JONGGIVERKAMP 2020

Beste jv’s/matekes,
De zestiende dag van de zevende maand van het jaar
tweeduizendtwintig (16/07/2020) vertrekken wij samen met jullie op ons
prachtig kamp naar het platteland van Botassart.
Op ons kamp, dat 8 dagen duurt, zal elke dag draaien rond een ander
tv-programma, er zal dus voor elk mateke wel nen dag zijn dat em zich
volledig kan geven, of allemaal natuurlijk.
Kruip allemaal gezellig samen met een drankske en een snackske in
uwe cannapé want er zijn enkel leuke programma’s op JV-TV. (rijmpje
hihi)
Kom dus samen met ons mee naar onze cinemazaal dan maken we er
het tofste kamp van van allemaal!!! (nog een rijmpje hihi)

Wie o wie gaat er mee op kamp?
Leiding:
Eva Lameire
Totem: Zoebie de hemelsgroene ondeugende sneeuwuil
Favoriete scoutsactiviteit: kamp!!!
Mijn specialiteit: optimistisch blijven
Mijn beste scouts herinnering: jinkamp xp
Mijn openingszin: ik hou meer van improviseren
Dit liedje past echt bij mij: Et c’est parti… - Nâdiya

Jill Poels
Totem: Curaçaoroze guitige gnoe
Favoriete scoutsactiviteit: Vettige spelen
Mijn specialiteit: Waar moet ik beginnen?
Mijn beste scouts herinnering: Jinkamp in Bulgarije +
ELKE VLMS KRMS
Mijn openingszin: Heet jij Gillette? Want je bent the best a
man can get
Dit liedje past echt bij mij: Going up the country - Canned
Heat

Paulien Daenen
Totem: Mino de dori-indigo genietende herder
Favoriete scoutsactiviteit: kamp uiteraard !
Mijn specialiteit: genieeeten
Mijn beste scouts herinnering: geen jinkamp bulgarije ! maar
jinkamp POLEN
Mijn openingszin:
Dit liedje past echt bij mij:

Anton Dewinter
Totem: obsidiaanoranje charmante roodborstje
Favoriete scoutsactiviteit: kookwedstrijd
Mijn specialiteit: zeveren
Mijn beste scouts herinnering: Jinkamp Bulgarije
Mijn openingszin: Hips don’t lie, kijk maar naar die van mij...
Dit liedje past echt bij mij: Goeiemorgen, morgen - NIcole &
Hugo

Merel Jonkers
Totem: Sia het stellarode openhartig stekelvarken
Favoriete scoutsactiviteit: VLMS KRMS ofc
Mijn specialiteit: een luisterend oor zijn wanneer nodig
Mijn beste scouts herinnering: jinkamp in Bulgarije
Mijn openingszin: did you fart? ‘cause you blew me away
Dit liedje past echt bij mij: Get Busy - Sean Paul

Mika Marcelis
Totem: Graffietgoude loyale Hermelijn
Favoriete scoutsactiviteit: Vlaamse kermis jwz
Mijn specialiteit: Leven in het moment
Mijn beste scouts herinnering: Jinkamp Bulgarije met Igor
Mijn openingszin: Ik doe dees normaal nooit, ma gij ziet er
ook ni normaal goe uit, wa drinkt ge van mij?
Dit liedje past echt bij mij: Jamming - Bob Marley

Fourage:
Emma Puttaert
Totem: Anoa de bosbesgoude barmhartige springbok
Favoriete scoutsactiviteit: Autozoektocht
Mijn specialiteit: Genieten van elk moment
Mijn beste scouts herinnering: Mijn eigen jinkamp en mijn
jinkamp als leiding
Mijn openingszin: Hey you stole my heart, now I’m going to
steal your last name #huilenvangeluk
Dit liedje past echt bij mij: Con Calma - Daddy Yankee

Adriaan Depreitere
Totem: Vuurviollette amusante katta
Favoriete scoutsactiviteit: 2-daagse
Mijn specialiteit: 3 dubbele tijgersprong
Mijn beste scouts herinnering: Jinkamp in Bulgarije
Mijn openingszin: Mag ik een kus lenen? Ik beloof dat ik hem
teruggeef ;)
Dit liedje past echt bij mij: LUSTEMNIE OFWA? ~ Bassbrain

