KAMPWIPPLANK 2021

WIJ GAAN OP KAMP OLÉ
OLÉ!
De kers op de taart van een speciaal scoutsjaar is toch wel een kamp!! Wij hebben groen
licht gekregen om op kamp te vertrekken richting Durbuy. Dit wel eens waar met de nodige
maatregelen. Het kamp mag ofwel doorgaan in bubbels van 100 of van 50 (exclusief leiding).
Dit weten we pas 25 juni. Meer informatie hierover vindt u in de mail die u hebt gekregen na
het inschrijven van uw kind. (als u deze nog niet hebt gekregen laat ons (de kampi’s) gerust
iets weten.
JIN

GIVERS + JONGGIVERS

…………………
…….

…..

18/07

21/07

KAPOENEN

25/07

Deze tijdlijn geeft een overzicht en blijft hetzelfde voor 100 of 50 bubbels!

……………….………..

……………..………….
14/07

KABOUTERS + WELPEN

28/07

Woordje van de kampi’s
Allerliefste leden van skoete ro,
Na enkele lange en moeilijke weken is het eindelijk zo ver… het is zomervakantie en dit betekent
natuurlijk ook dat we op scoutskamp vertrekken !! We trekken ons terug in de wildernis en laten al de
menselijke normen achter ons en deze keer doen we dit in Durbuy. Durbuy is een welbefaamde stad
in de provincie Luxemburg en is een van de trekpleisters van Wallonië, maar daar zullen wij
waarschijnlijk niet veel van merken op ons boerenveldje :p
Dit jaar hebben we geen twee, maar drie kampi’s: Anastasia Landauer, Rosanne Rodriguez en Kaat
Staelens. Wij hebben dit jaar ons best gedaan om een super leuk kamp voor te bereiden en gaan ons
op het kamp zelf natuurlijk ook 100% inzetten zodat iedereen er een geweldige ervaring aan
overhoudt! Wij regelen alle administratieve zaken om op kamp te kunnen vertrekken. Wij zijn de
enige leiding op kamp met een GSM en zijn altijd beschikbaar voor noodgevallen (de andere leiding
dus niet).
Alles wat je moet weten om je kind(eren) zorgeloos op kamp te sturen: het binnenbrengen van de
rugzakken, het kampgeld, het adres, de patrouillekoffer, ecologische zeep en shampoos… vind je in
deze wipplank. Indien je iets onduidelijk zou vinden of toch nog vragen hebt, kan je altijd bij ons
terecht. Stuur maar een sms, bellen mag ook altijd :) Zijn er nog vertrouwelijke zaken die geweten
moeten zijn door de leiding? Aarzel dan zeker niet om de takleiding te contacteren. Normaal gezien
organiseert elke tak ook een infomoment en indien gevraagd ook huisbezoeken.
Als je wilt weten wat je thema is, scroll je best eens naar de pagina van jouw tak want dit jaar is er
geen gemeenschappelijke thema, maar hebben de groepen zelf gekozen. Begin al maar te zoeken naar
die gekke outfits :p
Dit jaar is het nog steeds een “speciaal” kamp :( Alle regels en nuttige informatie over corona op
kamp vind je ook terug in deze wipplank. Voor meer details verwijzen we naar de richtlijnen die jullie
per mail ontvangen hebben en die ook op de site en de facebookpagina staan. Voor verdere vragen
hierover kan je wederom altijd terecht bij ons :)
Wij en alle andere leiding hebben er in ieder geval al heel veel zin in.
Groetjes, de kampi’s
Anastasia Landauer
0474464022

