KAMPBIJBEL
SCOUTSKAMP Grote-Brogel 2021

Scoutskamp 2021
Over enkele weken staan we op het kampterrein van Grote-Brogel te blinken
met volle portie goesting en een koffer vol kleren die lekker vuil gaan
worden. Het is weer bijna zo ver! Woensdag 21 juli vertrekken we met de hele
scouts op kamp.
Veel van onze scouten kijken vanaf september al uit naar deze onvergetelijke vijf of tien dagen in de zomervakantie. Met elk jaar nóg meer zin om
eens goed te ravotten. Voor sommigen is het de eerste keer, of altijd nog een
beetje spannend. Dat je dit boekje leest, betekent dat je het aandurft om
mee naar Grote-Brogel te trekken. Of misschien twijfel je nog? In deze echte
kampbijbel vind je alvast wat meer informatie over wat je te wachten staat.
Hoe gaat de kampplaats eruitzien? Naast wie ga ik slapen in de tent? Hoe
werkt zo’n HUDO eigenlijk? Voor je op kamp vertrekt, heb je vast veel vragen.
Veel van onze leiders en leidsters kunnen al niet meer op twee handen tellen
hoe vaak ze mee op kamp geweest zijn, dus als je experts nodig hebt: je hebt
ze gevonden! Of ook onze ervaren welpen, jonggivers, givers en jins hebben
ondertussen een hele hoop straffe kampverhalen. Dus met je vragen, kan je
sowieso ergens terecht.
In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om op kamp te kunnen
vertrekken. De belangrijkste data en uren, een handig lijstje zodat je niets
vergeet, het adres zodat het thuisfront een briefje kan sturen... Een
voorbereid scout is er twee waard!
Wij kijken er alvast naar uit om er een bangelijk/graaf/onvergetelijk kamp
van te maken. We hopen dat al onze tenten weer goed gevuld gaan zijn met
de stoerste kapoenen, welpen, jonggivers, givers en jins. We maken er weer
een topkamp van!

Een stevige linker, De leidingsploeg

2

Coronamaatregelen
Joepie, we mogen op kamp! Toch zullen we dit jaar met veel zaken rekening
moeten houden. Doorheen dit boekje vind je op verschillende plaatsen meer
uitleg over deze maatregelen.
Een eerste belangrijke aanpassing is dat we zullen werken met ‘bubbels’ van
maximum 100 personen. Dit jaar bestaat bubbel nummer 1 uit de welpen en
kapoenen, de jonggivers en givers vormen samen bubbel nummer 2. Hou er
dus rekening mee dat materiaal niet kan worden uitgewisseld tussen broers
en zussen uit een verschillende bubbel.
Alle kinderen die de zeven dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel
ziektesymptoom vertoonden, mogen mee op kamp. De symp- tomen
variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten
en ademhalingsmoeilijkheden.
Wie tot één van de risicogroepen behoort kan ook niet deelnemen aan het
kamp. TENZIJ een dokter via een attest toestemming geeft. TENZIJ de ziekte
of aandoening onder controle is door medicatie.
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Jaarthema
Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin
iedereen zich thuis voelt en vertrouwen centraal staat. Zo bieden we
aandacht aan gedachten of gevoelens die anders niet in de kijker
staan.
Niet goed in je vel zitten? We gaan het onderwerp niet uit de weg, en
zorgen voor het welzijn van elke scouts of gids. Van kapoen tot jin, van
de knuffelhoek tot het onbekende bos, elke bluts of buil is welkom.
Zelfs als praten moeilijk gaat, biedt onze zwijgende schouder steun.
Leiding laten we niet in de kou staan en wordt ondersteund om
hiermee aan de slag te gaan. We leven ons met volle overtuiging uit
tijdens een spel en praten net zo goed de sterren van de hemel bij het
kampvuur.
Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan ermee aan
de slag, zoals altijd op en top scoutesk: met onbevangen speelsheid en
robuuste vriendschappen. Alle oplossingen gaan we onderweg niet
vinden, misschien lopen we zelfs af en toe verloren.
Samen bouwen we aan sterke fundamenten en verliezen we nooit de
draagkracht van de leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken,
of bijschaven: het belang van de groep, en iedereen die er deel van
uitmaakt, staat voorop.
Leiding biedt een luisterend oor, zorgt voor geborgenheid en af en toe
wijze raad. Ook geven ze zelf aan wanneer het hun petje overstijgt. We
staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar nodig.
Met dit motto trekken wij dit jaar op kamp naar Grote-Brogel!
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Kampplaats
Brieven kunnen gestuurd worden naar dit adres:
T.a.v. Scouts Sint Franciscus
Naam + tak
Herent 85
3190 Neerpelt

Infovergadering kamp
Elke tak organiseert voor het kamp een infovergadering waarbij
ouders en leden extra uitleg krijgen. Ook de specifieke maatregelen
die we nemen omwille van corona worden hier besproken.

