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VOORWOORD
Liefste (Jong-)Givertjes,
Ook dit jaar zullen de kampen
doorgaan. Zet jullie marginaalste
klak maar op en trek jullie
Lederhosen alvast aan, want deze
zomer zit Scouting Bornem op de
weide van Kamping Kitsch Club!
Deze editie van het marginaalste
festival van het land zal
plaatsvinden in het prachtige Ochamps.
In het kampboekje zal je alle info vinden die je nodig om je feilloos voor te bereiden.
Herhaal de nodige knopen, leer eindelijk dat avondlied eens juist en zorg dat je de
afspraken al eens naleest.
We hebben er als leiding in ieder geval zin in.
Bijt nog even door, stay safe en dan zien we jullie op kamp! xxx jullie favoriete
leiding

2

INHOUD
Voorwoord ……………………………………………………………………………………….………………………………… 2
Kampadres en belangrijke data ………………………………………………………………………………………….. 4
Klaarleg van het materiaal ……………………………………………………………………………………………… 4
Check van de steekkaarten + binnenbrengen medicatie ………………………………………………… 4
Op kamp in tijden van corona …………………………………………………………………………………………….. 5
Ziekte ……………………………………………………………………………………….……………………………………. 5
Bubbels ……………………………………………………………………………………….…………………………………. 5
Regels ……………………………………………………………………………………….…………………………………… 5
Vragen ……………………………………………………………………………………….………………………………..… 5
Extra info rond vertrek en aankomst…………………………………………………………………………………… 6
Vertrek ……………………………………………………………………………………….……………………..………….. 6
Bagage ……………………………………………………………………………………….………………………………..… 6
Aankomst ……………………………………………………………………………………….……………………………… 6
Do’s & Don’ts ..…………………………………………………………………………………….……………………………. 7
Twee-/driedaagse (of een variant) …………………………………………………………………………………. 7
Kledij …………………………………………………………………………….......………….……………………………… 7
What’s in a name ……………………………………………………………………………………….………………..… 7
Milieu ……………………………………………………………………………………….…………………………………… 8
Wat is er niet nodig ……………………………………………………………………………………….………………. 8
Materiaallijst ……………………………………………………………………………………….…………………………..… 9
Afspraken ……………………………………………………………………………………….…………………………..…… 10
Patrouilles ……………………………………………………………………………………….…………………………… 10
Tijd ……………………………………………………………………………………….…………………………..…………. 10
Fourage ……………………………………………………………………………………….…………………………..….. 10
Bezoek ……………………………………………………………………………………….……….……………………..… 10
Drinken, roken en drugs ……………………………………………………………………………………….……… 10
Afval & milieu ……………………………………………………………………………………….……………………… 10
Schoeisel ……………………………………………………………………………………….…………………………..… 10
Technieken ……………………………………………………………………………………….…………………………..…. 11
Voor het thuisfront ……………………………………………………………………………………….…………………. 13
Het avondlied ……………………………………………………………………………………….………………………….. 14

3

KAMPADRES EN BELANGRIJKE DATA
Op woensdag 21 juli zetten we koers naar de festivalweide in Ochamps in de provincie
Luxemburg. Net zoals echte festivalgangers vertrekken we met de trein. We nemen de trein
om 07u55, dus worden jullie verwacht om 07u30 aan het station van Bornem.
Om het gemis al wat te verminderen, ontvangen de kinderen maar al te graag brieven en
postpakketjes. Wij zullen er op toezien dat ze ook zeker een briefje terug sturen, of het meer
zal zijn dan: “Het weer is goed en het eten is lekker” kunnen we niet beloven.
Vergeet niet dat verdachte postpakketten zullen worden opengemaakt voor de ogen van de
leiding en dat alle verboden goederen worden geconfisqueerd. Over geparfumeerde brieven
kunnen we nu nog geen uitspraken doen.

