
Giverkamp 2020 

 

 

 

FEESTDAGEN 

 

 



KAMPTHEMA 

De wereld wordt alsmaar multicultureler met de dag. Er zijn zoveel           

culturen, talen, geloven en tradities waar we niets van weten. Daar gaan            

we dit kamp verandering in brengen! De rode draad van ons kamp zijn             

feestdagen. Elke dag draait rond één of meerdere feesten die van overal            

van over heel de wereld kunnen komen. Zo maken de givers kennis met             

de meest gekste feesten en leren ze ook waar ze vandaan komen. We             

maken van elk feest onze eigen versie. De feesten lopen willekeurig door            

elkaar dus er is niet echt een volgorde.  

 

KAMPPLAATS 

Als je een kaartje wilt sturen naar je zoon of dochter kan dat naar het               

volgende adres:  

 

 

Scouts de 25 Sint-Joris, [naam lid] 

Cierreux 15, 6672 Gouvy 

België 

 

 

 



 

VERTREK 

We vertrekken op: 

Maandag 3 Augustus om 07:00 

 

We spreken af op maandag 3 augustus om 07.00u aan het lokaal. We             

gaan met de trein naar onze kampplaats dus probeer zeker op tijd te             

komen, zodat we hem zeker niet missen. 

We vragen om niet te blijven wachten voor het vertrek en ten minste 1,5              

meter afstand te bewaren met de andere leden en hun ouders.  

Voor de leden zelf vragen we de dag van het vertrek een mondmasker             

mee te brengen. Dit zal nodig zijn voor de treinreis en op de bus die ons                

naar de kampplaats zal brengen.  

Je kan best al wat ontbijten of een boterham meenemen voor op de trein. 

Vergeet geen lunchpakket en drinkbus mee te nemen voor onderweg! 

Wat mag je zeker niet vergeten bij het vertrek: 

 

▪ Perfect in uniform 

▪ Identiteitskaart 

▪ Kamptoelating  

▪ Een mondmasker  

▪ Je lunchpakket 

▪ Een snackje en een drankje voor op de trein 

▪ En natuurlijk al jullie enthousiasme en een goed humeur! 

 

TERUGKOMST 

We zien elkaar terug op: 

Vrijdag 14 augustus 

Als we geen vertraging oplopen zien we elkaar om 18u00 terug aan het             

lokaal. Dezelfde regels gelden als bij vertrek.  

 



KAMPPRIJS 

Wat kost dat? De kampprijs bedraagt dit jaar € 100.  
 

U mag dit storten op volgende rekeningnummer: 

BE45 7755 9089 2089 

Gelieve familienaam en naam van uw kind bij de mededeling te           

vermelden. Wanneer de overschrijving is volbracht is het lid automatisch          

ingeschreven voor het kamp.  

 

Gelieve de overschrijving te maken vóór 21 juli. Zodat we een zekerheid            

hebben wie er allemaal meegaat. Het helpt ons ook een betere           

voorbereiding en inschatting te maken qua eten en dergelijke.  

Zakgeld is niet nodig; postzegels worden voorzien door de leiding. Snoep           

en/of kaartjes kopen in de winkel zal dit jaar niet mogelijk zijn door de              

corona maatregelen. Je kan natuurlijk altijd snoep of kaartjes zelf          

meenemen.  

BAGAGE 

De bagage wordt op voorhand ingeladen. Dit gebeurt aan het lokaal op: 

Vrijdag 31 juli tussen 19u00 en 20u30 

Helpende handen zijn welkom vanaf 18:30 

Gelieve met zo min mogelijk personen de bagage af te zetten en            

eveneens een mondmasker te dragen. Houdt altijd afstand.  

Bij het afzetten van de bagage vragen we alle ouders een mondmasker te             

dragen. We zullen een zone organiseren waarin de bagages afgezet          

kunnen worden bij het inladen van de camion.  

IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE... 

SLAAPGERIEF  

❏ Pyjama 

❏ Matje/luchtmatras (en pomp) 

❏ Eventueel een kussen 



❏ Slaapzak 

❏ Knuffeltje 

 

TOILETGERIEF  

❏ Washandje, handdoek en badhanddoek 

❏ Wasbadje (extra belangrijk dit jaar ivm de maatregelen) 

❏ Zeep en shampoo: Biologisch afbreekbare zeep vervuilt de        

natuur niet (ecover is niet afbreekbaar!!!). Zeep dat niet biologisch          

afbreekbaar is, wordt niet gebruikt op kamp en zal in beslag           

genomen worden door de leiding. Op het einde van het kamp krijg            

je dit terug. Kan je dit niet vinden, geen paniek! De leiding neemt             

een extra bus mee, maar niet voor de hele groep.  

❏ Tandpasta, tandenborstel en beker 

❏ Kam en / of borstel 

❏ Persoonlijk hygiënisch materiaal  

❏ Insectenspray  en zonnemelk 

 

KLEDIJ  

❏ PERFECT UNIFORM, aandoen bij vertrek! 

❏ Voldoende ondergoed 

❏ Kousen  

❏ Truien 

❏ Korte en lange broeken 

❏ T-shirts 

❏ Goede/passende stapschoenen (2-daagse)  

❏ Sportschoenen 

❏ Schoenen voor in het water 

❏ Zwembroek of badpak 

❏ Reservekledij 

❏ Hoofddeksel  

 

ALLERLEI: 

❏ K-way of regenjas 

❏ Gamel of plastic borden, bestek, beker 

❏ 2 keukenhanddoeken 

❏ Voldoende zakdoeken (papieren!) 

❏ Zaklamp/ nachtlampje 

❏ Klein rugzakje (meenemen bij vertrek) 

❏ Drinkbus en brooddoos 

❏ Hoofddeksel (pet of hoed) 

❏ Verkleedkleren (in thema) 

❏ Persoonlijke medicatie (aan de leiding geven met de nodige uitleg) 



❏ Adressen van de personen naar wie je wilt schrijven (papier,          

enveloppe en postzegels) 

❏ Kleine gezelschapspelletjes / stripverhalen  

❏ Een survival zakmes als je dat hebt 

❏ Snoep (om te delen) 

❏ Mondmasker, handgel en handcrème voor de droge handen 

 

 

 

TIP: Een zoektocht naar een verloren voorwerp gaat sneller als er een            

naam in de kledij staat. 

 

OPRUIM 

Een kamp verloopt niet altijd even netjes en alles wat we vuil maken             

moeten we natuurlijk ook weer opkuisen. We verwachten dus ook dat           

iedereen komt meehelpen op de tentenkuis. Hoe meer helpende handen          

hoe sneller al het werk gedaan is! 

De tenten kuis zal doorgaan op: 

Zondag 16 augustus vanaf 10u00 

Tot dat alles proper is  

 

 

 

 

 

 

 

 



CORONA MAATREGELEN 

Deze uitzonderlijke situatie met het Corona virus zorgt ervoor dat het           

kamp er dit jaar net iets anders uit zal zien. We zijn natuurlijk enorm blij               

dat we toch op kamp mogen en overlopen graag nog even welke            

maatregelen jullie kunnen verwachten. Lees dit zeker goed na voor je je            

kind mee op kamp stuurt.  

 

Wie mag mee op kamp? 

Als ouder kies je zelf of je je kind al dan niet mee op kamp stuurt.                

We vragen wel extra te letten op symptomen, als je kind tot vijf dagen              

voor het kamp toch ziekte symptomen vertoond, mag hij/zij niet mee!           

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen        

met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Wie tot één van de          

risicogroepen behoort, mag ook niet deelnemen aan het kamp: TENZIJ          

een dokter via een attest toestemming geeft of TENZIJ de ziekte of            

aandoening onder controle is door medicatie.  

Het is dit jaar extra belangrijk dat voor alle leden het medische fiche in              

orde wordt gebracht, dit kan op de website        

groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be De uitleg over waar je dit kan        

invullen vind je terug op onze website www.de25.be onder formulieren →           

individuele steekkaart. (de25.be/individuele-steekkaart)  
Ondervind je toch nog moeilijkheden dan kan je hiervoor altijd mailen           

naar de groepsleiding (groepsleiding@de25.be). We willen extra       

benadrukken hoe belangrijk het is om deze in te vullen. Als er problemen             

zijn is dit het eerste waarnaar gekeken wordt. Dus om de hoogste zorg             

voor uw kind te garanderen, dringen we erop aan om dit grondig in te              

vullen. 

Hygiëne maatregelen 

We letten dit jaar extra op de hygiëne op kamp. Het wassen van de 

handen is verplicht voor en na het eten, ook bij tussendoortjes, voor en 

na elke activiteit en na elk toiletbezoek. We voorzien hiervoor 

waterzakken, waterbassins en handgel. Hoesten en niezen gebeurd 

steeds in de elleboog of in een papieren zakdoek die meteen kan worden 

weggegooid. We letten er op dat voorwerpen die veel gebruikt en 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/
https://www.de25.be/individuele-steekkaart/
mailto:groepsleiding@de25.be


aangeraakt worden regelmatig gereinigd worden met afwasmiddel of 

allesreiniger. De tenten zullen dagelijks verlucht worden. 

Het kan handig zijn voor de leden om zelf eigen handgel, handcrème 

tegen droge handen, en een waterbassin mee te brengen. We vragen om 

geen stoffen zakdoeken mee te geven, maar papieren die meteen 

weggegooid kunnen worden. 

 

Wat als er iemand ziek wordt? 

Zieke kinderen en jongeren horen niet thuis op het kamp, ongeacht of het             

corona betreft of niet. Indien iemand ziek wordt op kamp ondernemen we            

de nodige stappen. We voorzien een apart tentje dat ingericht kan worden            

als quarantaineruimte en contacteren de ouders zo snel mogelijk om het           

lid op te halen, houd er dus rekening mee dat er iemand je kind              

moet kunnen komen halen als hij/zij ziek wordt tijdens het kamp.           

Als er bij een lid tijdens het kamp corona wordt vastgesteld, zal            

het kamp voor iedereen tot een einde komen. 

Als er een lid na het kamp ziek wordt, moeten de ouders zo snel mogelijk               

een dokter contacteren. Na controle op en bevestiging van corona zal de            

dokter zelf het contact-tracingcenter contacteren. Zij schatten in of de          

andere leden en leiding risico lopen. Om het contact-tracingcenter         

optimaal te kunnen helpen, houden we een contact logboek bij waarin alle            

leden en leiding binnen de bubbel, alsook contacten buiten de bubbel, in            

vermeld worden. Weet dus dat het mogelijk is een telefoontje van het            

contact-tracingcenter krijgen. 

Dat was een hele boterham, we hopen alvast dat deze regels ervoor            

zorgen dat we een aangenaam en fijn kamp tegemoet gaan! 

 

 

KAMPREGLEMENT 
Goede afspraken maken goede vrienden! Daarom overlopen we nog even          

de regels die gelden op een scoutskamp.  

1. We vragen alle leden hun GSM thuis te laten. Als ze hem toch graag              

meenemen op kamp zal hij bij aankomst op het terrein in een            

‘virtuele vriendendoos’ moeten gelegd worden, als er nood aan is          

mogen ze hem op gepaste vrije momenten even terugvragen om er           



gedurende max. 1u per dag gebruik van te maken. Een kamp is het             

ideale moment om je even van de digitale buitenwereld af te           

zonderen en dit hopen we op deze manier te versterken. Als je            

beslist je GSM mee te nemen op kamp ben je er ZELF            

VERANTWOORDELIJK voor. Wij komen niet tussen in geval van         

schade. Als de regels niet worden nageleefd kan de GSM in beslag            

genomen worden tot het einde van het kamp. 

 

2. Niemand wordt buitengesloten en pestgedrag wordt niet       

getolereerd. 

 

3. We gaan er van uit dat alle dagtaken eerlijk worden verdeeld en dat             

iedereen deze verdeling ook volgt. Niemand ligt in de tent terwijl de            

rest aan het werk is. 

 

4. Problemen worden opgelost in groep en keuzes worden samen         

gemaakt. 

 

5. Niemand verlaat het kampterrein zonder toestemming van de        

leiding.  

 

6. Als scout ben je deel van een groep, draag dus zorg voor elkaar en              

let er op dat niemand achtergelaten wordt.  

 

7. Alle gereedschap wordt na gebruik terug opgeborgen en er wordt          

voor gezorgd dat het kampterrein er steeds netjes bijligt. Draag          

zorg voor al het materiaal: dat van jezelf, van anderen en hetgeen            

de leiding meebrengt. 

 

8. Laat niets achter, alles wat je meebrengt neem je ook terug mee of             

gooi je in de gepaste vuilbak. Op het einde van het kamp zorgen we              

er gezamenlijk voor dat alles opgeruimd wordt en al het afval           

opgeraapt is.  

 

9. Alcohol, sigaretten en andere (soft)drugs worden absoluut niet        

getolereerd worden op kamp, we gaan er vanuit dat dit geen           

probleem zal vormen. 

 

10. Snoep meebrengen is toegestaan maar wordt uiteraard gedeeld        

met de andere leden. 

 



11. Als iemand zich onwel voelt wordt dit zo snel mogelijk gemeld           

aan de leiding. Dit is belangrijk in het kader van corona zodat er             

zich geen ziekte verspreid op kamp. 

 

12. De leiding heeft steeds het laatste woord, als de leiding iets zegt            

wordt er geluisterd. 

 

En dan tot slot nog de klassiekers :-)  

Art. 1    De leiding heeft gelijk. 

Art. 2    De leiding heeft altijd gelijk! 

Art. 3    Zelfs indien iemand van de leden gelijk heeft, blijft Art.   

            2 van kracht.. 

Art. 4    De leiding eet niet, de leiding voedt zich.. 

Art. 5    De leiding slaapt niet, rust uit.. 

Art. 6    De leiding komt nooit te laat, ze werd weerhouden. 

Art. 7    De leiding drinkt niet, ze verfrist zicht. 

Art. 8    De leiding denkt voor iedereen. 

Art. 9    De leiding blijft leiding, ook in zwembroek. 

 

We twijfelen er niet aan dat iedereen zich aan de regels zal houden en dat               

we er zo samen een fantastisch kamp van kunnen maken. 

NOODNUMMERS 

Trouble in paradise? 

Moet u ons dringend bereiken? Gebruik dan onderstaand gsm-nummers         

tijdens het kamp (Enkel bij noodgevallen): 

 

Maxine: +32 491 22 88 79 

Benjamin: +32 491 74 23 97 

Mahra:  +32 473 59 18 03 



 

We willen u er graag aan herinneren dat het niet de bedoeling is contact              

op te nemen met uw kind zelf. Belangrijke communicatie gebeurd steeds           

via de leiding, dit mede om misverstanden en miscommunicatie te          

vermijden.  

Bovendien zal er een ‘virtuele vriendenbox’ ingevoerd worden waar de          

leden aan het begin van het kamp hun GSM in moeten leggen. Deze             

zullen ze op gepaste momenten en tijdens vrij momenten even mogen           

gebruiken. Meer info hierover vindt u in de kampregels. 

 

Indien we niet bereikbaar zijn, kan je ook terecht bij de groepsleiding: 

Maxine: +32 491 22 88 79 

Sam: +32 492 82 30 65,  

Laura: +32 473 51 86 20 

PROBLEMEN 

Zijn er nog vragen? 

Als er problemen zouden optreden of je hebt een vraag over het kamp. Er              

zijn heel wat nieuwe maatregelen en aangezien we dit jaar geen live            

kamp uitleg kunnen geven, is het begrijpelijk dat u nog met vragen zit.             

Aarzel niet om ze te stellen en neem gerust contact met ons op via mail,               

sms.. op. We zullen uw vragen met veel plezier beantwoorden :-) We            

staan ook altijd open voor een gesprek!  

Onze telefoonnummers vindt u terug bij ‘noodnummers’ of op de website           

(www.de25.be). Mailen kan naar het mailadres givers@de25.be.       

Specifieke vragen over het financiële aspect kan u aan de groepsleiding           

stellen via het mailadres: groepsleiding@de25.be.  

 

 

Wij kijken er al naar uit! Hopelijk jullie ook, tot op 

kamp! 

 

mailto:jogivers@de25.be
mailto:groepsleiding@de25.be


KAMPTOELATING 

Ik, 

ondergetekende

: 

 

…………………………………………………………

………….. 

te bereiken via  

(telefoon- of 

gsm -nummer): 

 

 

 

 

…………………………………………………………

………….. 

 

…………………………………………………………

………….. 

ouder van: 

 

 

…………………………………………………………

………….. 

 

Geef hiermee de toelating om mijn zoon / dochter* te laten deelnemen            

aan het giverkamp, georganiseerd door de scoutsgroep 25 St.-Joris         

Antwerpen-Kiel, dat plaatsheeft van 3 augustus 2020 tot en met 14           

augustus 2020. 

Sta de kampleiding toe elke medische ingreep, door een geneesheer          

noodzakelijk geacht, te laten uitvoeren wanneer de ondergetekende niet         

kan worden bereikt op bovenstaand telefoon- of gsm-nummer. 

Datum ………………………………………………………... 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

( * het overbodige doorhalen ) 



 