Bagage
Aangezien de leiding al enkele dagen vroeger vertrekt om wat tenten
recht te zetten en een paar mooie sjorconstructies te maken, moet de
bagage al enkele dagen op voorhand verzameld worden om met de
camion op de kampplaats te geraken.
Vrijdag 16 juli verzamelen we alle bagage van de leden aan de
scoutslokalen. Graag hadden we gehad dat alle bagage zoveel
mogelijk in één rugzak gestoken wordt. Probeer ook niets aan de
buitenkant van de rugzak te hangen, zo kan er niets verloren gaan bij
het inladen. Het gemakkelijkste is ook geen harde koffers of trolleys.
De jonggivers en de givers krijgen een eigen tijdstip toegekend, om
maximaal afstand te kunnen bewaren. Breng je bagage voor meerdere
kinderen, kies dan één tijdstip. We willen ook opnieuw vragen om
zoveel mogelijk alleen te komen dit jaar.
à Jonggivers: 16u tot 16u30, Givers: 16u45 tot 17u15
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Voorzie alle kledij, spelletjes… van NAAM! Ook zodat de leden dan zélf
hun eigen materiaal kunnen onderscheiden van dat van de anderen.
Zeker jonge leden herkennen hun eigen materiaal niet, en dit blijft
steeds achter bij verloren voorwerpen!

Wat nemen we mee in onze rugzak?
Warme truien
Kledij voor 5 of 10 dagen
Slechte kledij (verfplekken, moddervlekken, …)
Stevige schoenen
Sandalen
Voldoende ondergoed
Slaapkledij
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, washandjes,
haddoeken, …)
Zwemgerief
Zakdoeken
Regenjas
Zonnebril, petje, zonnecrème
Schrijfgerief, briefpapier, enveloppen met adres en postzegels
Gezelschapsspelletjes, stripboeken (voor tijdens platte rust)
Warme slaapzak
Luchtmatras en pomp
Eetgerief (gamel of (herbruikbaar!) plastieken bord, bestek,
plastieken beker samen in zakje)
Keukenhanddoeken
Knuffel
Zaklamp
Drinkbus
Mondmasker voor jonggivers, givers
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LET OP! Dit jaar kunnen er geen spullen uitgewisseld worden tussen
broers en zussen die in een andere bubbel zitten.

Vertrek
Kapoenen en welpen
Dit jaar worden er géén bussen ingelegd om de jongste takken naar
het kampterrein te brengen. Carpoolen mag binnen dezelfde tak. Om
een grote toestroom van auto’s te vermijden, reserveren we voor elke
tak een ander aankomstuur. Kapoenen worden dinsdag 21 juli om 10
uur op het kampterrein verwacht. Welpen zijn een uur later, om 11 uur,
welkom.
We vragen ouders om een mondmasker te dragen of in de auto te
blijven zitten. Leden helpen installeren in hun tent is niet de
bedoeling. We proberen dit zo veilig mogelijk te organiseren.

Adres:

Jonggivers en givers
Jonggivers en givers gaan dit jaar met de fiets op kamp. Zij vertrekken
op woensdag 21 juli aan de kerk. Jonggivers vertrekken om 8 uur,
givers om 8u30. We spreken een kwartiertje vroeger af in volledig
uniform.
Het is héél belangrijk dat je fiets goed in orde is. Passeer nog een
keertje langs de fietsenmaker voor een kleine check-up zodat je zeker
geen pech hebt onderweg!
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In je rugzakje stop je:
-

Een lunchpakket. (Tip! Een brooddoos en drinkbus zijn altijd
handig op kamp!)
KIDS- ID of identiteitskaart (bij aanmelding aan de leiding geven.)
+ medische fiche
Medicatie (Samen met een briefje met de uitleg aan de leiding
geven.)

Einde kamp
Einde kamp kapoenen
Jullie mogen je kapoentjes (en hun bagage) in Grote-Brogel komen
ophalen op maandag 26 juli om 16u. Wederom vragen we om een
mondmasker te dragen of in de auto te blijven wachten.
Gelieve niet met de auto op het kampterrein te rijden. Graag ook
aandacht om niet voor het afgesproken uur op het terrein te komen,
dit omdat we met de leden nog graag samen hun kamp afronden.

Einde kamp welpen
Jullie mogen je welpjes (en hun bagage) in Grote-Brogel komen
ophalen op zaterdag 31 juli om 10u.
Gelieve niet met de auto op het kampterrein te rijden. Graag ook
aandacht om niet voor het afgesproken uur op het terrein te komen,
dit omdat we met de leden nog graag samen hun kamp afronden.
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Einde kamp jonggivers en givers
De jonggivers en givers komen met de fiets naar huis. Jullie mogen je
oogappeltjes komen ophalen op zaterdag 31 juli aan de kerk.
We schatten de aankomst rond 16u. Let op! Dit is onder voorbehoud!
Hou onze Facebookpagina goed in het oog voor real-time updates.
Ook over de bagage zal er dan meer informatie gegeven worden. De
kans is er dat de camion later aankomt dan de fietsers. Het kan dus
zijn dat je later nog terug moet komen voor de bagage. Uit ervaring
merken we dat het handiger is om eerst heel de camion uit te laden en
dat er dan tussen de bagage gezocht kan worden. Wees dus geduldig,
wij communiceren wel!

