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Beste ouders en scoutsvrienden,
Ja, we kunnen op kamp! En we gaan op kamp! Met alle takken in 1 grote bubbel. Daar
zijn we heel blij om. 10 of 5 dagen vol plezier, onvergetelijke momenten en vriendschap!
We vestigen ons dit jaar in Chiny in de provincie Luxemburg. Op een terrein naast een
grote beek, oneindig veel bossen en met hopelijk veel zon!
De kampperiode is voor de:
•
•

welpen, jonggivers en givers: van woensdag 21 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021
bevers: van zondag 25 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021

Het kamp eindigt dus voor iedereen op vrijdag 30 juli. Alle leden zullen die dag moeten
worden opgehaald om 11 uur.
Het leidingsteam zal zich enthousiast inzetten om van het kamp een superleuke vakantie
voor de leden te maken. Elke tak heeft een apart thema, waarrond de leiding
verschillende spelen heeft uitgewerkt. Bovendien is ook het geweldige oudercomité er
opnieuw bij. Samen met de leiding staan zij dag en nacht klaar om jullie kinderen met de
beste zorgen te omringen.
Om organisatorische redenen vragen we om in te schrijven uiterlijk op woensdag 30 juni.
Als er nieuws is (bijv. veranderingen of aanpassingen), dan zullen we dat via mail en
Facebook communiceren. Op de site vind je steeds het meest actuele kampboekje.
Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.
Wij hebben er alvast veel zin in!
Veel groeten en tot op kamp
De eenheidsleiding
E-mail: info@devlievleger.be
Kampverantwoordelijken: Tuur (0491 91 19 66) en Louis (0460 96 76 32)

Corona-maatregelen kamp 2021
1 grote bubbel
De regel is dat er maximaal 100 leden in een bubbel mogen zitten. Het aantal begeleiders
wordt niet bij het aantal van de bubbel gerekend. Aangezien we (zonder de seniors) met
90 ingeschreven leden zijn kan iedereen mee op kamp en kunnen we samen met de
kookouders 1 grote bubbel vormen.
Binnen de bubbel is contact met elkaar mogelijk en moet er geen afstand gehouden
worden.

Wie mag mee op kamp?
We nemen het liefst iedereen mee op kamp. Maar het moet wel veilig zijn.
•

Wie ziektesymptomen heeft, kan niet deelnemen. Je kan pas deelnemen als je 3
dagen symptoomvrij bent.

•

Wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon, kan
niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.

•

Leden of leiding die symptomen vertonen bij aankomst/tijdens de activiteit/kamp
worden naar huis gestuurd. Je mag pas opnieuw deelnemen als de symptomen
min. 3 dagen verdwenen zijn.

•

Wie behoort tot de risicogroep, kan deelnemen mits toestemming van de voogd of
ouders of huisdokter. Je vindt hierover meer info op de website van de
Ambrassade. Contacteer ons via info@devlievleger.be voor verdere afspraken.

Wat mag?
•

De jonggivers en givers mogen op tweedaagse. Contact met externen wordt wel
vermeden en de leiding zoekt de slaapplaats.

•

Bevers en welpen mogen op hike/uitstap gaan.

Wat als er iemand ziek wordt?
Als er iemand ziek wordt tijdens of na het kamp, dan worden we ondersteund door FOS en
de overheid.
Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt tijdens het kamp. Wij
hebben een quarantaine-ruimte waar het kind apart gezet kan worden wanneer er
vermoeden van besmetting is en we nemen contact op met een huisdokter in de buurt.
Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder/voogd/… kan gevraagd worden om je kind op te halen.
Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen die symptomen vertonen, moeten het kamp
verlaten.
We houden gedurende het kamp een contactenlogboek bij. Als blijkt dat iemand besmet
is met het coronavirus, tijdens of na het kamp, dan gebruiken de coronaspeurders deze
documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden.
Tuur Van Boxem is de coronaverantwoordelijke van onze eenheid en zal erop toezien dat
alles volgens de regels verloopt. Hij is ook de contactpersoon voor de contactspeurders
mochten er besmettingen zijn.
Als ouder/opvoedingsverantwoordelijke respecteer je ook jouw verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt. Je respecteert de
deelnamevoorwaarden, de afspraken rond groepen en het niet mixen of combineren van
groepen, de afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens het aanbod/activiteit…
Meer info zie: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerregels

Bevers
Dag lieve bevertjes!
Zijn jullie klaar voor opnieuw een spetterend kamp? Wij alvast wel! Deze zomer
trekken we naar Chiny voor vijf dagen boordevol plezier, mythes, goden en
traditionele spelen.
Dit jaar nemen we een reis door de tijd naar de Oude Grieken en Romeinen, met
mythes rond het kampvuur, echte zeeslagen en we organiseren zelfs onze eigen
olympische spelen.
Voel jij je geroepen om mee te spelen als een echte Oude Griek of Romein, dan
moet je dit jaar zeker op kamp zijn.
Doorzoek je verkleedkoffer alvast voor een mooi Grieks of Romeins kostuum, zodat
je niet te hard opvalt tussen de inwoners van deze oude tijd.

Welpen
Schip ahoi beste welpen,
Komen jullie mee aan boord van ons schip? Dan maken we een fantastische trip!
7 zeeën gaan we bevaren,
En samen overwinnen we alle gevaren!
We gaan met z’n allen op pad.
Misschien vinden we wel een schat!
Of komen we terecht op een onbewoond eiland en slurpen kokosmelk op het
strand.
Hoe dan ook, het kamp wordt plezant!
Wij kijken er alvast heel erg naar uit!
Veel groetjes,
Janne, Mira, Emma, Rosa, Brecht en Otis

Jonggivers
Jow jong-givers!
Binnenkort gaan we weer op kamp! Of beter gezegd: naar een onbewoond
eiland. Jullie zijn namelijk geselecteerd voor het nieuwe seizoen van Expeditie
Robinson!
Tien dagen lang moeten jullie zien te overleven op een onbewoond eiland. Kamp
Noord en Kamp Zuid zullen tegen elkaar strijden om eten, kookgerief en
luxeproducten te verdienen.
Pak zeker je survival-kledij mee om zo min mogelijk op te vallen, want dit wordt een
bikkelharde strijd.
Wij hebben er alvast heel veel zin in. Tot dan!
Nathan, Ella, Louis, Tille, Charlotte, Olivio en Wouter

PS: vergeet jullie bord, bestek, beker en jullie 2 keukenhanddoeken niet.

Givers
Mejores amigos,
Lennart is de mol! Of toch niet...?
Dit kamp trekken we met z’n allen naar het verre Ardeññen, een pittoresk dorpje in
Mexico. Dit doen we om het tweede deel van de mol te spelen, want wie dacht
dat dit seizoen afgelopen was na de ontmaskering van Lennart, denkt beter nog
eens na...
Jullie zijn na een intense selectieprocedure uitgekozen om mee te gaan op dit
avontuur. Maar hou jullie ojos en orejas open, want in de groep schuilt een
verrader, El topo. Hij of zij is reeds gekozen en bevindt zich al in jullie midden. Diez
díaz lang zullen jullie dus niet alleen moeten overleven als een echte scout, maar
worden jullie ook nog eens belast met de loodzware taak om de mol te
ontmaskeren. Hasta entonces!
¿Quién es el topo?

PS: vergeet jullie bord, bestek, beker en jullie 2 keukenhanddoeken niet.

