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Dag jonggidsen!!

Hier is hij dan, de kampbrochure! 10 dagen lang ravotten met je beste vriendinnen in
het zonnige Trois-Ponts, je eigen potje koken op een primitieve manier en naar het
toilet gaan waar zelf Bear Grylls jaloers op zou zijn, of toch net niet?
Kortom…. SCOUTSKAMP!

In deze kampbrochure komen jullie meer te weten over het kampthema, praktische
afspraken, wat jullie moeten meenemen en nog veel meer.

Wat het kampthema is, weten jullie al ondertussen. Maar wat de bedoeling ervan is,
houden we nog even geheim. We kunnen jullie wel al zeggen dat we jullie verkleed
verwachten in het thema ‘FILMFEST’.

Wij kijken er alvast enorm naar uit en we twijfelen er niet aan dat dit hetzelfde geval
is bij jullie!

Een Stevige Linker,
Manon, Eline, Raf, Françoise en Dries
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PRAKTISCH
Waar en wanneer?
Ons kamp gaat dit jaar door van 5 tot 15 juli in Trois-Ponts. Ons kampterrein wordt
doorkruist door een beekje en ligt aan de rand van een bos. Dit is dus het ideale
terrein voor 10 dagen Jonggidsenkamp!

Vertrek
We vertrekken vanuit Zele met de trein naar ons kampterrein. We verzamelen 5 juli
aan het station van Zele om 8u20 stipt. De trein wacht niet dus kom zeker op tijd!
Gelieve niet uitvoerig afscheid te nemen want samentroepen van mensen moet
worden vermeden. Ouders dragen best ook een mondmasker bij het afzetten.

WAT ZEKER MEENEMEN BIJ VERTREK?
❏ Medicatie + Doktersattest (*)
❏ Individuele steekkaart: Je kan deze vinden op onze site. Vergeet ze zeker

niet!
❏ Identiteitskaart
❏ Lunchpakket + drinkfles
❏ Mondmasker
❏ Stylo

* De leiding mag van de wetgever geen medicatie meer toedienen zonder
doktersattest. Het doktersattest en de individuele steekkaart kan je vinden via:
https://www.scoutsengidsenzele.be/activiteiten/kampen-2021

Terugkeer
Bij terugkeer op 15 juli verwachten wij de ouders om 19u op het scoutsterrein. We
vragen aan de ouders om voor de poort te wachten op de jonggidsen en hun
bagage. Er zit op dat moment een andere scoutsgroep op ons terrein dus we willen
het contact zo miniem mogelijk houden. Met  andere woorden: hoe minder
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personen het scoutsterrein betreden, hoe beter.

Wat met onze bagage?
Om het sleuren op de trein te verminderen mogen al jullie
valiezen mee met de camion. De camion zal gevuld worden op
30 juni om 19u op het scoutsheem.

Inschrijven

Jullie kunnen zich inschrijven voor het kamp via het volgende e-mailadres:
jonggidsenleiding@scoutsengidsenzele.be. De kostprijs voor het kamp bedraagt
€130. Gelieve dit voor zondag 20 juni te storten op BE55 7370 3170 9444 met
vermelding: naam + voornaam, jonggidsenkamp 2021.

Indien er jonggidsen zijn die nog twijfels hebben over het tentenkamp mogen jullie
ons gerust nog een mailtje sturen. Wij hopen dat er zoveel mogelijk jonggidsen
meegaan! Tip: jullie kunnen een deel van dit bedrag terugkrijgen via jullie mutualiteit.
Haal zo’n formulier af in het kantoor of via internet en laat het afstempelen door de
groepsleiding!

