(JONG)GIVERKAMP
HERSELT 2019

De Ark

Wellicht hebben jullie allemaal al gehoord van de klimaatsveranderingen, de zee
komt elke dag sneller en sneller omhoog. Vanaf 21 juli zal het land niet meer zichtbaar zijn, daarom heten wij jullie van harte welkom aan boord van The Ark van
Jogi’s. Bereid jullie dus goed voor op een 10 daagse spetterende bootervaring,
want veilig varen begint bij een goede voorbereiding…
Tot snel weerzien
XXX jullie kapiteins

Wanneer?
Dinsdag 16 juli

Jullie worden allemaal verwacht op dinsdag om 9 uur om samen met de leiding
de Ark in te laden. We verwachten dat jullie hier allemaal aanwezig zijn. Met hoe
meer jullie zijn, hoe sneller dit klaar is.
Omdat we met de fiets op kamp gaan is het ook belangrijk dat jullie tegen dit
moment jullie rugzak al hebben ingepakt zodat we deze mee kunnen nemen op
de camion.
Zondag 21 juli
Omdat we niet zo ver op kamp gaan, vertrekken we met de fiets vanaf onze lokalen! Voor deze fietstocht worden jullie verwacht om 10:00. Zorg hiervoor dat jullie
fiets in uitstekende staat is voor deze fietstocht van iets meer dan 2 uur.
Woensdag 31 juli
Op woensdag 31 juli komen we terug naar huis. Nadat we terug toekomen aan de
lokalen met onze fiets, laden we eerst nog gezellig samen de Ark uit om daarna
samen ons kamp af te sluiten.

Waar?

Ons kamp zal plaatsvinden in Herselt. Op een mooi grasveld aan de rand van een
groot bos.
Als je op kamp briefjes wilt ontvangen mogen deze geadresseerd worden op
onderstaand adres:
Naam Achternaam
Diestsebaan 36
2230 Herselt

Wie gaat er nog mee?

Naast jullie favoriete leiding nemen wij ook nog enkele top-fouriers mee. Sommige van hen kennen jullie misschien al dus jullie weten al wat voor een vijf-sterren maaltijden jullie kunnen verwachten.

Gil Boogaerts
De eerste is Gil Boogaerts. Hij is een echte avonturier,
dat heeft hij in zijn lange scoutsleven zeker bewezen.
Hij is zelfs nog steeds actief in de scouts als materiaalmeester. Gil was vorige zomer nog te vinden bij de
Givers op hun buitenlands kamp. Als hij de Sloveense
specialiteiten op tafel kon brengen, waarom zouden
onze eigen gerechtjes hem dan niet lukken?

Charlie Smedts
Dan hebben we Charlie Smedts, de meeste van jullie
zullen hem al wel kennen. Hij zit nu sameb met Gil in
ons materiaalmeesterteam. Dus als er iets ontbreekt
in je patrouillekoffer mag je even op zijn tentzeil gaan
kloppen. Wij zijn er zeker van dat hij dit fantastisch
gaat doen. Jullie ook?

Lisa Hendrickx
Als 3e fourier hebben we gekozen voor deze knappe
jongedame. Ze heet Lisa Hendrickx en ze heeft ook
een heel scoutsverhaal achter de rug. Ons Lisa is al
zeer gekend met het fouriersleventje. Waarom zou ze
het dan dit jaar niet nóg beter kunnen doen?

Robbe Cornelis
Last but not least...(trommelgeroffel) Robbe Cornelis!
Deze charmante man is voor alle 2e en 3e jaars een
zeer gekend gezicht, maar hij is zelfs voor enkele 1ste
jaars een bekend gezicht. Bij Robbe kan je met al je
vragen terecht. Hij is de vriend van alleman die ook
nog eens geen schrik heeft van een kookpan!

WAT NEMEN
Meeneemlijst

JULLIE MEE?

Overdag
O Uniform !! (hemd en das)
O Ondergoed
O Kousen (stapkousen voor tweedaagse)
O T-shirts
O Warme truien (minimum twee)
O Broeken (lange en korte) (voldoende!)
O Stevige stapschoenen!
O Reserveschoenen!
O Zwemgerief (zwemkledij en handdoek)
O Regenjas
Hygiëne

‘s Nachts

O Tandenborstel
O Tandpasta
O Shampoo en douchegel
O Washandjes
O Badhanddoek
O Deodorant
O Maandverband
O Muggenmelk
O Zonnecrème + aftersun

O Slaapzak
O (klein) kussen
O Matje
O Pyjama
O Zaklamp (en reservebatterijen)

Extra
O Medische fiche (indien deze nog niet eerder afgegeven is)
O Eventuele medicatie
O Kopie van identiteitskaart
O Gamellen, bestek en beker + drinkbus
O Pot choco, confituur of speculaaspasta
O 2 keukenhanddoeken
O Wat zakgeld (Niet verplicht!)
O Zakmes (Niet verplicht!)
O Eventueel spel kaarten
O Tijdschriften / strips
O Briefpapier + enveloppe + postzegels + schrijfgerief
O Zonnepetje + zonnebril
O Verkleedkleren in het thema Schtoland
O Een rugzakje voor de daguitstap
O Een fluo hesje