Eerste keer op kamp?
Waar moet ik slapen?
In onze groep gaan we met alle takken samen op kamp. Ons kampterrein bestaat uit een
grote weide met daarrond bos en een beekje. Elke tak krijgt zijn eigen hoekje op het terrein,
zodat elke groep zijn eigen plekje heeft. De bevers slapen allemaal samen in een grote
tent. De leden van andere takken liggen in kleinere tenten.
Voordat het kamp begint, heeft de leiding een voorkamp om het terrein op te bouwen. Ze
zorgen ervoor dat er voor de bevers en welpen al tenten staan, dat het oudercomité kan
koken en dat het terrein speelklaar is.
Ga ik het eten daar wel lusten?
We hebben op kamp een superkookploeg van enthousiaste ouders, die hun tent bij ons
komen opslaan en zich – onder het toeziend oog van de leiding – weer even kind mogen
voelen. Zij zorgen elke dag voor de maaltijden van de bevers en de welpen.
De jonggivers en givers koken zelf. Donderdag is veggiedag. Ook voor wie alle andere
dagen graag vegetarisch eet of voor wie allergieën heeft, tovert ons oudercomité lekkers
op tafel.
Maar ga ik mij daar niet vervelen?
Nee! Op kamp is elke dag een beetje anders. Iedereen komt op hetzelfde moment zijn nest
uit, want we beginnen elke dag samen met een vlaggengroet. Verder spelen, spelen,
spelen we. Tot we niet meer kunnen.
Er zijn ook enkele speciale activiteiten. Op zondag, wanneer de bevers aankomen, doen
we met z’n allen een groot eenheidsspel. De bevers en de welpen doen ook een hike: ze
gaan, samen met de leiding, een hele dag op stap. De jonggivers en de givers gaan op
tweedaagse: ze verlaten voor twee dagen het kampterrein om zichzelf een weg te zoeken
doorheen de bossen. We sluiten het kamp donderdagavond af met een groot kampvuur.

Ga ik niet te veel heimwee hebben?
10 of 5 dagen weg van huis klinkt en lijkt erg lang. Maar uit ervaring weten we dat die dagen
voorbijvliegen. We schrijven op verschillende momenten brieven naar het thuisfront, waarin
we vertellen wat leuks we allemaal al hebben meegemaakt en je ontvangt uiteraard ook
zelf post. Wanneer je het een beetje moeilijk hebt, zal de leiding en de kookouders naar je
luisteren en geruststellen.
Kantinegeld
Net als tijdens het jaar krijgen de kinderen ook op kamp af en toe een drankje en een hapje.
Het kantinegeld is verrekend in de prijs van het kamp. Dit doen we omdat de bedragen die
uitgegeven worden aan kantine altijd ongeveer gelijk zijn, en het voor ons veel werk is om
na kamp het resterende bedrag terug bij de eigenaar te krijgen.
Medicatie
Indien je kind medicatie of andere dagelijkse verzorging nodig heeft, gelieve dit op de
medische fiche of een apart briefje te noteren en de geneesmiddelen aan de leiding te
bezorgen. Zo kunnen we beter overzicht houden over wie wat wanneer moet krijgen. We
hebben een EHBO-tent waarin de medicatie veilig opgeborgen wordt. Zet zeker ook een
naam op het zakje/doosje van de medicatie. Wij zorgen ervoor dat je kind op tijd de
medicatie krijgt.

Praktisch
WANNEER?
•
•

Welpen, jonggivers en givers: woensdag 21 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021
Bevers: van zondag 25 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021

