KAMPBOEKJE 2021 – FROIDCHAPELLE
SCOUTS GOOIK

“ROMEINEN EN GALLIËRS”
Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jij ook?
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VERTREK EN TERUGKOMST
VERTREK
Ook dit jaar hebben we als leiding ervoor gekozen om niet met de trein op kamp te
vertrekken. Daarom spreken we direct af op de kampplaats. We verwelkomen jullie
met open armen op 18/07 tussen 10 en 12 uur. Dit jaar is carpoolen wel toegestaan!
WAAR ISDA?!?!
Coordinaten: 50.092513, 4.367733
Adres: Rue du Bois le Compte 14, 6440 Froidchapelle
TERUGKOMST (JONG)VERKENNERS, (JONG) GIDSEN EN JINS
Verkenners en jins komen terug op 28 juli. De oudste jins, VKS en JVKS rijden mee terug
naar huis met de leiding. Dit om met de leiding al mee te helpen met het uitladen van
de camion. De andere leden zullen dan wel met de trein terug naar huis moeten. Uur
van aankomst komt de dag zelf op Facebook. (Dat is meestal rond 16u)
CAMION
Camionladen is woensdag 14 juli tussen 7u en 10u. Indien jullie spullen niet allemaal in
de auto passen kan je deze dan komen afzetten. De jins mogen met de leiding mee
op voorkamp ( dit is niet verplicht maar het zou wel leuk zijn moesten jullie er allemaal
bij zijn, zo zien jullie ook al eens hoe een voorkamp in zijn werk gaat). Indien je niet
meegaat op voorkamp verwachten we je wel op 14 juli om 7u aan de lokalen om
samen met ons de camion in te laden.
BEZOEKDAG
Door de geldende coronamaatregelen zijn we er nog niet helemaal aan uit of we een
bezoekdag zullen organiseren. Na het bekijken van de voor en nadelen gaan het hier
nog is uitgebreid over hebben op één van onze vergaderingen en laten het jullie zo
snel mogelijk weten. Hou dus zeker onze Facebook-pagina in de gaten!
Wat wel al zeker is is dat jullie welp of kapoen opgehaald zal moeten worden op het
kampterrein. Dit op 25/07 om 11u. Ook hier is carpoolen weer toegestaan!
KAMPBEZOEKEN
Dit jaar zullen we voornamelijk bij de nieuwe leden op kampbezoek komen. Dit om al
jullie vragen over het kamp te kunnen beantwoorden of om jullie zoon of dochter
alsnog te overtuigen om mee op kamp te komen. Deze bezoeken zullen telkens ’s
avonds plaatsvinden in de week van 21/06 en 28/06. Je mag ons zeker en vast ’s
avonds eens verwachten.
Is jouw zoon of dochter geen nieuw lid, en wens je toch dat we langskomen op
kampbezoek? Geen enkel probleem, laat ons dat gerust maar weten!
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CONTACT
TAKVERANTWOORDELIJKEN
KAPOENEN:
scoutsgooik@gmail.com
Contactpersoon: Laure Vandael 0499/36.30.39
WELPEN:
scoutsgooik@gmail.com
Contactpersoon: Lander Van Eesbeek 0473/22.94.53
JONGVERKENNERS & JONGGIDSEN:
scoutsgooik@gmail.com
Contactpersoon: Tibbe Jacobs 0491/63.29.45
VERKENNERS & GIDSEN:
scoutsgooik@gmail.com
Contactpersoon: Robbe Vervaet 0479/20.79.72
JINS:
scoutsgooik@gmail.com
Contactpersoon: Robbe Vervaet 0479/20.79.72
HOOFDLEIDING:
Lander Van Eesbeek
vaneesbeeklander@gmail.com
0473/22.94.53
BRIEFWISSELING
(Gelieve voor de welpen & kapoenen al geschreven enveloppen mee te geven,
indien mogelijk.)
Brieven versturen doen jullie naar volgend adres:
Naam lid (dus de naam van jouw zoon/dochter)
SCOUTS GOOIK
Rue du Bois le Compte 14
6440 Froidchapelle
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WA KOST DA?
€130 voor kapoenen & welpen
€150 voor jvks, vks & jins
Voor tweede kind: 15 euro korting
Voor derde kind: 25 euro korting
Gelieve dit voor 10 juli (met vermelding
naam zoon/dochter + kamp Froidchapelle)
te storten op het rekeningsnummer:
BE98 7341 2219 9393
INSCHRIJVINGSPROCEDURE EN MEDISCHE ZAKEN
Via volgende link kan u het officiële inschrijvingsformulier voor de Scouts Gooik scoutskamp 2021 terugvinden. Vul dit formulier dus enkel in als uw kind effectief mee
zal gaan op scoutskamp: https://forms.gle/PXdLjRKtRGBq9a3NA. Deadline: 20 juni
2021. De medische fiche dient hierbij ook ingediend te worden.
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WAT NEMEN WE MEE?
We zijn op skoetekamp: dat wil zeggen dat we geen défiléekes gaan lopen. Laat je