Rosanne Rodriguez
0473342278

Kaat Staelens
0471711215

WOORDJE GROEPSLEIDING
Dag allerliefste scoutsleden en –ouders!
Het is dan toch zover. In de scoutshoofden begint het al te tollen, want er is nog
zo veel werk aan de winkel! Wat moet er in die rugzak? De knoop moet nog
worden doorgehakt: neem ik een matje of veldbed mee? De vraag moet
gesteld worden: ‘welke van mijn T-shirts wil ik nooit meer terugzien?’ Jaja, dat
kan maar op één ding wijzen: na een heel jaar ravotten in dat saaie Rode, is
het tijd voor het echte werk! De uitgestrekte velden en avontuurlijke bossen
van de lage Ardennen wachten op ons, want...
WIJ VERTREKKEN OP KAMP!!!
Jullie leiding zal op (online) huisbezoek komen of een infoavond organiseren, zo
krijgen jullie een antwoord op alle onbeantwoorde vragen. Laat liefst zo snel
mogelijk weten of je al dan niet meegaat op kamp… Wanneer jouw leiding
weet of je meekomt op kamp, betaal je het kampgeld en dan is het enkel nog
uitkijken naar het moment dat je het kampterrein opstapt.
Dat kampgeld is de kleine som die je hoeft te betalen voor een all-in verblijf in
een mooie groene tent op een al even groene wei in het mooie Durbuy. U
krijgt zeker waar voor uw geld, want buiten het vervoer, het eten en de
kampplaats, zit in deze prijs ook het onbetaalbare enthousiasme van de
vrijwillige leiding en fourage!
Kapoenen: €95
Kabouters en Welpen: €130
Jonggivers, Givers: €180
Jin : €180
Interessant voor de scoutsfamilies: vanaf het tweede kind wordt de prijs
verminderd met €10, dit wil zeggen dat de oudste steeds de volle pot betaalt
en alle andere kinderen €10 korting krijgen op hun kampgeld.
Bijvoorbeeld: Sara – Jonggids (€180), Tine – Kabouter (€95 - €10 = €85) en
Stijn – Kapoen (€95 - €10 = €85)
De betaling van het kampgeld moet voor 7 juli 2020 gedaan worden op het
rekeningnr. BE17 8538 1460 4921 met vermelding van de naam van het kind
EN de tak van het kind. Mogen wij vragen per kind een aparte overschrijving
te doen, dit maakt het voor de boekhouding veel eenvoudiger, bedankt
hiervoor!

Groetjes! Aangename Anne, Toffe Tine en Fijne Fien

KAMP KALENDER 2021
Woensdag 7 juli

Deadline overschrijving kampgeld en
medische fiche.

Woensdag 14 juli

De leiding vertrekt op voorkamp en is niet
meer bereikbaar (behalve groepsleiding en
kampi). ’s Avonds komt de Jin al lopend op.

Zondag 18 juli

De givers komen aan met de fiets en de
jonggivers komen aan met de trein.

Woensdag 21 juli

Uitzonderlijk is dit GEEN bezoekdag!!!!
Kabouters, welpen (tussen 15-16u) en
kapoenen (tussen 14-15u) worden gebracht
naar het kampterrein door de ouders.

Zondag 25 juli

De kapoenen zijn moe maar voldaan van hun
kamp en worden (tussen 15-16u) terug
opgehaald door hun ouders.

Donderdag 28 juli

Iedereen komt naar huis, rond 17u komen we
toe aan de lokalen in Rode. Vooraleer
iedereen naar huis mag, worden de camions
uitgeladen. Zoals ieder jaar rekenen we nu ook
op alle behulpzame mama’s en papa’s (met
mondmasker!) om dit zo snel en efficiënt
mogelijk te laten verlopen en ons werk een
beetje te verlichten. Alvast bedankt op
voorhand hiervoor!

Vrijdag 29 juli

Het is nog niet voorbij! Vandaag is het
afwasdag, iedereen vanaf jonggivers wordt
verwacht om mee te helpen. De tijdschema’s
hiervoor volgen nog. Er zullen ook verloren
voorwerpen uitgestald worden