WAAR?
Kampterrein
Rue des Croisettes (z/n)
6810 Chiny

Postadres

264e FOS Kessel-Lo
Naam kind, tak kind
Route de Bertrix 1
6810 Moyen

HOEVEEL KOST HET?
Minimum
bijdrage per lid

oudste kind

tweede kind

vanaf derde kind

Giver

170 euro

155 euro

145 euro

Jonggiver

150 euro

135 euro

125 euro

Welp

150 euro

135 euro

125 euro

Bever

75 euro

70 euro

65 euro

Voorbeeld: Als je één kind hebt bij de givers, één bij de jonggivers, één bij de welpen en
één bij de bevers (grote gezinnen, jawel, ze bestaan nog), dan betaal je 170 euro voor de
giver, 135 euro voor de jonggiver, 125 euro voor de welp en 65 euro voor de bever.
Afgelopen jaren lukte het ons net om een plezant, gerieflijk, veilig en lekker kamp te
organiseren met bovenstaand inschrijvingsgeld. Dit is dus wat het kamp ons echt wel kost.
De activiteiten waarmee we normaal wat geld kunnen bijeensparen konden niet of
nauwelijks plaats vinden het afgelopen scoutsjaar. Dit zou nochtans welkom zijn om
bijvoorbeeld een tent te vervangen, een idylischer (lees duurdere) kampplaats te boeken,
eens een cullinair hoogstandje of extra stukje fruit te serveren, of een onverwachte kost op
te vangen. Daarom vragen we bovenstaand bedrag over te schrijven. Wie ons dat
extraatje kan en wil gunnen, mag dat bedrag naar eigen kunnen wat verhogen. We zijn
jullie alvast enorm dankbaar.
Wij willen uiteraard dat iedereen meegaat op kamp. Indien er problemen zijn met de prijs,
aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de eenheidsleiding via mail of
telefoon. Dan zoeken we een oplossing.

HOE INSCHRIJVEN?
STAP 1: KEEO
• Meld je aan op KEEO (Heb je nog geen account, mail dan naar
info@devlievleger.be)
• Ga naar ‘evenementen’
• Klik Scoutskamp 2021(of voor de bevers Beverkamp 2021)
• ‘Would you like to attend?’ Kies ‘Ja’
• Vul in of jouw kind vlees/vegetarisch/veganistisch of lactose intolerant eet.
• Herhaal dit voor elk kind.
STAP 2: BETALEN
•

Schrijf meteen ook het juiste bedrag over op rekeningnummer van
264e FOS Kessel-Lo
BE60 7350 5718 0070 (sinds vorig jaar nieuw rekeningnummer!)
met mededeling: naam kind, 1ste letter tak, bedrag
Bijvoorbeeld: Vanwinkel Mieke, W, 150
Heb je meerdere kinderen? Dan van oud naar jong, bijvoorbeeld:
Staatmans Elisabeth, G, 170, Peter, W, 135, Manu, B, 65
Een extra bedrag? Voeg dan nog toe: extra xx

STAP 3: ONLINE MEDISCHE FICHE
Nieuw: de medische gegevens moeten dit jaar online ingevuld worden via Keeo. Hierdoor
moet je niet elk jaar opnieuw dezelfde gegevens invullen.
Hoe de medische gegevens per kind invullen?
•
•
•
•
•
•

Meld je aan op KEEO
Klik op naam van kind.
Ga naar ‘Persoonlijke details’
Vul al de gevraagde medische gegevens in
Klik op ‘Ik bevestig dat deze gegevens correct zijn’
Herhaal dit voor elk kind.

Vul de medische gegevens direct na de inschrijving in. Zo heeft de leiding genoeg tijd om
de medische dossiers te bekijken en zicht te krijgen op mogelijke risicogroepen.
Daarnaast is het een hulpmiddel om de kinderen zo goed mogelijk te verzorgen. Vul de
gegevens daarom zo volledig mogelijk in. Zo vermijden we onnodig geloop en
getelefoneer. De fiche blijft in het bezit van de medische verantwoordelijke: alleen de
personen die rechtstreeks betrokken zijn, krijgen de nodige inlichtingen. (Zie ook
https://www.devlievleger.be/w/privacy/)
Heb je op Keeo te weinig plaats om de aandachtspunten/allergieën/medicatie van uw
kind te omschrijven? Print in dat geval een medisch fiche (te vinden op onze
kamppagina) en geef dit aan de leiding bij het vertrek.