communiepakje dus thuis!
Daarnaast vragen we om alle kledingstukken en persoonlijk gerief duidelijk te voorzien
van een naamtekenen zodat we niet met bergen anonieme was zitten!
TIP aan de mama’s en papa’s: Wanneer jullie de valies maken, doe het samen met
jullie kapoen/welp. Zodat zij ook weten waar wat zit en niet tot verstomming staan op
kamp omdat ze niet weten waar wat is en wat ze wel of niet mee hebben.
Ga op het einde samen het lijstje nog eens af. We hebben gemerkt dat
kapoenen/welpen die meehelpen met het maken van de valies, beter hun spullen
terugvinden.
Slaapgerief:
● Veldbedje of luchtmatras
● Slaapzak
● Pyjama
● Lievelings ‘troeteltroostknuffeldiertje’
Toiletgerief:
● Washandjes + handdoeken
● Tandenborstel, tandpasta, bekertje
● Zeep
● kam
Zwemgerief: (in zwemzak)
● Zwembroek + badmuts
● Badhanddoek
Schoeisel:
● Sportschoenen / gemakkelijke schoenen (bv met plakkers ipv veters, voor welpen
en kapoenen) (Liefst meer dan één paar als het andere paar al versleten is)
● Stevige stapschoenen
● (Laarzen)
● Waterschoenen! (voor in de rivier!)
Kleding:
● Ondergoed
● Kousen
● T-shirts
● Shorts
● Warme pull
● Lange broek
● Regenjas
● Pet!!!!
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Varia:
● Bestek en bord / soepkommetje / beker (NAAM DUIDELIJK OPSCHRIJVEN!)
● Grote plastiek zak
● Zonnecrème
● Veldfles (drinkbus)
● Klein rugzakje voor op de tocht
● Wasspelden om natte was te drogen te hangen
● Zaklamp (+eventueel nieuwe batterijen)
● Zakken voor vuile kledij in op te bergen
● Verkleedgerief (thema: “Romeinen & Galliërs ”)
● Identiteitskaart
Geld:
● Voor kapoenen en welpen: maximaal €5.., dit kan je bij de leiding in bewaring
geven.
● Voor jongverkenners en verkenners: niet te veel, er is eten en drank genoeg op het
kampterrein maar denk aan een ijsje of een extra drankje dat je wenst te kopen op
dagtocht, (ook dit kan bij de leiding in bewaring gegeven worden)
Benodigdheden ivm CORONAMAATREGELEN:
● Eigen drankfles en eigen beker, zet er duidelijk de naam op van jouw zoon/dochter!
(het is erg belangrijk dat ze hun eigen beker en drankfles hebben) Deze kunnen ze zelf
vullen met water bij de leiding.
● 2 mondmaskers (voor als we op uitstap gaan)
● handgel (geen super klein busje, ze moeten er een heel kamp mee doen)
● Handdoek om hun bestek mee af te drogen.
WAT NEMEN WE NIET MEE?
● Gsm’s
● Tablet / iPad
● Slecht humeur
● Bergen snoep en koeken, niet meer dan 150 gram (wordt door de leiding in beslag
genomen) ze krijgen op kamp ook af en toe een snoepje.
● Veel te veel zakgeld
● Zakmessen enkel (jong)verkenners mogen dit meenemen
● Een overbezorgde moeder of vader
Niet te veel meenemen, we zijn amper 7/10 dagen weg en denk eraan dat je
zoon/dochter niet wordt overladen als een muilezeltje(!)
Indien uw zoon/dochter medicijnen neemt, gelieve dit spontaan te melden aan
zijn/haar leiding. (liefst op voorhand)
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FIETS
Jongverkenners, jonggidsen, verkenners, gidsen en jins nemen de fiets wel mee op
kamp.
(!) De fiets moet woensdagochtend 14 juli, bij het inladen van de vrachtwagen,
tegen ten laatste 9u naar ‘t scouts worden gebracht.
(!!) Bij het terugkomen met de camion kunnen de fietsen op woensdagnamiddag 28
juli afgehaald worden (het concrete uur zal nog meegedeeld worden op
Facebook).
FIETSHELMEN EN FLUOVESTJES
Wij hechten bijzonder veel aandacht aan de veiligheid van onze leden op tocht,
zowel te voet als met de fiets. U mag dus zeker uw eigen fietshelm meenemen, maar
zorg dan wel dat de naam er duidelijk opgeschreven staat. We zorgen ook steeds
voor fluovestjes wanneer we op tocht gaan. Deze fluovestjes zijn voor het kamp
allemaal gewassen en worden zo veel mogelijk door hetzelfde kind gedragen.
Neemt u liever zelf een fluovest mee? Vergeet dit dan zeker niet te labelen met de
naam en tak van uw kind.
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COVID-19 NOODPROCEDURE
VOORAFGAANDE AAN HET KAMP
Er zijn een aantal deelnamevoorwaarden:
•
•