Jullie rugzak
Op tweedaagse moeten jullie allemaal jullie eigen rugzak dragen. Zorg er
voor dat deze degelijk is. Voor diegene die nog een rugzak moeten kopen: een
rugzak hoeft niet heel groot te zijn, 60 of 65 liter is zeker voldoende. Het is vooral
belangrijk dat hij stevig is (verstevigde rug) en, nog belangrijker, dat je hem rond
je heupen kan doen, zo ontlast je jouw schouders. De heupgordel mag dus niet te
hoog of te laag zitten en ook niet te groot zijn, hij moet spannen juist op de heupen. Laat je in de winkel zeker helpen door een verkoper.
Je fiets
Het is belangrijk dat jullie fiets helemaal in orde is zodat deze zeker geschikt is
om de fietstocht van 2 uur te ondernemen. Zorg ervoor dat je remmen werken, je
banden opgepomt zijn en je hier veilig mee op weg kan. Vergeet zeker ook geen
fluovestje, drinkbus en fietsslot.
Tips bij het inladen (vooral voor op tweedaagse)
Stop alles wat kan lekken en alles wat droog moet blijven in zakjes.
Alle kleren die je kan oprollen, rol je op. Steek ze soort bij soort in verschillende
zakjes. Dat bespaart plaats, kleren kreuken minder door ze strak op te rollen en je
vindt sneller wat je zoekt.
Steek zware stukken liefst boven heuphoogte en onder schouderhoogte
(rughoogte) en zo dicht mogelijk tegen je lichaam, zo komt het zwaartepunt van
je rugzak zoveel mogelijk overeen met je eigen zwaartepunt. Als je zware stukken
hoger steekt, verlies je je evenwicht. Als je ze lager steekt, belast je je heupen
teveel en hindert de rugzak je bij het stappen.
Laat de verschillende zaken in je rugzak nauw aansluiten zodat er geen holtes ontstaan. Elke holte is namelijk verloren plaats.
Hoeveel gewicht je maximaal mag dragen, hangt af van je eigen fysieke capaciteiten en de tocht die je wil ondernemen. Een algemene regel is dat je voor
een volledige dag wandelen nooit meer dan 25% van je eigen lichaamsgewicht
meezeult. Wat er precies in de rugzak moet, kies je zelf. Elke kilogram weegt door,
dus denk goed na of je iets wel nodig hebt.
Sommige rugzakken beschikken over een speciaal vak voor een drinkreservoir.
Dankzij een opening voor de slang heb je meteen water bij de hand.
Wat neem je niet mee
Dure voorwerpen zoals juwelen, Wii, PS3, Ipod’s (in alle mogelijke vormen en
kleuren)... : voor alles wat jullie toch meenemen, zijn jullie zelf verantwoordelijk!
Een GSM mag mee, maar hou er rekening mee dat jullie deze niet kunnen opladen! En ook voor jullie GSM zijn jullie zelf verantwoordelijk, en niet de scouts of
andere leden, wat er ook gebeurt.
Tijdens de activiteiten willen wij geen GSM’s zien, SMS-en naar huis over hoe tof
het is kan ‘s avonds. Voor dringende zaken kunnen de ouders steeds naar de leiding bellen!

Dagplanning

8u30u: opstaan
8u45: opening
9u: ontbijt
9u30: activiteit
12u30: middageten
13u15: rustmoment
13u45: activiteit
16u: vieruurtjes
16u15: woudloperskeuken
18u: zelfgemaakt avondmaal
19u: ontspanning
19u45: avondactiviteit
22u: sluiten
22u30 slapen

Inschrijven

We gaan er van uit dat jullie natuurlijk allemaal meekomen op kamp, maar toch
zeker te zijn wie er mee gaat moeten jullie jezelf eerst inschrijven.
Een inschrijving vereist het overschrijven van 110 euro voor het oudste lid (in de
scoutsgroep, ongeacht welke tak) en 100 euro voor elk ander, jonger lid.
Op het rekeningnummer BE13 7344 1005 1139 voor 1 juli 2019 met de vermelding: naam+voornaam+tak.
bv. Janssens Jochem Jonggiver

Materiële en financiële steun
Wij proberen onze prijzen steeds zo laag mogelijk te houden, maar we weten dat
zomervakanties nogal duur kunnen zijn. Samen met Scouts & Gidsen Vlaanderen
willen we iedereen de kans geven op een fantastisch scoutskamp en daarom
bestaat er ‘Fonds op maat’. Meer info hierover vind je op de volgende link:
Voor de ouders die het financieel wat moeilijker hebben is er een mogelijkheid
om bij de scouts bepaald materiaal te lenen.
Er is mogelijkheid tot het lenen van gewone rugzakken, trekrugzakken, slaapzakken en een matje.
Voor gebruik te maken hiervan gelieve dit zo snel mogelijk te melden aan de leiding zodat wij dit kunnen regelen.

Vragen
De leidingsploeg is bereikbaar bij problemen en vragen op:
jonggiverleiding@damiaanscouts.be
Voor dringende problemen tijdens kamp zijn we ook telefonische bereikbaar:
Jochem Janssens: 0478/83 62 51
Simon Feremans: 0472/80 19 94
Saar Goyvaerts: 0476/79 33 61
Sander Van Looy: 0478/04 53 15
Raf Montald: 0475/47 81 95
Michiel Verwimp: 0495/99 27 15
Jasmine Ghijsbrecht: 0479/13 81 74

