Giverkamp 2020
Special edition
20-30 juli

Kampverhaal
Nu we al ongeveer halfweg in 2020 zijn en zowat alles hebben meegemaakt waar we schrik
voor hebben: Bosbranden (vaarwel mooie beestjes en natuur), Bijna Wereldoorlog 3 ( Please
God no why) en als kers op de taart, een wereldwijd virus dat ons allemaal dag en nacht
bezighoudt, is het tijd voor dat éne waar we dit jaar WEL naar hebben uitgekeken, namelijk
Giverkamp!!!!!
Omdat we allemaal wel wat afleiding van dit rare jaar kunnen gebruiken én om ons te
beschermen tegen wat nog kan komen gaan WIJ, de giverleiding, op zoek naar degene die
alles kan overwinnen, voor wie geen tegenslag te veel bestaat en die werkelijk ALLES kan!
Jaja, we hebben het over de allereerste Giver Universalis, de meest complete, sexy, slimme,
handige, grappige, sterke, charmante giver van de hele hoop! Heb jij het in je om alle fysieke,
mentale en motorische proeven te overwinnen? Dan ben jij misschien wel die ultieme Giver die
we zoeken!
Wij (de leiding), als jullie mentoren, begeleiders maar bovenal bewonderaars zijn er rotsvast van
overtuigd dat ieder van jullie het in zich heeft om de titel van Giver Universalis in de wacht te
slepen! Aarzel niet, en maak dit fantastische avontuur samen met ons mee!
Wij kijken er alvast heel hard naar uit jullie eindelijk terug te zien na al die tijd. Tot binnenkort!!

Kussen, lekjes, vuistjes, stevige linkers en handshakes vanop een veilige afstand,
Jullie leiding xxx

Algemene informatie
We spreken Maandag 20 juli om 9
 u af aan het Martelarenplein in Leuven. Zorg zeker dat jullie
allemaal op tijd zijn, het is zeer belangrijk dat we onze trein niet missen aangezien deze
gereserveerd is!
Op Donderdag 30 juli zullen we terug aankomen in Veltem omstreeks 15u (dit is een richtuur,
kan nog veranderen de dag zelf)
Belangrijk : aangezien wij op kamp heel veel belang hechten aan hygiëne is het dan ook
verplicht dat elke giver zijn/haar eigen stoffen mondmasker meeneemt op kamp.Dit dient onder
andere gedragen te worden op de trein, tijdens het koken… een absoluut noodzakelijk en
essentieel iets om mee te nemen, Leg het dus maar als eerste klaar als die trekrugzak wordt
ingepakt!!
In verband met de betaling van het kampgeld, zal dit bedrag 25 euro lager liggen voor de leden
die al hadden betaald voor het tweede giverweekend van 13-15/03, er zal ook nog een
specifieke mail hierrond verstuurd worden voor de zekerheid.

Corona-informatie
In het geval uw zoon/dochter een zich in de categorie van risico-patiënten bevindt, dan is een
attest van een dokter verplicht om mee te mogen op kamp.
Moest er in het ergste geval een lid zijn dat met symptomen kampt, zal deze in quarantaine
ondergebracht worden op het kampterrein en zullen wij de ouders contacteren om hem/haar op
te komen halen.
Stel dat uw zoon/dochter vanaf 5 dagen voor vertrek met symptomen kampt of ziek is, dan gaan
wij er vanuit dat u als ouder uw verantwoordelijkheid neemt en uw kind niet mee laat vertrekken
op kamp, om zo de rest van de groep en uw eigen kind te beschermen.