VERTREK
Woensdag 21 juli 2021
Ouders moeten een mondmasker dragen als ze de kinderen afzetten aan de bus.
•

De welpen, jonggivers en givers gaan met de bus.
We verzamelen in uniform om om 8.30 uur aan het lokaal in de Schoolstraat in
Kessel-Lo. We vertrekken om 9 uur stipt. Zorg dat je op tijd bent.
Niet vergeten:
o identiteitskaart om aan de leiding te geven
o lunchpakket voor in de middag

Zondag 25 juli 2021 (Bevers)
Ouders moeten een mondmasker dragen als ze de kinderen afzetten op het kampterrein.
•

De bevers moeten door de ouders naar het kampterrein gebracht worden. Ze
worden in uniform op het kampterrein verwacht om 11 uur. Er wordt nog door de
beverleiding gecommuniceerd over de regeling met carpooling.
Niet vergeten:
o Kids-ID om aan de leiding te geven

MINI-OPRUIMDAG en EINDE KAMP op VRIJDAG 30 JULI
Het kamp eindigt voor iedereen op vrijdag 30 juli.
Meer informatie over de corona-regels die we hierbij gaan moeten naleven, volgt nog.
•
•
•

•
•

De leden moeten worden opgehaald op het kampterrein.
De ouders worden verwacht om 11 uur. Breng in elk geval een mondmasker mee.
We vragen de ouders om te helpen om de tenten van hun eigen kind(eren) af te
breken en de sjorbalken in de containers te laden. (Als de coronaregels het
toelaten)
Iedereen krijgt op de middag een broodje.
Om 13u sluiten we met iedereen samen af. Nadien mag iedereen vertrekken.

De leiding en kookouders blijven nog een dag extra om alles af te breken en op te
ruimen.

Meeneemlijst
Zet op al je spullen je naam (liefst naam + voornaam).
Neem kleren mee die tegen een stootje kunnen en vuil mogen worden.
































slaapzak
kussen (eventueel)
veldbedje, luchtmatras of matje (ook voor de bevers)
warm deken (het kan best koud zijn ’s nachts)
pyjama (voldoende reserve meebrengen in geval van bedplassertjes)
washandjes
handdoeken
zeep, shampoo, kam/borstel
tandenborstel, tandpasta, bekertje
muggenmelk
zonnecrème
pet/hoedje
korte broeken
lange broeken
t-shirts
truien
regenjas
stap- of sportschoenen
laarzen
sandalen/watersandalen/waterschoentjes
voldoende kousen en ondergoed (minstens één paar per dag! Voor bevers liefst meer,
het is vervelend als een kind te weinig propere/droge kleren heeft)
een linnen zak om je vuile was in te doen
badpak/bikini/zwembroek
verkleedkleren (zie kamppagina per tak)
zaklamp
briefpapier, enveloppen, postzegels, schrijfgerief (kaartjes en postzegels ook
verkrijgbaar op kamp)
identiteitskaart af te geven bij vertrek/aankomst
(als je medicatie moet nemen) medicatie (schrijf naam, tak en dosis per dag erop)
mondmaskers (vanaf 12 jaar verplicht, -12 jaar aangeraden)
kleine rugzak voor op daguitstap of voor als we gaan zwemmen of kajakken.
lunchpakket (niet voor de bevers)

Enkel voor givers en jonggivers (niet voor andere takken):
 bord, soepkom, mes, vork, lepel en drinkbeker uit plastic of metaal
 2 keukenhanddoeken
Niet meenemen: waardevolle spullen, gsm’s, …
Extra meeneemlijst nodig om af te drukken? Zie www.devlievleger.be/w/kamp/

WEGBESCHRIJVING NAAR HET KAMPTERREIN
Rue des Croisettes (zonder nummer)
6810 Moyen (Chiny)
49.717768, 5.389186
Ongeveer 2 uur/170 km vanuit Kessel-Lo.
Een gedetailleerde routebeschrijving kan je vinden op onze site. Er zullen ook pijltjes
hangen die jullie begeleiden naar ons kampterrein.

Nog vragen? Contacteer ons gerust!
www.devlievleger.be/w/kamp/
info@devlievleger.be
‘De Vlievleger FOS Scouts’
@fosdevlievleger

Telefoon voor dringende gevallen (tijdens kamp):
Leiding:
• Tuur Van Boxem: 0491 91 19 66 (kampverantwoordelijke)
• Louis Bogaert: 0460 96 76 32 (kampverantwoordelijke)
Oudercomité:
• Peter Olaerts: 0472 70 75 80