Post
Al wie jullie een briefje wil sturen kan dit doen naar het volgende adres:
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Contact
Voor dringende zaken op kamp kunnen jullie ons altijd bereiken via
onderstaande telefoonnummers. Voor meer algemene vragen en als er na
het lezen van deze brochure nog iets niet duidelijk mocht zijn: stuur gerust
een mailtje! E-mail adres: jonggidsenleiding@scoutsengidsenzele.be

Manon Vanheulenberghe (takleidster)
Zorgzame Ara
0468/11.98.24

Dries Dierick
Opvallende Bergduivel
0471/84.39.10

Françoise Van Winkel
Frivole Stekelstaartzwaluw
0468/27.22.65

Raf Vandekerkhove
Argeloze Hardoen
0493/18.88.91

Eline Geens
Rooskleurige Albatros
0471/34.66.14
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We hopen dat jullie ons op kamp enkel in noodgevallen contacteren,
bedankt hiervoor.

Dagindeling

8u30: Opstaaaaaaan!

9u: The breakfast club

10u: Ochtendprogramma

12u30: Ratatouille

13u: Clean house

13u30: Middagprogramma

17u: Komen eten!

20u: De smaakpolitie controleert de hygiëne

20u30: De laatste show

22u30: Slapen tegen de sterren op

VALIES
Wat moeten jullie allemaal meenemen?

Kledij

❏ UNIFORM (hemd, das, rok en bottines) - doe dit aan bij het vertrek!

❏ Lange broeken

❏ Shortjes/rokjes

❏ Voldoende kousen

❏ Goede stapkousen

❏ Voldoende ondergoed

❏ T-shirts en topjes
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❏ Warme truien

❏ Regenjas/poncho

❏ Kledij die vuil mag worden (écht vuil)

❏ Bikini/badpak

❏ Bottines (zeer belangrijk voor tweedaagse)

❏ Sportschoenen

❏ Sandalen/teva’s

❏ Slippers

❏ Eventueel regenlaarzen

❏ Verkleedkleren in het thema ‘Filmfest’:

film/serie/programma

Toiletgerei

❏ Douchegel en shampoo (ecologisch afbreekbaar!)

❏ Kam (tenzij je dreadlocks wil)

❏ Tandenborstel

❏ Tandpasta

❏ Zonnecrème en after-sun

❏ Anti-insect spray

❏ Deo

❏ Bril/lenzen

❏ Maandverbanden/tampons

❏ Handdoek

❏ Washandje

Eetgerei

❏ Gamel (bij voorkeur 2)

❏ Bestek (lepel, mes en vork)

❏ Aardappelschillertje of mesje

❏ Drinkbeker

❏ Twee keukenhanddoeken (breng oude mee want deze overleven het kamp

bijna nooit)
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Slaapgerei

❏ Pyjama

❏ Kussen

❏ Slaapzak

❏ Slaapmatje (geen veldbedden!!)

❏ Knuffelbeer

Allerlei

❏ Identiteitskaart

❏ Medische fiche (breng deze mee naar het station bij

vertrek)

❏ Deftige rugzak/trekrugzak (voor de tweedaagse)

❏ Drinkfles/camelbak

❏ Petje of hoedje

❏ Zonnebril

❏ Zaklamp

❏ Zakmes

❏ Linnen zak (voor je vuile was)

❏ Eventueel medicatie

❏ Wasspelden

❏ Klein flesje ontsmettingsgel

❏ 3 mondmaskers

❏ Eventueel een duikbril voor tijdens het vuur maken

❏ Zakdoeken

❏ 2 bollen sjortouw

❏ Gerief om brieven te schrijven (postzegels, adressen, enveloppe...)

WAT LAAT IK THUIS:

❏ GSM

❏ Snoep, koeken...

❏ Laptop, iPod, iPad (kortom: alles met een batterij behalve je zaklamp)

❏ Huisdieren
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❏ Huiswerk

❏ Horloges/wekkers

❏ Jullie liefjes

❏ Je ouders

❏ Je liefdesbrieven van de jongverkenners

❏ Alles wat je denkt dat niet zal mogen

❏ ...

Alles wat de mama’s en papa’s graag terug naar huis zien komen, kunnen ze best
merken met de naam van de jonggids. Witte washandjes of metalen lepels zien er
nu eenmaal allemaal hetzelfde uit! Vergeet ook zeker de uniformstukken niet te
tekenen.

