Hé jij daar, ja jij daar!
Wij dagen je uit om mee met ons terug te keren
in de tijd.
20 juli 2017 staat de tijdsmobiel jullie op te
wachten om terug de geschiedenis in te duiken.
Ervaar de hele geschiedenis van Homo Sapiens
tot Homo Computerus in 10 dagen!

Interesse? Lees dan zeker verder!

De leiding
Al een heel jaar hebben zij ervoor gezorgd dat jullie elke zondag van
een topactiviteit hebben kunnen genieten, dit kamp zal het zeker niet
anders zijn! Let’s Go Back to the future met de beste leiding ooit!

De Jonggidsenleiding

Naam: Kaat Habraken
Volledige totem: Soeroekie de palmgele levendige spitsvogel
Lievelingseten: Pasta arrabiata
Mezelf beschrijven in drie woorden: Enthousiast, crazy en scoutsfan
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou leven: Vechten met Vikings
op een boot leek me best wel vet!
Leukste kampervaring: Alle kampen met als hoogtepunt toch wel jinkamp in
Montenegro en Bosnië.
Dilemmavraag aan de Jonggivers: “Elke ochtend ravioli uit een blik eten?” of
“Nooit meer Croques Monsieurs eten?”
Boodschap van algemeen nut: Het leven is geen ponykamp.

Naam: Marie Vercruysse
Volledige totem: Ona de goud-roze mondige salangaan
Lievelingseten: Macaroni met hesp en kaas of is het kaas en hesp?
Mezelf beschrijven in drie woorden: Genietend, creatief, babbelkous
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou leven: The sixties,
de tijd van de hippies 
Leukste kampervaring: Fietskamp met de givers of jinkamp in
Roemenië of… Ik kan niet kiezen!!!
Dilemmavraag aan de Jonggivers: “Altijd natte sokken hebben?” of
“Permanent een steentje in je schoen hebben?”
Boodschap van algemeen nut: Visiting the Hudo once a day, keeps the
doctor away.

Naam: Lou
Volledige totem: Framboos-Amber stoutmoedige spitsvogel
Lievelingseten: RUDI!!!!
Mezelf beschrijven in drie woorden: georganiseerd, gestructureerd &
mooier dan Ben!
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou leven: Wilde westen
Leukste kampervaring: Jinkamp Bulgarije
Dilemmavraag aan de Jonggivers: “Een hele dag selfies trekken met
Marie?” of “Een hele dag in de gietende regen staan?”
Boodschap van algemeen nut: Stop met die selfies Marie…

Naam: Ben Medart
Volledige totem: Charmante sifaka
Lievelingseten: Pizza bompa
Mezelf beschrijven in drie woorden: knapper dan Lou !!!
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou leven: De
prehistorie! Jagen, jagen en jagen!
Dilemmavraag aan de Jonggivers: “Iedereen hoort wat jij
denkt?” of “Jij hoort alles wat iedereen denkt?”
Boodschap van algemeen nut: Tis ni moeilijk, tis gemakkelijk!

De Jongverkennerleiding

Naam: Tuur Habraken
Volledige totem: Panter-gele enthousiaste kauw
Lievelingseten: Tortilla’s
Mezelf beschrijven in drie woorden: Actief, vergeetachtig en vrolijk
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou leven: In de
middeleeuwen, want prinsessen versieren zou wel iets voor mij zijn!
Leukste kampervaring: Jinkamp in Roemenië
Dilemmavraag aan de Jonggivers: ‘Je tanden nooit meer poetsen?’ of
‘Elke keer na het tandenpoetsen een bus appelsiensap leegdrinken?’
Boodschap van algemeen nut: ’t knoppeke is love, ’t knoppeke is life!

Naam: Eva Dewil
Volledige totem: Kaila de cacao-gele guitige oeakari
Lievelingseten: Ravioli op tweedaagse, hmmm
Mezelf beschrijven in drie woorden: leuk, leuk en … leuk!
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou leven: Egypte!
Leukste kampervaring: Stapkamp bij de givers als 2e jaar!
Dilemmavraag aan de Jonggivers: “Voor de rest van je leven je
behoefte op de hudo doen?” of “Nooit meer frietjes eten?”
Boodschap van algemeen nut: Met een verpleegster op kamp,
gebeurt er nooit een ramp!

Naam: Ziggy
Volledige totem: Spirea-Gele genietende baviaan
Lievelingseten: Chilli con carne
Mezelf beschrijven in drie woorden: Goedlachs, organisatorisch, menselijk
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou leven: Klassieke Oudheid
Leukste kampervaring: Jinkamp Roëmenie
Dilemmavraag aan de Jonggivers: “Benen zo lang als je vingers?”of “Vingers zo
lang als je benen?”
Boodschap van algemeen nut: Een lach op je gezicht heeft meer betekenis dan
elk bericht!!!

