Wie o wie gaat er mee op kamp?

EMMA CLAES
Totem: Mali de leliegele goedhartige torenvalk
Favoriete scoutsactiviteit: Tweedaagse!
Je kan bij terecht voor: Advies over de jongens ;)
Beste scouts herinnering: Jinkamp Macedonië
Liedje dat bij mij past: Pizza Calzone - Enge
Buren
Openingszin: Heb je mijn nieuwe slaapzak al
gezien?

EVA VANDEPUT
Totem: Quica de aurumindigo dappere wasbeer
Favoriete scoutsactiviteit: Kamp ☺
Je kan bij terecht voor: Roddels, advies en een
goeie babbel
Beste scouts herinnering: Jinkamp Polen
Liedje dat bij mij past: Sunset lover – Petit Biscuit
Openingszin: Geloof je in liefde op het eerste
gezicht of moet ik nog een keer langslopen?

FOLKE FERMONT
Totem: Mao de ouzozwarte volhardende alpaca
Favoriete scoutsactiviteit: Kamp!
Je kan bij terecht voor: Hulp bij vanalles & nog
wat
Beste scouts herinnering: Trektocht op jinkamp in
Bulgarije
Liedje dat bij mij past: I don’t want to miss a
thing - Aerosmith
Openingszin: Kom jij uit Chernobyl? Je ziet er
namelijk stralend uit!

AMBER VANBENEDEN
Totem: Twix de lavendelwitte goedgeluimde kauw
Favoriete scoutsactiviteit: Autozoektocht!
Je kan bij terecht voor: De beste dansmoves en is
goed lachen
Beste scouts herinnering: Jinkamp Macedonië
Liedje dat bij mij past: Als ze lacht - Yevgueni
Openingszin: Are you from Tennessee? Cause
you’re the only 10 I see ;)

THOMAS WILLEKENS
Totem: Mané de topaasblauwe stoutmoedige agoeti
Favoriete scoutsactiviteit: Kookwedstrijd
Je kan bij terecht voor: Grapjes
Beste scouts herinnering: Jinkamp Bulgarije
Liedje dat bij mij past: You’ll never walk alone – Gerry
& the pacemaker
Openingszin: Ken ik jou niet van volgende week vrijdag?

MICHIEL RASKIN
Totem: Gringo de taiga witte betrokken olifant
Favoriete scoutsactiviteit: Kamp uiteraard
Je kan bij terecht voor: Een dagelijkse dosis
flauwe humor
Beste scouts herinnering: Scoutskamp Bulgarije
Liedje dat bij mij past: Giong up the country –
Canned Heat
Openingszin: Hey, kende gij den bratsman al?

KAAT VANDENHOUT
Totem: Quitiki de meidoorngele vastberaden kauw
Favoriete scoutsactiviteit: Kamp natuurlijk!
Je kan bij terecht voor: een gezellige babbelsessie in
de tent x
Beste scouts herinnering: Jinkamp in Polen ☺
Liedje dat bij mij past: How to save a life – The Fray
Openingszin: Ik hou niet van regen maar voor een
spetter als jij maak ik een uitzondering x

De Fourage
OSKAR VERHAEGHE
Totem: Lavazwarte goedgeluimde specht
Favoriete scoutsactiviteit: Kamp
Je kan bij terecht voor: Lekker eten & roddels
over de leiding
Beste scouts herinnering: Wandelen in de
bergen in Bulgarije
Liedje dat bij mij past: Don’t stand so close to
me – The Police
Openingszin: How you Doin’?