Dag allerliefste kapoentjes,
Wat een jaar dat het wel niet was… We hebben elkaar gelukkig
toch wel nog veel kunnen zien! Wij vonden het als leiding
een super leuk jaar en als kers op de taart gaan we
afsluiten met een geweldig kamp :)
We kunnen dit jaar op een relatief “normaal” scoutskamp
vertrekken. De kapoentjes zijn op avontuur van 21-25 juli.
Het is de bedoeling dat jullie de kinderen zelf afzetten en ophalen al
moedigen wij het carpoolen alleen maar aan (coronaproof natuurlijk). Het
exacte uur zal later nog meegedeeld worden via de whatsappgroep. Hou deze
dus zeker goed in de gaten.
Samen met de kakawellen is het thema dit jaar superhelden! De kapoentjes
mogen zich zeker verkleden in thema en eventueel ook enkele attributen
meenemen: knuffel, stripverhaal met hun favoriete superhelden…
Zoals afgesproken houden wij nog een online infomoment om al jullie vragen
te beantwoorden en al jullie zorgen weg te nemen! Voor wie wilt organiseren
we ook nog een apart moment, dit op aanvraag.
Wij kijken er in ieder geval al super hard naar uit!
Tot de 21e juli.
Groetjes,
Alexander,Laure en Kaat!
0447498495
0471711215

0477235971

Hoe geraak je op het
kampterein?
I N 5 ST
APPEN
!
1) Neem uw GPS.
2) Typ het adres in: Vieux-fourneau 10, Durbuy.
3) Volg de laatste kilometers de bordjes: ‘RO’.

4) Volg de instructies om uw kind af te zetten.

n!!!
Carpoolen zeker aan te rade

Liefste kaboutertjes
Spijtig genoeg is het scoutsjaar al bijna voorbij, maar gelukkig
staat er een super mega leuk kamp te wachten!!
Hopelijk zijn jullie niet te uitgeput van het voorbije jaar want
dit kamp wordt er eentje om nooit te vergeten!
Dit jaar gaan jullie de coolste superhelden ontmoeten! Van
Mega-Mindy tot Batman. Haal jullie coolste superkrachten al
naar boven om naar kamp te vliegen!
Het kamp zal doorgaan in Durbuy!. Van 21juli tot 28juli, Zoals
elk jaar worden de kabouters de 21ste gebracht door Mama
en/of Papa maar we moedigen het carpoolen zeker aan!
Als er nog vragen zijn of je twijfelt om naar kamp te komen,
aarzel dan niet om ons te contacteren voor een huisbezoek, zo
zijn we zeker dat alles duidelijk is voor het kamp van 2021.
Tot binnenkort!
Groetjes,
jullie liefste leiding,

Senne van Haelen
0470092627

Rosanne Rodriguez
0473342278

Pieter Vernaillen
0491645444

Aller coolste, stoerste, sterkste welpen!

Maak jullie borst maar nat en begin jullie spieren maar te trainen! Haal jullie stoerste kunstjes maar
al boven, klaar om de mensheid te redden!
Samen gaan we op een super, mega cool trainingskamp! Samen zorgen we er voor dat jullie
klaargestoomd worden om de wereld van alle grote en kleine ondergangen te redden!
Elke superheld is anders en heeft zijn eigen superkracht en superhelden pak. Vergeet zeker dat van
jou niet!

Hebben jullie nog vragen over het kamp? Aarzel dan niet ons te contacteren!
Nora : 0483554731
Remi: 0471223136
Eef: 0474137455

WOORDJE VAN DE UNIFORMJUFFIES
Ook op kamp verwachten we dat jullie er iedere morgen bij de opening in piekfijn uniform
staan (Dit wordt elke ochtend gecontroleerd). We herhalen hieronder nog even wat jullie
moeten dragen:
- KAPOENEN – Blauw-rode das met jaar- en takteken op genaaid
- KABOUTERS & WELPEN – Blauw-rode das met jaar- en takteken op genaaid (eventueel
hemd met jaarteken en takteken)
- JONGGIVERS, GIVERS, JIN EN LEIDING – Scoutshemd, scoutsrok of short van Scouts &
Gidsen Vlaanderen, en blauw-rode das. Op jullie hemd dienen ook alle tekens in orde te zijn.
Indien jullie reeds een totem hebben gekregen moet je deze ook op je hemd naaien.
1. Het takteken gaat op de rechterschouder (VERPLICHT)
2. Niet van toepassing
3. Het jaarteken vooraan, boven het rechterborstzakje (VERPLICHT)
4. De blauw/rode das (VERPLICHT)
5. Het Vlaams kenteken op de linkermouw, eventueel het Vlaams-Brabantse
kenteken daaronder
6. Het internationale scoutsteken daaronder
7. Het Belgische kenteken, boven het linker borstzakje
8. Het Scouts & Gidsen Vlaanderen teken op het linkerborstzakje
9. Het kabouter- of welpenbelofteteken op linkerborstzakje (indien je je belofte al
hebt gedaan)