Hoe ziet een dag op ons mega, geweldig, kei tof giverkamp er uit:
9u:  ‘s Morgens en de wekker afgezet. Strek ulle benen & tenen en stap uit ulle beddenbak. Klaar
voor een stevig ontbijtje?
10u a 10u30: Tijd voor de eerste activiteit van de dag! Benieuwd wie er fris is opgestaan en
klaar is voor een eerste proef in de felbegeerde strijd om de Giver Universalis.
11u00: De Jerre meus in jullie mag tevoorschijn komen want elke patrouille staat afwisselend
paraat voor een Vlaamse klassieker. We hopen de ouders een volwaardige kok terug af te
leveren.
13u: Hopelijk hebben jullie er iets van gebakken want het is etenstijd xo, mangiare!
14u: We gaan we op megavette uitstap, aangezien de Giver Universalis ook op onbekend
terrein een topprestatie moet kunnen leveren!
Indien we op het terrein blijven zal de strijd hier verder gezet worden door middel van proeven
te land, ter rivier en in de lucht!
16u: Aangezien we al veel fysieke of mentale inspanningen hebben moeten leveren, nemen we
een korte pauze met een vieruurtje en drankje.
19u: Men moet eten om te leven, niet leven om te eten… De leiding heeft weer een 4*-gerecht
voorzien. Echte kanjers toch.
20u30: We spelen nog een avondspel, want voor de Giver Universalis maakt licht of donker
helemaal niks uit. Kei neig jongeh, maar pas op, alleen de beste kunnen blijven.
23u: Wat keuvelen in de tent, wat nababbelen aan het vuur, kaartje leggen bij kaarslicht. We
genieten na van een fijne dag. Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet. Met misschien
een klein feestje. Daar zulde em hebbuh, den DJ Paul Elstak of niej!

Wat neem ik allemaal mee op special edition scoutskamp???
Kledij
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Scoutsuniform
T-shirt (jullie krijgen je mooie giver T-shirt trouwens nog!)
Dikke truien (het kan ‘s nachts heel koud zijn)
1-2 Lange broek(en)
Shorten/rokskes/kleedjes
Sokken
Ondergoed (aangezien we 10 nachten weg zijn, zou ik er 10 meepakken)
Zwemgerief! (+Eventueel waterschoenen)
Fluohesje
Regenjas
Kledij die vuil mag worden!!

Slaapgerief
●
●

Matje
Slaapzak

Schoenen
●
●
●

Stapschoenen
Gemakkelijke schoenen
Eventueel schoenen voor in het water

Toiletgerief
●
●
●
●
●
●
●

Tandenborstel en tandpasta
Zonnecrème tegen de zon (doe daar eventueel ook nog een afterlotion bij als je weet dat
je snel verbrand, we willen goed beschermd zijn hé)
Shampoo en zeep (biologisch afbreekbaar!!)
Handdoeken + washandjes
Kam, borstel
Pleisters tegen de blaren
Muggenmelk

Varia
●
●
●
●
●
●
●

Drinkbus
Uw kookkunsten
2 Keukenhanddoeken(zeer belangrijk ivm hygiëne!!)
Buzzypas
Gamel met eigen bestek
Identiteitskaart
Zaklamp

●
●
●
●
●
●
●

Zakmes + werkhandschoenen (eventueel voor bij het sjorren; kan heel
handig zijn)
Hoedje tegen de zon
Zonnebrilleke tegen de zon
En uiteraard zonnecrème tegen de zon (doe daar eventueel ook nog een afterlotion bij
als je weet dat je snel verbrand, we willen goed beschermd zijn hé)
Zakgeld
Medicatie indien nodig en breng de leiding hiervan op de hoogte (indien dit nog niet
gebeurd is)! Stuur een mail naar Brecht Nuyts voor specifieke informatie.
En 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 slechte kookkunsten en uw slecht humeur

! Tip: zet in alles je naam

Het zal dit jaar alleen met jullie kei toffe leiding te doen
zijn… en dus ook met de kookkunsten ervan…
Elisa Clerix
Totem: Lona de pistachegele levendige Slaapmuis
Jaar leiding: 3e jaar leiding
Taak: Takleidster
Leukste scoutservaring: Jinkamp in Macedonië en fietskamp bij
de givers!!!!
Lievelingseten: Spaghettiiiiii