Naam: Tom Raymaekers
Volledige totem: Rakia het levensgenietend winterkoninkje
Lievelingseten: fijnproever en tous cas, als het maar met liefde
en de nodige finesse gemaakt is.
Mezelf beschrijven in drie woorden: Ondernemend, stoer en
verzot op de vrouwtjes
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou leven: Het
liefst van al zou ik terugkeren als een dikke, rosse VIKING.
Leukste kampervaring: jinkamp in Macedonië
Dilemmavraag aan de Jonggivers: “Liever 3 ezels? Of “Een
defender hebben?”
Boodschap van algemeen nut: Anticiperen, differentiëren en
combineren.

De Fourage
Ja, jullie moeten in de middag zelf koken, maar voor de rest zullen
onze top chef-koks zorgen voor een lekker maal, zodat jullie buikjes
nooit zullen grommen en wij geen zagende kindjes hebben!

Naam: Marie Medart
Volledige totem: Twingo de wijnroodokere gezellige dolfijn
Lievelingseten: Croque Monsieurs
Mezelf beschrijven in drie woorden: Grappig, fantastisch,
bescheiden
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou leven:
The golden 80’s!
Leukste kampervaring: Alle kampen zowel als lid, leiding &
fourageuuh, maar mijn jinkamp in Montenegro springt er
misschien net bovenuit
Dilemmavraag aan de Jonggivers: “Je geeft bij 3 kussen altijd
de derde op de mond.” of “Je moet bij elke maaltijd tandpasta
onder je eten kletsen?”

Naam: Klara Vansteeland
Volledige totem: Yuna de klaproosgele gracieuze dolfijn
Lievelingseten: Lasagneeee
Mezelf beschrijven in drie adjectieven: Vrolijk,
Levendig, Spontaan
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou
leven: Nieuwe tijd
Leukste kampervaring: Jinkamp in Roemenië!!!!!
Dilemmavraag aan de Jonggivers: “Onzichtbaar kunnen
worden?” of “Kunnen vliegen?”
Boodschap van algemeen nut: Maak je klaar voor het
lekkerste eten op kamp dat je ooit geproefd hebt!

Naam: Fien Raymaekers
Volledige totem: Lily de kersenpaarse pittige agame
Lievelingseten: BBQ
Mezelf beschrijven in drie woorden: Enthousiast,
praktisch, gezellig
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou
leven: De tijd van paard en koets, bals, en verboden
liefdes…
Leukste kampervaring: Fietskamp
Dilemmavraag aan de Jonggivers: “Je ziet iemand geld
stelen uit de kassa, deze persoon geeft het geld wel aan het
goede doel. Geef je hem aan bij de politie?”
Boodschap van algemeen nut: Hakuna matata

Naam: Arno Vrebos
Volledige totem: Zachtvinnige Cobaye
Lievelingseten: Pizzakeuh
Mezelf beschrijven in drie woorden: Echt dik oké
De periode in de geschiedenis dat ik het liefste zou
leven: Middeleeuwen als smid, schrijnwerker of
boogschutter
Leukste kampervaring: Bootje varen in Slovenië
Dilemmavraag aan de Jonggivers: “ Altijd rauwe vis
moeten eten?” of “Altijd afwaswater van een dag oud
moeten eten?”
Boodschap van algemeen nut: Zeg toch néé Guidoo

Naam: Ries De Peuter
Ik ben momenteel nog in Thailand, maar heb
supeeeeeeerrrrrrr veel zin in het kamp!!!!!

