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Kampthema
Allercoolste jonggivers, dit jaar gaan we er een extra speciaal kamp van maken aangezien
het de laatste maanden heeel stil was omtrent scouts gebeuren :( :(
WE GAAN SAMEN NAAR HET WILDE WESTEN WOEHOEWWWW!!
Naarmate 21 juli nadert zullen de spanningen, om elkaar weer terug te zijn, ook wel
stijgen!! Zoek allemaal je vetste cow boy/cow girl kledij bij elkaar. EN MAAK JE KLAAR OP
EEN HEUS AVONTUUR IN HET WILDE WESTEN. YIEHAAAAA

PS: Voor de eerstejaars jonggivers zullen de gamellen bij het begin van het kamp worden
afgegeven. Normaal wordt dit gegeven als cadeau bij de plechtige communie, maar de
huidige situatie laat dit niet toe.
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Locatie
Dit jaar gaan we op kamp naar Comblain-au-pont!!
Het veld waar we gaan kamperen is niet voorzien op parkeerplaatsen van auto’s.
Daarom vragen we jullie om te parkeren aan Station Poulseur: Place Puissant 14, 4171 Poulseur of
Comblain-au-pont (hangt af van de gps wat de naam is.)
Vanaf daar mogen jullie de damiaanscouts bordjes volgen tot aan het kampterrein! Het is 3 minuten
wandelen.
Kaartjes mogen gestuurd worden naar onderstaand adres van de boer:
Naam Achternaam
Rue Rudolphe Bernard 20
4140 Sprimont

Vertrek en ophaal
Inladen camion
Op 15 juli worden jullie massaal aan de lokalen verwacht om 9u om zo snel en efficiënt mogelijk de
camion in te laten. Met hoe meer we zijn, hoe sneller we klaar zijn!! :D
Als je helaas niet kunt komen, gelieve dan ruim op voorhand ons op de hoogte te brengen met een
geldig excuus.

Dinsdag 21 juli
Op 21 juli verwachten we jullie allemaal op ons kampterrein! Jullie zijn welkom vanaf 14u. Probeer
zoveel mogelijk te carpoolen, zodat er zo weinig mogelijk auto’s moeten rijden :)

Vrijdag 31 juli
Op 31 juli gaan we dan allemaal samen met de bus terug naar huis. Als we zijn aangekomen aan de
lokalen, gaan we eerst nog gezellig de camion uitladen. Nadat dat is gebeurd, gaan we nog allemaal
samen voor de laatste keer sluiten! En daarna mogen jullie naar huis.
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Wie gaat er mee?
Leiding
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Fouriers
Natuurlijk gaan er ook dit jaar weer hardwerkende en leuke foeriers mee op kamp!
Hieronder volgt een korte voorstelling van de twee jongens en twee meisjes dit ons zullen
vergezellen naar het Wilde Westen!

Sommige onder jullie zullen Mathias nog herkennen
van vorig jaar op kamp! Dus dan weten jullie ook dat
Mathias echt superrr lekker eten kan koken! Hij is 20
jaar oud en houdt van fitness en basket!

Ook Anton is een bekende figuur van vorig jaar als
foerier mee te gaan. Hij gaat samen met Mathias,
Ineke en Anneleen de beste maaltijden voor jullie
klaarmaken. Ik heb gehoord dat hij heeeel graag pap
maakt als dessert. Anton is ook 20 jaar oud. In zijn
vrije tijd houdt hij van fitness en van lopen!

Inneke is onze allernieuwste aanwinst. Ze heeft me weten
te vertellen dat ze een kei is in het koken van soep en chili
con carne. Vroeger was ze een cheerleader en kan
daardoor natuurlijk super coole trucjes! Als jullie eens lief
in haar ogen kijkt, wil ze die misschien wel eens voordien
op kamp!

Anneleen is ook nieuw als foerier, maar is een echte
keukenprinses. Samen met de andere drie foeriers staat
ze dan ook te popelen om voor jullie te koken! In haar
vrije tijd speelt Anneleen heel graag volleybal. Dus als
jullie eens een potje willen ballen, je weet haar zeker te
vinden hiervoor!
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Meeneemlijst
Overdag
O Uniform !! (hemd en das)
O Ondergoed (voldoende + extra)
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 Washandje
O Badhanddoek (groot en klein)
O Deodorant
O Maandverband
O Muggenmelk
O Zonnecrème + aftersun
O Kam/ Borstel

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
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 Vuile waszak
O Zonnepetje + zonnebril
O Verkleedkleren in het thema
O Een rugzakje voor de daguitstap
O Drinkbus
O Een fluo hesje
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X-daagse en de rugzak
Op x-daagse 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.
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
8u30

Opstaan

14u00 Activiteit

8u45

Opening

16u00 Vieruurtje

9u00

Ontbijt

16u15 Start zelfkook

10u00 Activiteit

18u15 Avondmaal

12u30 Middagmaal

19u15 Opruim en afwas

13u15 Platte rust

20u00 Avondactiviteit
22u00 Sluiting + avondlied
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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.
De inschrijvingen verlopen dit jaar een beetje anders dan normaal door de omstandigheden,
gerelateerd met covid-19. Dus lees dit zeker goed na!!
De deadline voor inschrijving is nog steeds 1 juli 2020, maar je moet hiervoor een mail sturen naar
jonggiverleiding@damiaanscouts.be met de vermelding van je kind dat je wilt inschrijven. Vanaf
dat de veiligheidsraad heeft beslist dat de kampen mogen doorgaan, moet het bedrag worden
overschreven om de inschrijving compleet te maken. Wij zullen nog wel een mail sturen om jullie
eraan te herinneren.
In verband met het over te schrijven bedrag, is volgende informatie correct.
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 met de vermelding: naam+voornaam+tak.
bv. Jan Huyghe 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, trek rugzakken, slaapzakken en een matje.
Als u hiervan wenst gebruik te maken, stuur dan een mailtje naar de leiding zodat wij dit zeker op
tijd kunnen regelen.

Contact gegevens leiding
De leidingsploeg is bereikbaar op jonggiverleiding@damiaanscouts.be
Voor dringende problemen tijdens kamp zijn we telefonisch bereikbaar op volgenden nummers:
Michiel Verwimp

0495992715

Lize Vanclooster

0493194213

Jan Huyghe

0478018849

Ward Winters

0493508142

Alexander Brants

0470365332

Jonathan Keirse

0468269811
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Samenvatting
•
•
•
•

Ten laatste voor 1 juli moet het kampgeld overgeschreven zijn op BE13 7344 1005 1139
Zorg dat de medische fiche op de groepsadministratie in orde is.
Op 21 juli zijn jullie welkom in Sprimont omstreeks 14u
Op 31 juli keren we terug naar de lokalen.
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