Wannes Michiels
Totem: Pasoawitte ondeugende spitsmuis
Favoriete scoutsactiviteit: Mosselfeest
Mijn specialiteit: Dat is een moeilijke...
Mijn beste scouts herinnering: Jonggiverkamp 2018
Mijn openingszin: Schoon schoenen! Muilen?
Dit liedje past echt bij mij: The Clash - Should I stay or
should I go

Dagplanning
09u00: De zon schijnt al volop, de vogels fluiten, het belooft weer een prachtige dag te
worden in Botassart! De JV’s kruipen fris en monter hun tent uit.
09u30: Een lekker ontbijt staat op ons te wachten! Want geef toe, zonder kunnen we niet,
wat zal het deze ochtend zijn? Een eitje, een boke met choco of een goei kommeke
cornflakes? We vergeten niet onze handen te wassen!
10u00: De TV-show van de dag wordt 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 voor
het middageten op te koken.
11u45: Al de masterchef’s laten hun talent zien en toveren een lekkere maaltijd op tafel.
Ook hier vergeten we onze handen niet te wassen!
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 om 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 Semois.
19u00: “Aan tafel!” roept de fourage in koor. Ze hebben weer een fantastisch gerechje
gemaakt. Belangrijk: we wassen eerst de handen!
19u30: Dat was lekker! nu nog eentje om het af te leren, we maken ons klaar voor het
avondspel.
22u00: Nu zit het er echt op voor vandaag, de JV’s wassen hun handen, poetsen hun
tanden en trekken hun pyjama aan.
22u10: Iedereen ligt lekker onder de wol en praat nog eventjes na over alweer een toffe dag
in Botassart.
22u30: Iedereen dommelt zachtjes in en droomt over wat er morgen gaat komen.

Wat moet ik eigenlijk feitelijk allemaal meepakken op kamp?
Algemeen:
❏ Trekrugzak!
❏ Uniform (aandoen bij vertrek)
❏ T-shirts (lange/korte mouwen)
❏ Truien (dikke/dunne)
❏ Broeken (lange/korte)
❏ Ondergoed (zeker voor 10 dagen)
❏ Sokken
❏ Pyjama
❏ Zonnebril/ Pet
❏ Zwembroek/badpak/bikini
❏ Regenjas
❏ Zaklamp/koplamp
❏ Zakmes
❏ Luchtmatras
❏ 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
❏ Drinkbus MET naam
Hygiëne:
❏ Biologisch afbreekbare zeep Vb. Ecover (we denken aan de natuur! ;))
❏ Tandenborstel
❏ Tandpasta
❏ Deo
❏ Handdoeken + washandje
❏ Zonnecrème
❏ After sun
❏ Muggenmelk/spray
❏ Blarenpleisters
❏ MONDMASKER = VERPLICHT
❏ ALCOHOLGEL/ DESINFECTERENDE GEL
Eten:
❏
❏
❏
❏

Keukenhanddoeken
Gamel
Bestek
Beker + naam erop (zeer belangrijk dat iedereen steeds uit zijn/haar beker drinkt, dit
geldt ook voor gebruik van bestek en gamel)
❏ Je beste kookskills

Wat laten we thuis! :
❏ Snoep, chips, frisdranken en dergelijke
❏ Piratten of andere soorten bommekes
❏ Een slecht humeur
❏ Alle elektronisch materiaal waarvan je niet wilt dat het risico op stukgaan loopt
Tip: Check alles af zodat je zeker niets vergeet

Praktische informatie
Spannend, nog 33 keer slapen en het is zo ver! JV-kamp editie 2020! We gaan op kamp in
Botassart, een prachtige plaats in Ucimont, een deelgemeente van de stad Bouillon. Hier
zullen we ons 8 dagen volledig uitleven.

Post
Natuurlijk kunnen er kaartjes of brieven gestuurd worden naar zoon -of dochterlief op het
onderstaande adres:
Scouts WVB (naam jonggiver)
La Grande Prairie
6833 Botassart

Vertrek & Aankomst
Voor ons fantastisch/onvergetelijk/megacool/episch (jullie snappen wat we bedoelen) kamp
hebben we ook veel materiaal nodig. Dit vervoeren we met een container van en naar ons
kampterrein. Deze container laadt zich jammer genoeg niet zelf in daarom verwachten wij
jullie op dinsdag 14 juli 2020 om 16 uur aan de lokalen in Beisem. Vele handen maken
licht werk, dus hopen we op een talrijke opkomst! Tijdens de container inladen is het
verplicht om een mondmasker en handschoenen te dragen!
Op donderdag 16 juli 2020 verwachten we jullie aan het Warot te Winksele om 9 uur. Van
op het terrein nemen we de bus naar ons kampterrein in het prachtige Botassart. Geef bij
vertrek alvast je kids-ID of gewone ID, samen met de medicatie én attest, af aan de leiding.
Op donderdag 23 juli 2020 komen we terug aan aan het Warot te Winksele om 15 uur
(richtuur), hier kunnen de ouders jullie dan ook meteen komen ophalen.