HOE ZIET EEN DAG OP KAMP ER UIT?
09u00: De zon sijpelt langzaam de tent binnen, een haan kraait in de verte en ergens klinkt
al een eerste ochtendkreetje, Met andere woorden: tijd om op te staan!
09u30: Iedereen is met het juiste been uit bed gestapt en het enige wat nog ontbreekt voor
een dag vol leute is een stevig ontbijt!
10u00: Wauw het is al 10 uur ?! Het is tijd om te beginnen met de eerste topactiviteit van
vandaag, want voor morgen zal moeilijk gaan natuurlijk hé.
11u00: Patrouilleleiders zet je patrouille maar in gang, want er moet hout gesprokkeld
worden en een eerste vlammetje moet al zichtbaar zijn!
11u45: Tijd om te koken, maak van iedere dag een kookwedstrijd! Sergio Herman en
Jeroen Meus zijn niets tegen onze jonggivers!
12u45: Met het nodige aantal kampkruiden in ons lekker maal, gaan we aan tafel! Hmm die
goed ondoorbakken kipjes smaken!
13u30: De buikjes zitten goed vol (of niet), nu is het tijd voor een afwasje en een plasje. Nog
even tijd voor platte rust voor we weer aan ons super vette spel beginnen!
14u00: Tijd om er weer in te vliegen. Een tweede topactiviteit vol plezier, amusement, jolijt,
vermaak en pret staat jullie immers alweer op te wachten.
16u00: Puf puf, pfieow, amai seg, wauw, kuch, zucht! Wat zijn we moe van het spel, tijd
voor wat energie! De fourage voorziet een vier-uurtje!
18u00: Neeen! Is het spel al gedaan???? Omdat jullie nu toch wel een geurtje hebben is het
hoog hoog hoog tijd voor een wasje in de Semois! (ocharme die visjes!)
19u00: Etenstijd! Lekker genieten van wat de fabuleuze fourage vandaag weer voor lekkers
in elkaar heeft geflanst.
19u30: Na de vingertjes te hebben afgelikt is het tijd voor de laatste activiteit van de dag: de
avondactiviteit. Spannend!
22u00: Tanden poetsen, pyjama aantrekken, leiding & fourage nachtzoentje geven, even bij
Marie passeren voor de laatste selfie van de dag en daarna jullie slaapzak opzoeken.
22u10: Jullie krijgen nog eventjes de tijd om te keuvelen en wat na te praten over de
superleuke dag die jullie hebben gehad en over die dat jullie opwacht.
22u30: Nu is wel welletjes geweest. Iedereen doet de oogjes toe en begint schaapjes te tellen
en zzzzzz *prot* hihihhi zzzzzz

WAT NEEM IK MEE OP ONZE TIJDREIS
ALGEMEEN:
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Trekrugzak













Zwemkledij



Jonggidsen
o Hippiekleren







Vislijn als je dit hebt en visnetjes

Uniform (Aan bij het vertrek)
T-shirts
Warme/dunne pullen
Korte/lange broeken
Ondergoed
o Kousen
o Onderbroeken
Regenjas
Zonnebril/Pet
Pyjama
Luchtmatras (en pomp)
Zaklamp
Zakmes
Schoenen
Witte t-shirt
Waterpistool
Jongverkenners
o Groene kleren

Fancy outfit voor de fancy bonte avond
Kid’s ID
Medicatie + medisch attest van dokter
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Medische fiche (online)

Wij mogen geen medicatie geven zonder attest van de dokter. Het is heel belangrijk dat elke jonggiver, die
medicatie moet nemen, dus een medisch attest mee heeft op kamp.

ETEN:





Keukenhanddoeken
Gamel
Bestek
Beker

Sanitair:












Biologisch afbreekbare zeep BV Ecover
Tandenborstel
Tandpasta
Deodorant
Handdoeken en washandje
Zonnecrème
Aftersun
Muggenmelk
Blarenpleisters
Jonggidsen: Kam en Borstel
Jongverkenners: Gel of wax

TWEEDAAGSE






Fluovest
Stapschoenen
Matje
Drinkbus
Zakgeld(15 euro max)

Praktische informatie
Wij gaan back to the future en deze keer naar Membre! Ons terrein is gelegen vlak
naan de Semois! Wat willen wij nog meer?
Onderstaand adres is van de boer van het terrein, waarnaar ook de post gestuurd
mag worden.
Ballot Leonard 43a
Rue d’en haut
5550 Membre

Aangezien wij alles zelf gaan sjorren, hebben wij een hele hoop materiaal nodig!
Natuurlijk kan onze buschauffeur dit niet allemaal in zijn bus wegsteken, dus
moeten wij een container huren en inladen! Jullie worden donderdag 13 juli om
13u verwacht te BEISEM. Wij hopen op een massale opkomst, want het is voor
jullie kamp natuurlijk!

De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond,
rond en rond op donderdag 20 juli, om 9u worden jullie
aan de parking van de Warotzaal te Winksele verwacht.
Onze megacoole buschauffeur zal ons daar op wachten!
Kom op tijd, want de bus wacht niet! Geef bij het vertrek al
je kid’s ID (en medicatie) af aan de leiding.

Op zondag 30 juli, worden jullie om 17u terug opgehaald aan de lokalen van
BEISEM, want de container moet eerst nog uitgeladen worden!

Wij hebben er enorm veel zin in! Tot dan!
Kusjes, knuffels van de leiding

WAT MOET DAT KOSTEN?
Een vakantie naar het verleden is helaas niet gratis, maar voor
een luttele €115 kan je 10 dagen mee, all-In !
Stort dus zo rap mogelijk €115 op het rekeningnummer
BE15 7344 1110 7530 met vermelding “naam en voornaam” +
“scoutskamp Jonggivers” en vul het inschrijvingsstrookje in.
Het inschrijvingsstrookje steek je best in de brievenbus van een
van de leiding of mag je via mail doorsturen. Belangrijk is wel dat
we het volledige strookje hebben (voor de verzekeringen) Een
mailtje met ‘jv komt mee op kamp’ is niet voldoende! De betaling
en het strookje moeten ten laatste voor 1 juli binnengebracht
zijn!!!