•
•

•

Wie ziek is kan niet deelnemen! Zieke kinderen en jongeren horen niet thuis op
het kamp, ongeacht of het corona betreft of niet.
Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen
alvorens terug deel te kunnen nemen aan een activiteit of kamp EN bij
terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn.
Wie ziek was (geen Covid – 19) voor de activiteit of het kamp moet in de 3
dagen voorafgaand aan deelname symptoomvrij zijn
Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft
(ouder, broer, zus, ..) moet getest worden en moet de termijn voor thuisisolatie
respecteren vanaf het laatste contact met de corona patiënt en kan dus niet
verder deelnemen aan activiteiten etc.
Wie 14 dagen alvorens het kamp in een risicogebied op vakantie is gegaan,
mag niet deelnemen aan het kamp!

TIJDENS HET KAMP
Per bubbel wordt er één iemand aangesteld aan die zich in geval van vermoeden
van besmetting over de zieke ontfermt en de nodige stappen onderneemt. Zorg voor
gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon.
In geval van ziekte zijn er twee mogelijke scenario’s:
•

Vertoont de zieke geen coronasymptomen? Wij verwittigen de ouders en
vragen hen om het kind te komen ophalen. Zieken moeten meteen naar huis
om risico's te beperken. Wij vragen wel aan de ouders om alert te blijven voor
andere symptomen en dit ook te melden indien er een geval van corona zou
worden vastgesteld.

•

Vertoont de zieke coronasymptomen?

Het zieke kind wordt meteen in quarantaine gezet. Wij verwittigen de ouders en
vragen hen om het kind te komen ophalen. Zieken moeten meteen naar huis om
risico's te beperken. Ouders moeten met hun kind zo snel mogelijk naar een huisarts
gaan voor een COVID-test.
De bubbel waar de zieke zich in bevond, blijft op het terrein en vermijd alle contact
met externen.
In noodgevallen wordt er contact opgenomen met 112 of het dichtstbijzijnde
ziekenhuis.
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Afhankelijk van de uitslag van de COVID-test zijn er weer twee mogelijke scenario’s:
•

Alsdeziekenegatieftestopcorona,maghetkampweerdoorgaanzoals ervoor. Blijf
wel alert. De deelnemer kan pas weer deelnemen aan het kamp nadat hij
genezen is en minstens 3 dagen geen symptomen vertoont.

•

Test de zieke positief op corona? De hele bubbel waarin de zieke zich bevond,
gaat naar huis en mag gedurende 14 dagen niet deelnemen aan een nieuwe
activiteit of bubbel. De zieke mag gedurende 7 dagen nergens aan
deelnemen en moet minstens 3 dagen klachtenvrij zijn alvorens weer deel te
nemen aan nieuwe activiteiten.

Het is dus belangrijk dat de ouders gedurende het hele kamp steeds bereikbaar zijn
en de mogelijkheid hebben om het kind bij ziekte de dag zelf te komen ophalen op
het kampterrein.

WORDT ER IEMAND ZIEK NA HET KAMP
Dan 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 dan in of de andere kinderen en leiding risico lopen.
Het contact-tracingcenter zal daarna zelf contact opnemen met de leiding. De
leiding moet vervolgens het contactlogboek doorsturen. Afhankelijk van de resultaten
kunnen ouders dan een telefoontje verwachten van het contact-tracingcenter.
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THEMA – RODE LEIDRAAD
KAPOENEN
Beste kapoenen,
Vorige week hebben wij te horen gekregen dat het romeinse leger (onder leiding van
Julius Caesar), van plan is om binnenkort België binnen te vallen. Dit zullen ze doen
langs onze grens met Frankrijk en zo zouden ze al snel heel Wallonië in handen kunnen
krijgen. Geen nood, de grote Ambiorix heeft al zijn Gallische troepen al bijeen gehaald
om ons land te verdedigen aan de Franse grens. Dit zullen ze doen in Froidchapelle,
een klein dorpje dicht bij de Waalse stad Chimay. Aangezien dat exact is waar we
deze zomer op kamp gaan, heeft scouts Gooik zich spontaan aangeboden om
Ambiorix te helpen ons land te verdedigen.
Het heeft even geduurd maar Ambiorix heeft ons laten weten dat ze nog op zoek zijn
naar enkele stoere meisjes en jongens om het gallische leger te versterken en de
romeinen te verslaan. Wij wisten meteen dat onze kapoenen daar perfect voor waren,
hierbij willen we jullie dus vragen om op 18 Juli met ons mee te gaan naar
Froidchapelle om ons voor te bereiden op de strijd. Hopelijk zijn jullie er klaar voor want
het zal niet makkelijk worden. Jullie zijn de laatste hoop die we nog hebben. Maar
geen zorgen, wij weten dat jullie hier klaar voor zijn aangezien jullie al meesters zijn in
kampen bouwen en draken verslaan. Dat hebben jullie dit jaar al meerdere keren
bewezen. We gaan dat romeinse leger dus eens mooi laten zien wie wij Galliërs zijn!
Leg dus jullie zwaarden, schilden en andere uitrusting al maar klaar en bereid jullie zo
goed mogelijk voor op de strijd. Dan verwachten wij jullie van 18 tot 25 Juli in
Froidchapelle.
PS: Er zal natuurlijk niet alleen gestreden worden, we verzekeren jullie dat er nog meer
dan genoeg tijd zal zijn om leuke spelletjes te spelen en de week van jullie leven te
beleven.
Tot dan!!
Vele groetjes van de leiding
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WELPEN
Een Gallisch dorpje in ….. rond ca. 5 v.C. Tijdens de vijfde zon van Spartacus vielen de
Romeinen voor het 1st aan. Er woedde een bloedige strijd met vele slachtoffers, maar
uiteindelijk lukte het de galliërs om hun dorpje te verdedigen.
De romeinen waren echter niet van plan om op te geven dus ze sloegen ze hun kamp
op een eindje verder in het bos wachtend op versterking! We wisten dat als de
versterking arriveerde we geen schijn van kans hadden. We moesten dus snel
ingrijpen. Gelukkig had onze druïde een zot plan. Hij werkte al een paar weken aan
een speciale toverdrank dat ons zo sterk maakt als 10 man! Toen de Romeinen hun
versterking aankwam sloegen ze opnieuw toe. Maar dankzij onze toverdrank maakte
ze geen schijn van kans.
Dus trokken ze zich al snel terug. We zijn zeker dat ze zich niet gaan overgeven en dus
op zoek zijn naar een nieuwe tactiek. Tijdens de 2de halfvolle maan van Alfons werden
we s’ nachts plotseling opgeschrikt door een schreeuw. En ontdekte we dat onze
druide gekidnapt is! We denken dat de Romeinen hier achter zitten! Want zonder
onze druïde hebben we geen toverdrank en kunnen de Romeinen ons met gemak
verslaan. Willen jullie ons helpen met de ingrediënten te zoeken voor het magische
toverdrankje zodat we onze druïde kunnen bevrijden en de romeinen voor eens en
altijd kunnen verslaan?

Wij kijken er alvast heel erg naar uit!!!!
Tot op kamp boys and girls!
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JONG VERKENNERS EN GIDSEN
Jeplaaa, tis weer zover! De plezantste 10 dagen van het jaar komen eraan. Wij zullen
jullie helpen om er mooie en onvergetelijke momenten aan over te houden.
Afgelopen jaar was maar de oefening, nuuuuu ist voor echt! Wij hebben er in alle
geval massa’s veel goesting in en we gaan eens bewijzen dat wij Jvk’s zijn.
We hebben wel één probleem Julius Caesar is vriendjes geworden met Asterix en
Obelix en ze willen dat wij van Froidchapelle, Chaudchapelle maken. Dus we gaan
hen niet teleurstellen en aan de hand van verschillende opdrachten zullen we dit
waarmaken, vergeet dus zeker geen gepaste kledij om in de aanval te trekken tegen
en samen met de Romeinen en Galliërs te vechten.
Om af en toe eens wat verfrissing op te zoeken zullen we ook naar een bijliggend meer
gaan, dus pakt ulle fietsen mee. Jullie fietsen kunnen afgezet worden in den ochtend
van de 14de juli voor 9u.
See you sooooon!
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VERKENNERS, GIDSEN & JINS
Jaaajaa jongens, het is weer zover: Skoete Guuk gaat op kamp! Hopelijk hebben jullie
er zin in, wij alleszins wel! Het kampthema dit jaar is Romeinen en Galliërs, jullie zijn vrij
te kiezen waarin je je verkleed, zolang ge u maar verkleedt! Vergeet u verkleedkleren
dus niet, want het is belangrijk voor bepaalde activiteiten. Zorg ook dat jullie allemaal
een redelijke fiets/mountainbike meenemen (af te zetten bij het inladen van de
camion). We gaan immers een keer een tochtje fietsen naar Lac de l’eau d’heure (kei
tof joepie jeej!).
Ah ja dan nog een verhaaltje, wel euuuh… kende biggus dickus? Nee? Kijkt dees
filmke https://www.youtube.com/watch?v=kx_G2a2hL6U (dat is u huiswerk voor
Scouts Gooik). Voor de rest zullen jullie dus verdeeld worden in het Gallische-team en
het Romeinse-team en concurreren in allerlei verschillende opdrachten. Dat terzijde
gaan we ons gewoon super amuseren en schone herinneringen maken!
Wij zien jullie graag afkomen 18 juli, tot dan boys!

Scouts Gooik – kamp 2020 Froidchapelle

14

SCOUTS GOOIK WEBSHOP
Website: https://www.argalie.be/scouts-gooik
Om onze kas een beetje te spijzen hebben we volgende kasactie georganiseerd...
Een SCOUTS GOOIK WEBSHOP met mega toffe gadgets en producten die je zeker en
vast kan gebruiken op kamp!
Met deze centjes kunnen we extra leuke activiteiten organiseren op kamp!
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