Uniformjuffies:
Eef De Spiegeleer: 0474 13 74 55
Pieter Vernaillen: 0491 64 54 44

Liefste jongverkenners,
Dit jaar was niet echt het scouts jaar waar we op gehoopt hadden door al die regels in verband met
corona. Maar we krijgen toch een kans om dit scoutsjaar mooi af te sluiten. Waarmee kan dit beter
dan een kamp!
Jullie leiding heeft er alvast veel zin, jullie ook? Wel, we vertrekken 18 juli aan het station van SintGenesius-Rode (exact uur zal nog volgen). Doe alvast jullie uniform maar aan en neem ook een
lunchpakket mee voor onderweg. Als jullie ouders nog vragen hebben, twijfel dan zeker niet en
contacteer ons gerust.
Groetjes en tot dan!
Cédric: 0475 48 97 42
Anna: 0470 51 46 10

JOGI’S
Liefste, leukste, knapste jonggidsen het was een knettergek jaar! Door dat virus
hebben we niet altijd de kans gekregen om elkaar even goed te leren kennen
maar daar hebben we de befaamde Ardennen voor!! Wij kijken er al naar uit om
samen een kleurtje op te doen, machtige spelletjes te spelen en natuurlijk lekker
gezellig te koken! Het wordt een onvergetelijk kamp!
Op 18 juli verwachten we jullie al flink in jullie uniform aan het station van SintGenesius-Rode (exact uur volgt nog). Natuurlijk hebben jullie iets nodig om
onderweg te smikkelen dus neem een lunchpakket mee! Elke vraag is welkom
bij ons op de volgende nummers:
Lola: 0473 31 24 69
Lucas: 0484 75 04 24
Sven: 0483 08 15 93
Emilien: 0494 98 15 43
Joepie!!! Tot dan!!

Neem allemaal een sportieve outfit
mee!! Liefst voetbal gericht J

Njammie!

De postduif
Scouts rode beschikt over een echte postduif die al jullie
kaartjes tot bij jullie kind brengt. De kinderen kunnen ook van
op het kampterrein een briefje sturen.

Scouts en Gidsen Sint-Genesius-Rode
NAAM + TAK
Vieux-fourneau 10
Durbuy 6940

*Als je zeker wil zijn dat je brief aankomt kan je die ook, op voorhand of
wanneer u uw kind afzet, aan de leiding afgeven.

Verkenners
Heeeeey verkenners, jongens, boyzzz, stoere binken!
We gaan op kamp, maar dat weten we al lang natuurlijk ;-)!
Suprise surprise, we gaan niet met de trein, tram of de bus.
We nemen zoals de traditie het wil ………….. de fiets, uiteraard!
Niets zo gezond, goed voor het milieu en de teamspirit als samen de
steile wegen naar het zonovergoten Durbuy te trotseren!

Wat hebben jullie zeker nodig?

•
•
•
•
•
•
•

Fiets met opgepompte banden
Fietshelm!!!
Een binnenband
Voldoende voedsel voor onderweg
zonnecrème
comfortabele fietsbroek
fluovestje

Wees maar zeker, het wordt plezant!