Inschrijven
Stap 1: Mail sturen
Stuur de takleiding een mail (tak@scoutsschorvoort.be) om te
bevestigen dat je graag mee op kamp gaat.
Stap 2: Kampgeld
• €60 voor Kapoenen
• €120 voor welpen, jonggivers en givers
Over te schrijven op de juiste takrekening met als mededeling: “kamp
2021 - naam lid.
-

Kapoenen: BE53 7360 7324 3653
Welpen: BE19 0636 9238 3712
Jong-givers: BE69 7506 9686 9178
Givers: BE57 7506 9221 8535
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Voor ouders die het financieel wat moeilijker hebben kunnen we, in
alle discretie, naar oplossingen zoeken. Verder betalen leden met een
UitPas met kansenstatuut slechts de helft van de prijs.
Stap 3: Medische fiche
Dit jaar vragen we om de medische fiche zo laat mogelijk in te vullen,
zodat de medische gegevens zo recent mogelijk zijn. Stuur deze dus
een week voor vertek op, of geef het bij de start van het kamp aan de
leiding. Meer uitleg hierover vind je terug op onze site.
Belangrijk! Deadline:
Gelieve in te schrijven VOOR zondag 27 juni!

Overgangsweekend
We gaan het volgende scoutsjaar van start met ons
overgangsweekend. Hier maken de leden kennis met hun nieuwe tak,
leiding en takgenoten aan de hand van supertoffe activiteiten. Schrijf
dus alvast 3, 4 en 5 september 2021 in je agenda! Meer informatie
over dit weekend volgt nog.
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GROEPSPLOEG
Tinne Verboven - groepsleiding
5de jaar leiding
Stralende Slingeraap
0491 06 71 67
tinne@scoutsschorvoort.be

Michiel Pasmans – groepsleiding
3de jaar leiding
Fiere Serval
0477 66 38 87
michiel@scoutsschorvoort.be

Bieke Jans - geldverantwoordelijke
3de jaar leiding
Zonnige Kariboe
0477 73 00 50
bieke@scoutsschorvoort.be

Jonas Behiels - Secretaris
2de jaar leiding
Serene Arassari
0478 74 14 60
jonas@scoutsschorvoort.be
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KAPOENENLEIDING
Eva Hendrickx - takverantwoordelijke
5de jaar leiding
Betrokken Baviaan
0494 48 40 51
eva@scoutsschorvoort.be

Tinne Verboven
5de jaar leiding
Stralende Slingeraap
0491 06 71 67
tinne@scoutsschorvoort.be

Kobe Werner
2de jaar leiding
Bedrijvige Hathi
0484 66 68 31
kobe@scoutsschorvoort.be

Kilian Caers
3de jaar leiding
Ongedwongen schoenbekooievaar
0488 45 99 63
kilian@scoutsschorvoort.be
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WELPENLEIDING
Dina Peeters - takverantwoordelijke
2de jaar leiding
Liefdevolle Flamingo
0468 24 04 84
dina@scoutsschorvoort.be

Jonas Behiels
2de jaar leiding
Serene Arassari
0478 74 14 60
jonas@scoutsschorvoort.be

Brent Verstraelen
2de jaar leiding
Verrassende Haai
0468 25 64 02
brent@scoutsschorvoort.be

Quinten Van Opstal
2de jaar leiding
Aanwezige Khulan
0468 11 24 15
quinten@scoutsschorvoort.be
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JONGGIVERLEIDING
Arthur Jans - takverantwoordelijke
2de jaar leiding
Blijmoedige Meminna
0471 79 33 13
arthur@scoutsschorvoort.be

Frauke D’Hooge
3de jaar leiding
Fraaie Cobaye
0471 21 49 17
frauke@scoutsschorvoort.be

Michiel Pasmans
3de jaar leiding
Fiere Serval
0477 66 38 87
michiel@scoutsschorvoort.be

Berne Lauwers
3de jaar leiding
Bezielde Belouga
0491 24 81 18
berne@scoutsschorvoort.be
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GIVERLEIDING
Bo Pluys - takverantwoordelijke
4de jaar leiding
Onbezweken Argali
0484 10 41 36
bo@scoutsschorvoort.be

Inte Poppeliers
3de jaar leiding
Gezellige Frankolijn
0479 18 44 24
inte@scoutsschorvoort.be

Bieke Jans
3de jaar leiding
Zonnige Kariboe
0477 73 00 50
bieke@scoutsschorvoort.be

Stef Vansant
3de jaar leiding
Standvastige Snoek
0483 01 40 54
stef@scoutsschorvoort.be
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