ELS HEYRMAN
Totem: Zonnebloemgroene dartele lori
Favoriete scoutsactiviteit: zomerse
vergaderingen & kamp
Je kan bij terecht voor: een tas koffie
Beste scouts herinnering: Bulgaarse zon, mensen
en wolven
Liedje dat bij mij past: een kopje koffie – VOF De
Kunst
Openingszin: Hangt van mijn slachtoffer af

ANDREAS DEVOGEL
Totem: Ivoorgroene gedreven torenvalk
Favoriete scoutsactiviteit: SCOUTSKAMP
Je kan bij terecht voor: heerlijke vegetarische
gerechtjes en kooktips
Beste scouts herinnering: een lange Bulgaarse
avond aan het strand gevuld met Deep
Liedje dat bij mij past: Crazy – Gnarls Barkley
Openingszin: Mooie schoenen…

Dagplanning
09u00: De zon schijnt al volop, de vogels fluiten, het belooft weer een prachtige dag te worden in
Botassart! De jogi’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 voor 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 jogi’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 slaap 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 (genoeg!!)
❏ Sokken
❏ Pyjama
❏ Zonnebril/ Pet
❏ Zwembroek/badpak/bikini
❏ Regenjas
❏ Zaklamp/koplamp
❏ Zakmes
❏ Luchtmatras
❏ Matje
❏ Slaapzak
❏ 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
Hygiëne:
❏ Biologisch afbreekbare zeep Vb. Ecover (we denken aan de natuur ;))
❏ Tandenborstel
❏ Tandpasta
❏ Deo
❏ Handdoeken + washandje
❏ Zonnecrème
❏ After sun
❏ Muggenmelk/spray
❏ Blarenpleisters
❏ Maandverband/tampons indien nodig
❏ Papieren zakdoeken
❏ Alcoholgel voor de handen
❏ Meerdere herbruikbare mondmaskers
❏ Meerdere paren plastic handschoenen

Eten:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Keukenhanddoeken
Persoonlijke handdoek (hiermee droog alleen jij je handen, eigen bestek & gamel mee af na
elke wasbeurt).
Gamel + naam erop
Bestek + naam erop
Beker + naam erop (zeer belangrijk dat iedereen steeds uit zijn/haar beker drinkt)
Je beste kookskills

Dagtocht:
❏ Ingelopen stapschoenen (om zo min mogelijk blaren te krijgen)
❏ Fluovest
❏ Drinkbus
❏ Klein extra zakje om spullen in mee te nemen
❏ Zakgeld (max €15)
Wat laten we thuis:
❏ Snoep, chips, frisdranken en dergelijke
❏ Piratten of andere soorten bommekes
❏ Een slecht humeur
❏ GSM/smartphone (deze kan je meenemen voor dagtocht als je deze bij vertrek afgeeft).
❏ Andere waardevolle voorwerpen ( als je het meeneemt is het op eigen
verantwoordelijkheid).

Coronaproof op kamp
Wie mag er mee op kamp?
Alle jonggidsen (betaald én ingeschreven) mogen mee op kamp, samen met de leiding en de
fourage. Wij vormen tijdens het kamp een bubbel van 50 personen. Dit is de maximale limiet voor
een scoutskamp deze zomer.
Als uw dochter tot de risicopatiënten hoort, mag zij nog steeds mee, op voorwaarde dat:
• Uw dochter een medisch attest van de huisarts heeft
OF
• De ziektesymptomen onder controle te houden/afwezig zijn met medicatie (vb astma is
afwezig m.b.v. een puffer).
Wat houdt nu juist een jonggidsenkamp in?
• Op een jonggidsenkamp sjorren we zelf de bedden en de kookvuren.
• We slapen in tenten.
• De jonggidsen maken in de middag zelf hun eten, op hun kookvuur.
• We wassen ons in een rivier vlak aan ons terrein.
• Dit jaar is er geen tweedaagse wandeltocht door het virus. Hiervoor voorzien we een
aanpassing (lees: een dagtocht) binnen de maatregelen van de overheid.
Algemene maatregelen
• We mogen op kamp in een bubbel van maximum 50 pers (leden, leiding & fourage).
• Binnen deze bubbel mag er contact zijn tussen elkaar, maar we blijven ons gezond verstand
gebruiken.
• De activiteiten laten we zo veel mogelijk normaal doorgaan, indien dit kan! Er zullen wel
minder contactspelen zijn.
• Zowel leden als leiding blijven zoveel mogelijk op het terrein. Fourage mag zich met
bescherming naar de winkel begeven.
• Leden mogen niet alleen van het terrein af! Ze mogen enkel buiten het terrein komen onder
toezicht van een leiding.
• We dragen een mondmasker wanneer we ons buiten het terrein begeven en met andere
personen die niet in onze bubbel zitten in contact komen zonder 1,5 m afstand te kunnen
behouden.
Hygiënemaatregelen
• Wanneer de jonggidsen zelf koken zullen ze zich ook moeten beschermen " handschoenen
aandoen en een mondmasker dragen. Bij de jonggidsen zitten meisjes van 11 -14jaar samen
en aangezien vanaf +12 de strenge maatregelen gelden, zullen wij deze ook moeten
toepassen tijdens het koken.
• Voor en na elke activiteit én maaltijd worden de handen gewassen. Hiervoor voorzien we
een kom, waarin elk lid haar handen kan wassen en nadien direct afdroogt met haar eigen
handdoek. Deze kom wordt na elke wasbeurt weggegoten en bij de volgende wasbeurt
voorzien we een nieuwe kom met proper water.