GIDSEN
Liefste gidsjes, dropjes, snoepjes, speknekjes…
Maak jullie borst maar al nat, want wij gaan de tropische
ardennen weer onveilig maken!!! Verzamel jullie meest
sexy fietsbroekje, fietshelm en fluovestje alvast WANNNNTTT
ook dit jaar gaan we met FIETS naar kamp!
Wij hebben er alvast super veel zin in en hopelijk staat jullie
weer een overgetelijk kamp te wachten!
Knuffels, kusjes en lekjes van de leiding xoxo

MOEDER NATUUR
Beste kindjes, Ik, Moeder Natuur, vind het heel leuk
dat jullie mij komen bezoeken in het verre
Wallonië. Jullie maken vuur, leven op de wei,
stappen in het bos, wassen jullie in de rivier…
Heerlijk!
Maar het is belangrijk dat jullie veel zorg voor mij
dragen! Daarom vraag ik om een kleine moeite,
zodat ik niet te veel last heb van jullie komst en blij
kan uitkijken naar een volgend bezoek.
Vraag aan jullie mama of papa om zeep, shampoo
en tandpasta te kopen die biologisch zijn. Deze zijn
het beste voor mij! Het allerbeste is een blok zeep
gebruiken, maar wie toch liever vloeibare zeep
gebruikt, kan onderstaande merken meenemen.
Ook voor de afwas te doen, gebruiken jullie best
een biologisch afwasproduct!
Ik heb jullie leiding gevraagd een oogje in het zeil te
houden, dus ze zullen controleren of jullie de juiste
zeep en shampoo gebruiken op kamp. Indien ze
merken dat jullie geen biologische producten mee
hebben, worden die andere, vervuilende
producten meteen afgepakt!
Veel plezier en tot binnenkort

JIN
kippenloop
Er was een kip in sloten,
die hield van hardlopen,
door het vele trainen,
kreeg zij gespierde benen,
zij droomde zoals velen,
van de Olympische Spelen,
ondanks dat zij ging voor goud,
eindigde zij als kippenbout.

Maak jullie zak al maar klaar. Neem jullie beste oriëntatie vermogen mee. Laat jullie creatieve
hersenen al maar kronkelen. Want jullie komen weer een stapje korter bij het leiding zijn. Doe
jullie gordels al maar vast en zet jullie schrap want deze keer staan er voor jullie de volle 14
dagen kamp voor de deur!!! WHOOEEEHOOEEE
En jaja, wij gaan dus ook kippenlopen naar het kamp! Meer info volgt nog via Whatsapp

Toedels!

Xoxox jullie liefste leiding

PS: Dit mooie gedichtje is maar een klein voorproefje. Op kamp zal Jesse elke dag een nieuw
gedichtje voordragen op de opening.

Wat neem je mee op kamp

Wat neem je zeker niet mee!!

Patrouillekoffer

individuele steekkaart
voornaam en naam van het kind/de jongere : ………………………………………………………………………….
O jongen

O meisje

geboortedatum : ……../…..…/…..…

lidnummer: ……………………………….....................................................

Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun
kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze informatie draagt bij aan
een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.
Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de leiding door te geven.

Adres en bereikbaarheid
officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : ……………………………………………………………………………….…………… postcode : ……………………….……
gemeente: ………………………………………………………… telefoon : …………………………………………………………….……
eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is
adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : …………………………………………………………………………………………… postcode : ………………………….…
gemeente : ….…………………………….……………………..

telefoon : …….……………………………………………………….

gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….…………..
gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….……..
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen)
naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………

Medische informatie
Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het
verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder
toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader op
deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis via
de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen :
O ja
O nee
onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen :
O nee
O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen!

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) :
O nee
O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

info over noodzakelijke aanpak bij deze aandoening :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen :
O nee
O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :
O ja - in welk jaar? :
O nee
bloedgroep:

………………………..………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………

onze huisarts : naam :
telefoon :

……………………………………………….

…………………………………………………………

Aanvullende opmerkingen
zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat toestaan
binnen de visie van scouting :
O op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) :

……………………………………………………………………………………………………………
O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct
zijn
voornaam en naam :

..….…………………………………….………………………………………………………………

ouder / voogd (schrappen wat niet past) van (voornaam + naam van het kind) :

……………………………………………………………………………….
datum

: …………………………………..

handtekening :

……………………………………………….

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen

