantje, die ongeslepen winnaarsmentaliteit, dat pure instinct.
We riepen hoog enthousiast en allen in koor: ‘Wanneer beginnen we eraan?’ ‘Zo snel mogelijk’,
luidde het antwoord. Wat jullie echter niet weten, is dat dit scenario zich al een jaar geleden heeft
afgespeeld. Doorheen het jaar vonden namelijk de voorselecties plaats, en we hebben zeer goed
opgelet om de sterksten van de zwakken te onderscheiden, de titanen van slapjanussen, de Thiemes
van de Tuuren. Na enkele maanden zat de leiding met de handen in het haar. ‘Hoe kunnen wij nu de
sterkste bepalen als er enkel sterken zijn?’ We belde moedeloos de VRT op en deze gaf ons een
laatste mogelijkheid om de strijd die moest gestreden worden te strijden: EEN GIVERKAMP 2018!!
Het zal geen lachertje worden, de plaatsjes worden duur en de testen steeds moeilijker. Toch willen
wij JOU erbij! Kom je bewijzen, laat zien dat er met de givers van Veltem-Beisem niet gelachen wordt
en strijd voor de eeuwige roem. Kan jij al het stappen, spelen, slapen, werken, de leiding verwennen,
aan, of bezwijk je onder de druk? Overleef je de eilandraden, of wordt het kamp voor jou een
nachtmerrie? Vlieg je als een vlindertje door naar de volgende kampplaats, of wordt het gewicht op
je schouders, zowel van je zak als van de druk, je te veel? We will see…
Bon, dan geldt er ons nog maar 1 vraag:
WIE WORDT DIT KAMP DE GROOTSTE KRACHTBRON, WIE WINT EXPEDITIE ROBINSON???!!!!!!

Hoe ziet een dag op mega, geweldig, kei tof stapkamp er uit:
9u: De wekker gaat, iedereen wordt rustig wakker. Blij en welgezind beginnen we onze dag. We
maken onze zak, breken de tenten af, ruimen het terrein op en maken ons klaar voor het stevige
ontbijt dat al op ons staat te wachten.
10u a 10u30: Gepakt en gezakt en met de volle moed beginnen we aan de trektocht van de dag.
11u30: Even wat drinken en hop hop, die rugzak weer op. Daar gaan we weer
13u: De welverdiende middagpauze. Het brood en beleg komt tevoorschijn. Smullen maar!!
14u: Na het welgekende “klopke” na een goede maaltijd maakt iedereen zich weer klaar om te
vertrekken. En we zijn weer weg
16u30: Joepie! We zijn aan het laatste punt gekomen. Laatste stukje van de trektocht begint. Nu is
het aftellen. Waar zouden we zitten? Zou het mooi zijn? We zijn er bijna.
19u: WE ZIJN ER!!!
20u30: We spelen nog een avondspel.
22u: Wat keuvelen in de tent, wat nababbelen aan het vuur, kaartje leggen bij kaarslicht. We
genieten na van een fijne dag.
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Wat neem je allemaal mee op stapkamp?
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Trekrugzak
Fluovest (voor als jullie in het donker moeten stappen)
Drinkbus
Matje
Slaapzak
Dikke truien
T-shirts
Scoutsuniform! Aandoen bij vertrek
Giver t-shirt!!!
Lange broek
Shorts/rokjes
Sokken (pak er genoeg mee, wij willen geen stinkvoeten in onze tent)
Ondergoed
Pyjama
Bikini/zwembroek
Handdoek
Zonnecrème/aftersun
Zonnebril
Toiletzak + toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep, medicatie + attest van
de dokter, …)
Regenjas/poncho
Regenbroek
STEVIGE STAPSCHOENEN (bijna verplicht)
Nog een andere paar schoenen voor tijdens de vrije dagen.
Slippers
Compeed
Gamel (je krijgt geen bord)
Bestek
Zaklamp
Petje
Keukenhanddoek!!!!
Buideltasje om je belangrijke spullen in te steken => zeer handig als je DE ZAK hebt
Identiteitskaart! + kopie van identiteitskaart
Eurocrosskaart
Zakgeld: richtbedrag 50 euro

Wat neem je zeker niet mee op kamp?
o
o
o

Alcohol
Drugs
Waardevolle spullen

Wie gaat er met jullie mee op kamp?
De leiding:
Tuur Habraken
Materiaalmeester
2e jaar in leiding
1. Leukste scoutservaring: Jinkamp
Roemenië en alle vlaamse kermissen
2. Dilemma: Pizza of mosselen friet?
3. Favoriete vakantiebestemming: Overal
waar er zon, zee en frisse pin… Cola’s
zijn 😉
4. Favoriete giver-herinnering:
Weerwolven op eerste weekend
5. Top 1 bucketlist: skydiven
6. Grootste no go: “Everglow” van
Coldplay samen met Klara beluisteren
Klara Vansteeland
Takleidster
2e jaar in leiding
1. Leukste scoutservaring: Jinkamp in
Roemenië!!!!!
2. Dilemma: Alles gefrituurd eten of alles
rauw eten?
3. Favoriete vakantiebestemming: Italië,
una pasta, il sole e una piscina, per
favore
4. Favoriete giver-herinnering: De 3
weekends en Shut up and dance!!!
5. Top 1 bucketlist: In elk werelddeel op
vakantie geweest zijn
6. Grootste no go: Als dj Absinth op de
line-up van een feestje staat :ssss
#Oorpijn

Wotan Pype
Chauffeur + materiaalmeester
3e jaar in leiding
1. Leukste scoutservaring: Jinkamp
Bulgarije
2. Dilemma: Studeren of slapen?
3. Favoriete vakantiebestemming: Malta
4. Favoriete giver-herinnering:
Doopweekend + Shut up and dance
5. Top 1 bucketlist: Wereldreisje maken
6. Grootste no go: Everglow…
Thieme Vandeput
Activo
2e jaar in leiding
1. Leukste scoutservaring: Janiffen met
Klara Vansteeland
2. Dilemma: Wat was er eerst, de kip of
het ei?
3. Favoriete vakantiebestemming: Ibiza,
gelukkig want ik ga hier later veel
moeten draaien
4. Favoriete giver-herinnering: De givers
eindelijk voor 1 minuut aan het zwijgen
krijgen
5. Top 1 bucketlist: De givers voor 2
minuten aan het zwijgen krijgen
6. Grootste no go: Givers die NIET
ZWIJGEN!!! Ahja, en “Everglow” van
coldplay samen met Klara beluisteren

Fien Raymaekers
Kassier
3e jaar leiding
1. Leukste scoutservaring: JINKAAAAMP!!
2. Dilemma: Altijd sandalen met witte
sokken moeten dragen, of altijd crocs
moeten dragen?
3. Favoriete vakantiebestemming:
Marokko
4. Favoriete giver-herinnering: De beste
herinneringen moeten nog komen!!
Maar als ik er eentje moest kiezen, de
weekends
5. Top 1 bucketlist: Zuid-Amerika
doorkruisen
6. Grootste no go: Ananas op een pizza,
eikebah!
De fourage:
Valentijn Coosemans
1. Leukste scoutservaring: Fourieren op
jinkamp in Macedonië ‘17
2. Dilemma: Uw bilnaad gaat door tot aan
uw nek of uw mond strekt tot aan uw
oren
3. Favoriete vakantiebestemming: Quillan
in het zonnige Zuid-Frankrijk aan de
voet van de Pyreneeën
4. Favoriete giver-herinnering: Checklist
afwerken
5. Top 1 bucketlist: De Antartic Ice
Marathon lopen
6. Grootste no go: champigons en
speedo’s
Bo Vrebos
1. Leukste scoutservaring: Jinkamp in
Bulgarije, duh!
2. Dilemma: een heel giverkamp in je
blootje rondlopen of elke dag spruitjes
eten
3. Favoriete vakantiebestemming: Hawaï
4. Favoriete giver-herinnering: Feestje
bouwen in Knokke
5. Top 1 bucketlist: Fourage zijn op
giverkamp
6. Grootste no go: Sokken in sandalen.
Jakkie!!

Michiel Puttaert
1. Leukste scoutservaring: Jinkamp
Bulgarije
2. Dilemma: Altijd zonder bestek eten, of
altijd zonder bord
3. Favoriete vakantiebestemming: Elke
bestemming is goed, zolang mijn liefste
zusje Clara maar mee is
4. Favoriete giver-herinnering:
Bellewaerde ‘14
5. Top 1 bucketlist: Op giverkamp met
Clara Puttaert
6. Grootste no go: Valsspelers, hier kan ik
echt niet tegen!!!

Vlaamse kermis
Onze jaarlijkse Vlaamse Kermis gaat door van 17 tot 19 augustus 2018 aan de warotzaal te
Winksele. We nodigen jou en je hele familie van harte uit voor dit groots scoutsfestijn.
Hier volgen enkele belangrijke data en tijdstippen voor onze leden.
Vrijdag 17 augustus 2018:
17u30:

19u:

-

Générale repetitie van de show met aansluitend de Juicy Party

-

Opening volkscafé

-

Juicy Party (kinderfuif) tot 20u30

-

Opening Snackkot

Zaterdag 18 augustus 2018:
15u:

-

Opening VLMS KRMS

15u30:

-

Leden verzamelen backstage voor de show

16u:

-

Start show

17u:

-

Opening Lunapark

De agenda van het hele VLMS KRMS evenement kan je terug vinden op scoutswvb.be, de facebook
pagina van scouts wvb of in de VLMS KRMS uitnodiging (begin augustus in je brievenbus).

Een fijn kamp en tot op de VLMS KRMS 2018,

Scoutsseizoen 2018-2019
Enkele belangrijke data op een rijtje:
•

15 september: plantjesverkoop voor Kom op tegen kanker (9u-12u)

•

22 september: startdag nieuw scoutsseizoen + openingsfeest nieuw lokaal

Na lang wachten is het eindelijk zover! Op 22 september 2018 zijn jullie van harte uitgenodigd om het
nieuwe scoutslokaal op een feestelijke manier in te huldigen.
Om 14u beginnen we zoals altijd met de startdag. Deze zal nog doorgaan aan onze oude lokalen in
Beisem. De leden spelen een groot spel met alle takken om te weten te komen wie hun nieuwe leiding
is en daarna stelt de leiding zich voor aan de ouders via een doorschuifsysteem. Concrete informatie
hieromtrent volgt zeker nog eind augustus/ begin september.
OPGELET! De inschrijvingen verlopen vanaf volgend scoutsjaar allemaal online via onze website. Vanaf
22 september zal de online tool opengaan. Meer informatie hierover is het vinden op onze site onder
‘inschrijvingen’.
Na de startdag zijn jullie welkom vanaf 16u30 aan ons nieuw lokaal waar jullie een drankje aangeboden
krijgen op de receptie. Daarna is er de mogelijkheid om iets te eten (wok). Hiervoor zal op voorhand
ingeschreven moeten worden. Dat zal mogelijk zijn vanaf de Vlaamse kermis.
Aansluitend kunnen jullie een kijkje nemen in het nieuw lokaal, iets drinken in het ‘volkscafé’, genieten
van het vuurwerk en een streepje muziek. Voor de kinderen zal er speelmogelijkheid zijn. Het belooft
een onvergetelijke avond te worden. We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn.

En vergeet nooit liefste givers, op kamp worden
vriendschappen voor het leven gemaakt.

MAAK ER EEN FIJN KAMP VAN!!!!

Het jaar was alvast geweldig