•
•

Elke dag wordt er een moment voorzien om te ‘douchen’ in de rivier vlak aan ons terrein.
Iedereen drinkt alleen uit haar eigen drinkbus of beker, er wordt niet van dezelfde flessen of
glazen gedronken.

Noodprocedure
• Indien uw dochter 5 dagen voor vertrek symptomen heeft of ziek is, mag zij niet mee.
• Wij zijn verplicht een quarantaine ruimte te voorzien, een aparte tent met spullen om je
bezig te houden, voor het geval dat er iemand ziektesymptomen krijgt. Die persoon wordt in
deze tent geplaatst tot dat 1 van de ouders haar komt halen. Één en dezelfde leiding mag bij
dit lid mits er berscherming (mondmasker, handschoenen & een veilige afstand) wordt
gedragen.
• Indien een jonggids op kamp positief test op het Covid-19 virus dan gaat de hele bubbel naar
huis én blijven zij 14 dagen in quarantaine vooraleer ze deel uitmaken van een nieuwe
bubbel.

Praktische informatie
Spannend, nog 40 keer slapen en het is zo ver! Jonggiverkamp editie 2020! Wij gaan op kamp in
Botassart, een prachtige plaats in Ucimont, een deelgemeente van de stad Bouillon. Hier zullen wij
ons 7 dagen volledig uitleven.

Post
Natuurlijk kunnen er kaartjes of brieven gestuurd worden naar dochterlief, maar voorzie wel een
volledige en duidelijke adressering op de omslag. De boer gaf ons mee dat onvolledige of onjuiste
info op de omslag leidt tot de retour van het kaartje of bij gebrek aan een retouradres in de
vuilnisbak terecht komt.
Naam + voornaam Jonggids
Scouts WVB terrein 4 & 5
p/a Bernard Gourmont
Rue de Neumoulin 12
6833 Botassart

Vertrek & Aankomst
Aangezien alles nu wat anders is verlopen dan we eerst dachten zijn er ook andere vertrek en
aankomst data. Ons fantastisch/onvergetelijk/megacool/episch (jullie snappen wat we bedoelen)
kamp start dit jaar op donderdag 23 juli 2020. Wij verwachten jullie om 9u aan het Warot. Geef bij
vertrek alvast je kids-ID of gewone ID, samen met de medicatie én attest, af aan de leiding.
Praktische regels bij het vertrek:
• Neem thuis al afscheid van elkaar.
• 1 ouder komt het lid afzetten aan de lokalen.
• Kom juist op tijd niet te vroeg en zeker niet te laat.
• Bij het afzetten blijven de ouder en het lid zo lang mogelijk in de auto zitten.
• De leden nemen afscheid van hun ouder in de auto en gaan zelfstandig naar de leiding.
Op donderdag 30 juli 2020 keren we terug huiswaarts. Jullie kunnen om 16u (richtuur) afgehaald
worden aan het Warot.
Praktische regels bij de aankomst:
• 1 ouder komt het lid halen.
• Bij aankomst blijft de ouder in de auto zitten!
• De leden gaan zelf naar de auto toe, om zo huiswaarts te keren.