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!
JV’s:
Eva Lameire: 0483 60 17 94
Jill Poels: 0479 13 38 15
Merel Jonkers: 0468 13 60 40
Mika Marcelis: 0465 02 62 05
Paulien Daenen: 0496 77 92 02
Anton Dewinter: 0475 59 88 92

CoViD-19 Maatregelen

Zoals jullie afgelopen maanden wel zullen hebben gemerkt, leven we in
een nieuw tijdperk waarin Corona ons de regels voorschrijft. Daarom zal
dit kamp er wat anders uitzien dan normaal, al is elk kamp met ons een
feest! We mogen dus toch op kamp, als we rekening houden met
volgende maatregelen:
● Als je kind (5 dagen voor vertrek) ziektesymptomen vertoont van
het coronavirus (zie website federale overheid) kan hij niet mee.
Indien je je kind meestuurt wetende dat hij een risico inhoudt voor
de groep is dit volledig jullie verantwoordelijkheid.
● 1,5 meter afstand is voor ons niet nodig, gezien we binnen onze
bubbel blijven, geen zorgen! Intiem contact is wel niet aangeraden,
al denken we dat jullie je wel kunnen beheersen.
● Eetgerei brengt iedereen voor zichzelf mee (gamel, drinkbus,
bestek, keukenhandoek)
○ Drinken van elkaars drinkbus en eten uit elkaars gamel kan
dus echt niet !
● We wassen onze handen van ‘s ochtends tot ‘s avonds, voor én
na elke maaltijd en tussen de spellen door. (Zo beschermen we
onself en onze mede-kameroedjes)
● We komen nooit in contact met andere scoutsgroepen in de
buurt, we zijn op ons terrein met onze bubbel, deze verlaten we
niet. Wanneer we de buitenwereld toch intrekken(dagtocht),
dragen we allemaal ons mondmasker.

● Onze fourage zal bij het bereiden van die oh-zo heerlijke
maaltijden een mondmasker en handschoenen dragen, maar
ook kleren natuurlijk.
Wat als jouw kind symptomen vertoont op kamp?
● Bij vermoeden van een corona-besmetting lichten wij steeds de
ouder(s) in kwestie in (Richtlijn Scouts & Gidsen Vlaanderen).
● Kinderen die ziek worden, Covid-19 of niet, kunnen niet mee op
kamp blijven en moeten naar huis.
● De nodige sanitaire- en quarantaine-maatregelen kunnen
genomen worden op kamp
● Wij staan steeds in nauw contact met ouders in verband met
eventuele ontwikkelingen op kamp
● Bij een bevestigde Corona-zieke op kamp (dus na een positieve
test), stopt het kamp onmiddellijk en moet iedereen naar huis.
Iedereen moet thuis vervolgens 14 dagen in persoonlijke
quarantaine verblijven.

Wat doe ik als ouder?
● Bij het afzet ten van uw kinderen is het verplicht om een
mondmasker te dragen !
● Ook afstand dient bewaard te blijven tussen de verschillende
gezinsbubbels.
● Wordt uw kind ziek NA kamp, moet u zo snel mogelijk een dokter
contacteren. Deze zal na een positieve test het contact-trading
center op de hoogte brengen.

Inschrijving & betaling
Omdat ons kamp vol plezier en vertier niet gratis is, vragen we €125 voor 8 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 €125 op rekeningnummer BE15 7344 1110 7530 te storten met de
melding: voornaam en naam + ‘scoutskamp jongverkenners’. Net als de digitale inschrijving
in te vullen via onderstaande link. Daarnaast vragen we ook om de medische fiche nog eens
na te kijken en eventueel aan te vullen indien het nodig is (op de groepsadministratie) en
goed te keuren (door deze opnieuw op te slaan).
De betaling én de inschrijving moeten ten laatste
voor 1 juli 2020 in orde zijn! Anders zal je helaas
niet mee op kamp kunnen gaan.
Inschrijvingslink om je zoon of dochter in te schrijven:
https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/