INSCHRIJVINGSSTROOKJE
Ik,……………………………………………………………………………………………………………………….
ouder van………………………………………………………………………………………………………
geef mijn jongverkenner/jonggids de toestemming om mee op kamp te gaan
van 20 tot 30 juli 2017.
Ik stort hiervoor 115 euro op rekeningnummer BE15 7344 1110 7530 met
vermelding van ‘naam en voornaam’ + ‘scoutskamp Jonggivers’

Handtekening ouder(s)

Vlaamse kermis
Na jullie onvergetelijk scoutskamp is het scoutsjaar nog niet helemaal
voorbij, het tweede hoogtepunt gaat door op 18, 19 en 20 augustus in en
rond de Warotzaal te Winksele.
Zoals elk jaar maken de leden per tak (op kamp) een act voor op de show:




De generale repetitie hiervoor gaat door op vrijdag om 17u30 (vanaf
dan is het volkscafé ook open), hierop aansluitend volgt de Juicy Party
van 19u tot 20u30 voor onze jongste leden en sympathisanten (vanaf 19u
is het snackkot open).
De Vlaamse Kermis start zaterdag om 15 uur, om 16 uur is het dan voor
echt, iedereen is welkom om naar de spetterende show te komen kijken.
Het lunapark opent na de show.

Verder staan er zoals elk jaar lekker mosseltjes op het menu, kan je genieten
van de zon in het volkscafé en is er op zondag een touwtrektornooi (meer info
krijg je op een flyer in de brievenbus of via de scoutssite).
Wij hopen jullie allemaal te zien dan!

individuele steekkaart
Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun
kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze informatie draagt bij
aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de
leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de
leiding door te geven. Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en
Gidsen Vlaanderen binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders
of voogd van alle leden. Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken.
Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. Het is raadzaam deze
steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken. Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze
steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig
jaarlijksinvullen door ouders of voogd van leden  vertrouwelijk bewaard door takleiding

Adres en bereikbaarheid
officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : ……………………………………………………………………………….…………… postcode :
……………………….……
gemeente: ………………………………………………………… telefoon :
…………………………………………………………….……
eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is
adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : …………………………………………………………………………………………… postcode : ………………………….…
gemeente :….…………………………….……………………..

telefoon :…….……………………………………………………….

eventueel naam van
verblijfsinstelling:………………………………………………………………………………………..…………
gsm van vader, moeder of voogd :
………………………………………………………………………….……………….…………..
gsm van vader, moeder of voogd :…………………………………………………………………………….………………….……..
e-mail van vader, moeder of voogd:
…………………………………………………………………….……………………………….
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen)
naam :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………
broers of zussen in dezelfde groep?
naam : ………………………………………………………………..……………………………………tak : ….………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………

eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

Deelname aan activiteiten
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) :
O ja

O nee

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
eventuele reden :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN?
O nee

O ja
O bij sporten (vb. zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :

………………………………………………………………………………………………………………
O bij hygiëne (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) :

………………………………………………………………………………………………………………
O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) :

………………………………………………………………………………………………………………
O andere beperkingen of zorgen :

………………………………………………………………………………………………………………

Medische informatie
Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook
het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is,
zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het
onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel
toedienen van dergelijke hulp.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis
via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : *
O ja
O nee
* gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in
de kinderopvang

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen :
O nee
O ja : zeker bijlagedoktersattest medicatie toevoegen!

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) :
O nee
O ja

………………………………………………………………………………………………………………………

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen :
O nee
O ja

…………………………………………………………………………………………………………………………

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :
O ja - in welk jaar?:………………………..………………………………………………………………………
O nee

bloedgroep:

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

onze huisarts :
naam :………………………………………………. telefoon:…………………………………………………………

Aanvullende opmerkingen
onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het
groepsblad, op een website van scouting, … :
O ja

O nee

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat
toestaan binnen de visie van scouting:
O nee

O ja
O op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) :

……………………………………………………………………………………………………..
O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……
Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van
deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de
jaarlijkse herziening.
vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct
zijn
voornaam en naam:

..….…………………………………….………………………………………………………………
ouder / voogd (schrappen wat niet past)
van (voornaam+ naam van het kind) :

……………………………………………………………………………….
datum:………………………………….. handtekening:……………………………………………….

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche
het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken

datum en handtekening van ouder/voogd:…………………………………………………………….
datum en handtekening van ouder/voogd: ……………………………………………………………
bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle
leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut wenselijk dat ouders en leiding contact
met elkaar opnemen. Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen.