(Jong-) Givers Scouting Bornem
Tav (naam zoon-/dochterlief)
Rue Baron Coppée 96, Ochamps
België

KLAARLEG VAN HET MATERIAAL
Dit zal doorgaan op donderdag 8 juli. We verwachten jullie om 10u op de scouts.
CHECK VAN DE STEEKKAARTEN + BINNENBRENGEN MEDICATIE
Vergeet hier zeker niet de inloggegevens voor de site van Scouts & Gidsen Vlaanderen en
eventuele informatie rond medicatie.
We verwachten jullie op dinsdag 13 juli om jullie bagage af te komen geven en de
steekkaarten te controleren. Jullie krijgen later nog een mailtje van ons met meer informatie
rond de uren
KAMPOPRUIM
Op maandag 2 augustus om 9u komen we opnieuw samen op de scouts om al het materiaal
van het kamp op te ruimen. Dit is de perfecte gelegenheid om elkaar terug te zien na het
kamp en te vermijden dat je in een zwart gat zou vallen!

4

OP KAMP IN TIJDEN VAN CORONA
Net als vorig jaar gaat ook dit kamp niet zijn zoals anders. Ook nu moeten we ons aan allerlei
corona-maatregelen houden, bepaald door Scouts en Gidsen Vlaanderen.
ZIEKTE
Alle kinderen die de vijf dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom
vertoonden, mogen mee op kamp. Voor een lijst met symptomen verwijzen we jullie graag
door naar de website van de overheid. Belangrijk is dat ouders hier de verantwoordelijkeheid
dragen, zij beslissen dus tijdens de aanloop naar het kamp toe of hun kind al dan niet mee
kan gaan.
Voor de maatregelen wat er moet gebeuren wanneer een lid ziek wordt op kamp, zijn we zelf
nog even aan het afwachten. Scouts en Gidsen Vlaanderen is druk aan het werk om deze
protocollen allemaal uit te werken voor ons. We verwachten zelf dat het terug in lijn zal liggen
met de maatregelen die vorig jaar ook van toepassing waren. Dit hield toen in dat indien er
een lid ziek wordt, dat de ouders van dit lid gevraagd worden om het kind op te halen. Meer
informatie hierrond volgt dus zeker later nog!
BUBBELS
Momenteel ziet het ernaar uit dat we op kamp één grote bubbel mogen vormen. Als de cijfers
de goede kant uitgaan, staat het maximum aantal leden per bubbel dit kamp op 100.
Opnieuw gelden er binnen een bubbel geen regels van social distancing, maar blijft maximale
aandacht besteed aan hygiëne, bekijk daarom ook dit jaar goed de materiaallijst zodat jullie
niets vergeten.
REGELS
Alle andere regels die worden genomen, overlopen we op het kampterrein zelf. Het
overtreden van de opgestelde regels kan het kamp in gevaar brengen. Indien een lid dus
doelbewust regels overtreed, kan dit leiden tot het einde van het kamp voor het lid in kwestie.
VRAGEN
Indien jullie vragen hebben, verwijzen we je graag door naar de FAQ op onze site. Indien het
antwoord daar niet terug te vinden is, mogen jullie ons altijd mailen op de takadressen
(jonggiverleiding@scoutingbornem.be of giverleiding@scoutingbornem.be).
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EXTRA INFO ROND VERTREK EN AANKOMST
VERTREK
Dit jaar gaan we terug met de trein naar het kampterrein. We nemen de trein om 07u55, dus
verwachten jullie om 07u30 stipt aan het station van Bornem. Denk eraan dat op de trein en
op de perrons het dragen van een mondmasker nog steeds verplicht is. Beperk ook het
contact met andere gezinnen tot een minimum. We vragen ook om na het afzetten van jullie
kinderen niet meer te wachten tot we de trein opstappen, maar gewoon te vertrekken.
Hierdoor proberen we de mensenmassa te beperken en kunnen de leden meteen naar hun
kampbubbel gaan.
BAGAGE
Het binnenbrengen van de bagage zal zoals voordien vermeld plaatsvinden op dinsdag 13
juli. De exacte uren en locatie zullen later via mail meegedeeld worden.
De leden komen met de trein terug en zullen na het afronden van de het kamp hun bagage
vol vuile was en mooie herinneringen meteen terug mee naar huis krijgen.
AANKOMST
Naar jaarlijkse gewoonte keren we op zaterdag 31 juli terug richting Bornem, waar we eerst
de camion uitladen. Afsluiten van het kamp doen we om 18u. Hier gelden dezelfde regels als
bij de aankomst en vragen we dus om een mondmasker te dragen en maximale afstand te
bewaren. Hou deze dag zelf onze facebookpagina in de gaten om eventuele veranderingen te
kunnen zien. Het kan immers altijd zijn dat een trein vertraging oploopt.
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DO’S & DON’TS
TWEE-/DRIEDAAGSE (OF EEN VARIANT)
Geen kamp zonder een fantastische twee/driedaagse (behalve misschien dit jaar). Wat
deze tocht betreft zijn er toch enkele dingen om
op te letten. Zie dat je een rugzak hebt die goed
zit. Te klein is niet handig want je moet alles
meekrijgen, maar te groot wandelt niet
makkelijk.
Ook het schoeisel is belangrijk. Loopschoenen
zitten misschien gemakkelijker, maar die durven
al eens achter te blijven in de modder waardoor
je zonder verder moet. Eens instappen kan zeker
geen kwaad, dat ga je later erg appreciëren in d’Ardennen. Ongeacht wat je ziet of hoort,
neem toch maar alles mee om een wandeling te maken!
KLEDIJ
België staat jammer genoeg niet
bekend om haar exotische klimaat of
voorspelbaar weer... Dus voorzie kledij
voor
alle
weersomstandigheden
(warm, koud, nat, droog, sneeuw, jullie
weten het wel). Voorzie ook voldoende
kledij die vuil mag worden,
scoutskamp is geen ponykamp.
Verkleden is altijd plezierig, maar
vooral wanneer je het met heel de
groep meent!