Sophie Janssens
Totem: Nalou de Barbapapagele zacht-moedige Slaapmuis
Jaar leiding: 2e jaar leiding
Taak: Materiaal
Leukste scoutservaring: Jinkamp naar Bulgarije!!
Lievelingseten: Nogwel alles wat Mexicaans is; Italiaans geraakt
ook wel goed binnen

Niels Van Loon
Totem: Rino de cuberdonoranje geestige Dolfijn
Jaar leiding: 3e jaar leiding
Taak: Lokaal
Leukste scoutservaring: Jinkamp naar Macedonië
Lievelingseten: Mosselen friet op de Vlaamse!

 aarten Drossart
M
Totem: Django de safraanrode loyale oeakari
Jaar leiding: 2de jaar leiding
Taak: kas
Leukste scoutservaring : Dit kamp, ik ben er 100% zeker van!!
Lievelingseten: fishticks met spinaziepuree & goed veel tartaar,
smaakt op kamp 10 keer zo goed!!
GSM : 0474073232
E-Mail: maarten.drossart@hotmail.com

Brecht Nuyts
Totem: Krawiki de dennenrode stoutmoedige hazewind
Jaar leiding: 3de
Taak: EHBO
Leukste scoutservaring: Macedonische bergen ontdekken
Lievelingseten: Spaghetti van de bomma & kebab v/d Ali Baba
GSM: 0476 61 53 49
E-mail: brecht.nuyts@hotmail.com
Félix Crommelinck
Totem: Pivo de oezogroene wilskrachtige scholekster
Jaar leiding: 3de
Taak: Materiaal
Leukste scoutservaring: Wafelverkoop 2013
Lievelingseten: De ballekes van de vloemse
GSM: 0471737797
E-mail: felix.crommelinck@gmail.com

Oh ja, jullie waren vroeger ook al echte beauties !

Praktische informatie
We zijn heel blij dat we op giverkamp mogen gaan, maar toch zal het dit jaar anders
verlopen dan gewoonlijks. Gezien we maatregelen gaan we niet meer rondtrekken
doorheen België, dit wil zeggen dat we dus niet op fietskamp gaan, maar het hele kamp
op een leuk terrein blijven.. Ondanks dat het geen fietskamp is, gaan we er toch het
allerbeste van proberen maken!
We gaan op kamp van 20 tot 30 juli in de Ardennen, meer concreet in Warmifontaine.
Het concrete adres van het kampterrein is Les Evets, 6840 Warmifontaine.
In geval van nood kunnen jullie ons bereiken op één van volgende nummers, maar
onthoudt: geen nieuws is vrijwel (bijna) altijd goed nieuws.
●
●
●
●
●
●

Elisa Clerix: 0470 21 87 72
Sophie Janssens: 0473 23 76 26
Félix Crommelinck: 0471737797
Brecht Nuyts: 0476 61 53 49
Maarten Drossart: 0474 07 32 32
Niels van Loon: 0479 66 53 96

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/

Bovendien gelden er ook strenge regels i.v.m. drugs en alcohol. Indien
we een lid betrappen met alcohol zal er een sanctie volgen.
Indien we een lid betrappen met sterke drank en/of drugs zullen
de ouders onmiddellijk gebeld worden en zal hij/zij het kamp moeten verlaten. Drugs en
alcohol horen niet thuis op een giverkamp en is ook niet toegelaten volgens Scouts en
Gidsen Vlaanderen. Wij rekenen erop dat elk lid zelf zijn verantwoordelijkheid neemt,
zodat wij als leiding niet altijd deze strenge rol op ons moeten nemen. Als iedereen zich
houdt aan de (beperkte) regels zal het voor iedereen ook leuker zijn.
Wij kijken er alvast naar uit!!!
Heel veel groetjes en een stevige linker,
De giverleiding