Medicijnen

Gelieve alle individuele steekkaarten zo volledig mogelijk in te vullen en op de dag
van vertrek af te geven aan de leiding. Indien uw jonggids medicijnen moet nemen,
gelieve dan bij alle doosjes of flesjes een briefje te steken met daarop de naam van
uw dochter en het tijdstip + de hoeveelheid die zij ervan moet nemen. Vergeet ook
niet om de leiding te verwittigen.

Uniform

Er wordt verwacht dat jullie uniform perfect in orde is. Dit houdt in:

- Hemd
- Rok
- Das
- bottines
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Op kamp in tijden van Corona. Wat nu?
Dat het een memorabel kamp zal worden dit jaar zal niet alleen liggen aan de
fantastische activiteiten die we zullen doen maar ook aan hoe we op kamp
zullen gaan. Om alles goed te laten verlopen zijn we dan ook volop bezig ons
kamp volledig coronaproof te maken in samenwerking met Scouts en Gidsen
Vlaanderen.

Daarom bij deze enkele belangrijke punten over ons kamp.

Bubbels

Dit jaar mogen we al zeker op kamp in bubbels van 50. Dit kan nog uitgebreid
worden, maar wij zullen geen last ondervinden van dit aantal omdat elke tak apart op
kamp gaat.

In je bubbel moet je geen mondmasker dragen en ook geen onderlinge afstand
bewaren. Je mag dit wel alleen met je eigen bubbel doen! Contact met externen
wordt zoveel mogelijk beperkt.

Wie mag er mee op kamp?

Alle kinderen die de drie dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel
ziektesymptoom vertoonden, mogen mee op kamp. De symptomen variëren van
milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en
ademhalingsmoeilijkheden. Als iemand binnen de gezinsbubbel besmet is en/of in
quarantaine verblijft, gelden de bijhorende maatregelen ook voor deelnemers van
het kamp. Zolang iemand in het gezin in isolatie verblijft, mag je dus niet mee op
kamp.

Als ouder draag je zelf de verantwoordelijkheid om te beslissen of je kind mee
kan of niet. Twijfel je als ouder toch omdat je zoon of dochter mogelijks tot
een risicogroep behoort, neem dan contact op  met je huisdokter om
uitsluitsel te krijgen.

Wat als er iemand ziek wordt op kamp?

Als er iemand ziek wordt op kamp, ongeacht lid of leiding, wordt deze in isolatie
geplaatst en wordt er een afspraak gemaakt met de dokter voor een covid test. De
ouders worden ook ingelicht en gevraagd om hun dochter te komen halen. Als blijkt
dat deze test negatief is, kan het kamp doorgaan met de zieke die uitziekt. Als deze
positief test, treedt de noodprocedure ingang die is afgesproken met Scouts en
Gidsen Vlaanderen.

Wat als er iemand ziek wordt na het kamp?
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Als je na het kamp symptomen krijgt, licht dan onmiddellijk de huisarts in. Deze
voorziet een test en naargelang het resultaat zal contact tracing zijn werk doen.

Wat moet er extra of niet in de valies?
Samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen gaan we de nodige
hygiëneproducten aankopen om ons kamp veilig te kunnen laten verlopen.
Toch willen we vragen om 1 busje alcoholgel mee te nemen per persoon
en vanaf jonggidsen en jongverkenners 3 herbruikbare mondmaskers.
KaKaWe leden hebben geen mondmasker nodig. Stoffen zakdoeken zijn
verboden dus vragen we om papieren zakdoeken mee te geven. Verder
willen we vragen om er voor te zorgen dat de medische fiches zeker
up-to-date zijn en dat er verschillende contactmogelijkheden zijn.

We zullen deze richtlijnen strikt volgen. We vragen als leiding zowel begrip als
vertrouwen. Aarzel  niet om bij ons aan te kloppen met welke vraag of
bekommernis dan ook. We begrijpen dat er zorgen  kunnen zijn en zoeken
graag samen naar antwoorden of oplossingen.
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