WHATS IN A NAME?
We willen liefst geen verloren materiaal
overhouden op het einde van het kamp.
Decathlon en AS Adventure hebben een
beperkt assortiment, dus vergeet niet dat
dezelfde gamellen, bestek, drinkbussen,
jassen, ... vaak kunnen voorkomen
Naam erop is de boodschap!
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MILIEU
Water is er voldoende op
kamp! Maar aangezien
alles in en rond de beek
gebeurt, moeten we wel
een beetje milieubewust
zijn. Alles van zepen,
shampoo, douchegel, ...
moet biologisch
afbreekbaar zijn.
Voorbeeld van een merk
dat zo’n gerief heeft is
Ecover.

WAT IS ER NIET NODIG
Gsm’s, mp3-spelers, walkmans, ...
zijn niet nodig op het kamp en
kunnen op onze festivalweide enkel
verloren gaan!
Als je er een mee hebt, moet deze
afgegeven worden aan de leiding
aan het begin van het kamp. Wij
bewaren deze dan op een veilige
locatie en op het einde van het
kamp krijgen jullie deze terug.
Indien we tijdens het kamp toch
een GSM vinden, zullen we jullie
entertainen op onze wijze.
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MATERIAALLIJST
Dit alles stop je uiteraard in je trekkersrugzak of kleine valies die je afgeeft bij het inladen!
SLAAPGERIEF:
o Slaapzak
o Matje
o Kussen
o Pyjama
o Knuffel

BIJ AANKOMST:
o Uniform (uiteraard perfect in orde)
o Wandelschoenen
o Lunchpakket
o Gevulde drinkbus
o Dagrugzak

KLEDIJ:
o Ondergoed (veel reserve)
o Kousen (heel veel reserve)
o T-shirts (veel reserve)
o Broeken (kort en lang)
o Regenkledij
o Stevige stapschoenen
o Schoenen die nat/vuil mogen
worden
o Botinnen
o Dichte comfischoenen
o Voetbalschoenen

CORONASPECIFIEKE ITEMS:
o Herbruikbare mondmaskers (min. 2)
o ontsmettingsgel
o Wegwerphandschoenen
o Eigen hygiëneproducten (tandpasta,
zeep, shampoo, …)

WASGERIEF:
o Washandje
o Handdoeken
o Toiletzak met persoonlijke hygiëne
o Deo
o Kam/borstel
o Tandenborstel en tandpasta
o Ecover shampoo + douchegel
Allerlei:
o Verkleedgerief in thema
o Gamel, bestek, beker,
keukenhanddoek
o Fluohesje
o Materiaal voor kampvuuract
o Zwemkledij
o Zonnecrème en aftersun
o Hoofddeksel
o Zonnebril

WAT BRENGEN WE ZEKER NIET
MEE:
o Alles dat het BAR-regelement
schendt
o GSM en andere elektronica
o Snoep, koeken, …
o Alles waarvan je denkt: “Oei, dit
gaat de leiding niet leuk vinden!”