Omwille van de drukte bij de gemeente, wordt onze container pas op 4 augustus van het
kampterrein naar onze lokalen gebracht. Om de container uit te laden rekenen we ook op
hulp van de leden. Het uitladen zelf zal met de nodige voorzorgsmaatregelen gebeuren
(mondmasker aan + 1,5M afstand). Hierover volgt nog een mail na het kamp.

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!
Jogi’s:
Emma Claes: 0490 43 73 74
Amber Vanbeneden: 0470 09 76 63
Eva Vandeput: 0471 04 18 71
Thomas Willekens: 0484 07 17 23
Michiel Raskin: 0489 57 77 74
Kaat Vandenhout: 0468 19 88 38
Folke Fermont: 0492 78 87 18

Inschrijving, betaling & medische fiche
Omdat ons kamp vol plezier en vertier niet gratis is, vragen we €125 voor 7 dagen all-in. Indien u
meerdere kinderen in de scouts heeft krijgt het 2e, 3e, 4e, … kind 10 % korting op de kampprijs.
Via deze link kunnen jullie je inschrijven: https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/. Door
de Coronacrisis moeten we jullie via deze weg nog wat extra vragen stellen om zeker te zijn dat alles
in orde is.
Gelieve zo snel mogelijk €125 op rekeningnummer BE90 7344 1110 7732 te storten met de melding:
voornaam en naam + ‘scoutskamp jonggidsen’.
Daarnaast vragen we ook om de medische fiches nog eens na te kijken en eventueel aan te vullen
indien het nodig is (op de groepsadministratie) en opnieuw goed te keuren (door deze opnieuw op
te slaan). Vergeet ook zeker niet om langs de huisarts te gaan, voor het medicatie attest indien dit
nodig is. In verband met het Covid-19 virus is het zeer belangrijk dat de medische fiches juist én
volledig ingevuld zijn voor dat uw jonggids op kamp vertrekt.
Via deze link en het lidnummer van uw dochter kan u de medische fiche raadplegen, aanvullen en
opnieuw
opslaan:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2019.11.25_handleiding_ouders_steekkaart_nieuw.pdf

De betaling moet ten laatste voor 1 juli 2020 in orde zijn! Anders zal je helaas niet mee op kamp
kunnen gaan.
Fonds op maat
Fonds op Maat is het solidariteitsfonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit fonds
ondersteunen we kinderen, jongeren en hun ouders, die het thuis financieel moeilijk hebben. Zo
proberen we de financiële drempels van het deelnemen aan scouting weg te werken.
Bij Fonds op Maat kan je aanvragen doen voor steun voor deelname van leden aan betalende
activiteiten zoals weekends, kampen, zwemmen,... Een aanvraag gebeurt steeds door de leiding, niet
door ouders of leden.
Indien dit voor u van toepassing is en u hier graag gebruik van wilt maken, mag u mailen naar
emma.claes3@gmail.com.

doktersattest medicatie
bijlage aan de individuele steekkaart

ondergetekende, dokter in de geneeskunde,
………………………………………………………………………………………..…………
verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere):
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
geboren op:
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……..
mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen :
naam geneesmiddel:
…………………………………………………………………………………………………..…….……………………………….
dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur):
…..……………………………………………………………………………………………
wijze van toediening :
….…………………………………………………………………………………………….………………………………………
O door leiding
O zelfstandig in te nemen
O door verpleegkundige
bewaring: (vb.koelkast)
.…………………………………………………………………………………..….…………………………………
O door leiding
O zelfstandig
eventuele einddatum van de
behandeling:…………………………………………………………………..….………………………………
waarvoor dient deze medicatie:
……………………………………………………………………………………………………………………….

mogelijke bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden:

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften)
telefoonnummer van de arts: ……………………………………………………………………………………………………
opgemaakt te (plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..………….
handtekening en stempel van de arts:

schema toediening medicatie

naam medicatie

dag

uur

toediening

bewaring

ter behandeling van

bijwerkingen