o Eventuele medicijnen (worden
bewaard door de leiding)
o Zaklamp (+ reservebatterijen)
o Drinkbus
o Gerief om brieven te schrijven
o Linnen zak voor vuile kleren
o Keukenhanddoek en kookmesjes
o Zakgeld voor kaartjes (kleingeld
graag!)
o Stoeltje
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AFSPRAKEN
PATROUILLES:
Op kamp wordt de groep onderverdeeld in patrouilles. Alle praktische zaken gebeuren
uitsluitend binnen deze patrouille (koken, in de tent slapen, afwassen, ...). Op deze mensen
bouw je; je patrouilleleider is een held, de hulp-patrouilleleider net iets minder.
TIJD:
Iedereen van de leden en leiding is op tijd voor de geplande activiteiten. ‘s Morgens staat
iedereen tijdig paraat én in uniform op voor de ochtendformatie. Overdag wordt er niet
geslapen, tenzij dit voorzien is in het programma.
FOURAGE:
De leden gaan nooit de fourage binnen zonder de toelating van de leiding of de fouriers. Dit
geldt ook voor de materiaaltent, leiderstenten en de tenten van de fouriers.
BEZOEK:
Er is geen bezoekdag voor ouders. Uitzonderingen kunnen worden toegelaten indien je later
aankomt of vroeger naar huis moet. Dit moet wel ruim op voorhand aangegeven worden door
een van de ouders. Probeer ook zo goed als mogelijk de voorgenomen kampdata te
respecteren; wij zijn geen duivenkot!
DRINKEN, ROKEN EN DRUGS:
Zie BAR-regelement
AFVAL EN MILIEU:
Het kampterrein blijft steeds proper. In de afvalputten wordt enkel organisch materiaal
gesmeten. Papier wordt gebruikt om het vuur aan te maken. De rest van het afval wordt
gesorteerd op de daarvoor voorziene plaatsen. Het water wordt door ons niet vervuild. Op
het einde van het kamp worden alle greppels en putten mooi dichtgegooid. Respect voor
natuur is een van de pijlers van scouting!
SCHOEISEL:
Op het kampterrein loopt iedereen te allen tijde rond met gesloten schoeisel. Piketten en
teenslippers zijn geen ideale combo (dit wordt ook niet verzekerd door S&GV).
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TECHNIEKEN
Om ervoor te zorgen dat je festivaltent niet omvalt of gaat wegwaaien is het belangrijk dat
iedereen de juiste knopen kent! Fris deze indien nodig nog eens op!
PLATTE KNOOP (twee koorden aan elkaar zetten)

PAALSTEEK (vaste lus maken)

TIMMERMANSSTEEK (beginknoop van het sjorren)
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MASTWORP (eindknoop van het sjorren)

SJORRING (wat denk je zelf?)

DRIEPIKKEL (basis van shelters)
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VOOR HET THUISFRONT
U kan ons steeds bereiken op onderstaande nummers. Wij kunnen niet garanderen dat de
leiding altijd bereikbaar is en daarom vragen wij u om ons te bellen tussen 22u00 en 24u00
of voor 07u55. Bij zeer dringende zaken kan u beter een fourier proberen contacteren
Het is ten strengste verboden om onaangekondigde bezoekjes te brengen.
JONG-GIVERLEIDING
Ruben Van Hoof (TL)

0470 57 57 23

Flo Veeckmans

0498 26 73 15

Jolan De Maeyer

0478 07 32 62

Louis Maes

0487 73 96 66

Rhune Segers

0471 20 56 19

Xieven De Bruyn

0477 44 42 74

GIVERLEIDING
Victor Pauwels (TL)

0491 49 47 93

Dieter Verbruggen

0472 40 47 41

Febe Broucke

0474 13 21 93

Lotte De Munck

0492 66 67 33

Martijn Van Marcke (GL)

0499 84 70 77

Seppe De Bruyn

0493 67 59 69

FOURIERS
Sebastiaan Kocklberg

0498 42 44 52

Gitte De Block

0487 34 28 15

Nell Boeykens

0497 61 11 50

GROEPSLEIDING IN BORNEM
Bowout Broucke

0471 02 64 46
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HET AVONDLIED
Voor diegenen die al eens een foutje durven maken, lees het nog eens goed zodat je het op
kamp zonder fouten kan meezingen!
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