Titanic
GIVERKAMP 2022

POTVOLKOFFIE!!!

THEMA
Hey hey Givers!
Zie ginds komt de stoomboot uit Sp… Nee wacht, klopt niet. Ik heb een boooot, ik heb een
hele mooie splinternieuwe b… Oei nee, klopt ook niet. Aha! Ik weet het:
Every night in my dreams
I see you, I feel you
That is how I know you go on
Jaja, de giverleiding heeft het gedaan gekregen, we hebben de Titanic heropgebouwd. En
jullie mogen met ons mee. We hopen dat jullie er allemaal kunnen bij zijn, want het belooft
een fenomenaal kamp te worden.
Tot dan!
De Giverleiding

KAMPPLAATS
Kampadres: Rue de Graide 95, 6929 Daverdisse
Coördinaten: 49.974697,5.082217

INDIVIDUELE STEEKKAART & MEDICATIE
De medische fiches worden online bijgehouden. Gelieve die online steekkaarten voor het
kamp na te kijken en aan te passen/vullen indien nodig. De steekkaarten vindt u terug op de
Groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
Ook als uw zoon/dochter medicijnen zou moeten nemen, vernemen we dat graag. Vermeld
zeker de naam van je kind en de dosering op de verpakking. De medicatie wordt aan de
leiding afgegeven bij vertrek.
Belangrijk! Er is altijd een attest van de dokter nodig om medicatie te mogen (mee)nemen op
kamp. De leiding heeft toestemming nodig van de huisarts om medicatie te mogen geven. Dit
document kan online gevonden worden op de medische fiche onder ‘attest van de arts’.

VERZEKERINGEN BIJ EEN ONGEVAL OP KAMP
Als er tijdens het kamp iets gebeurt, voorzien we als leiding de gepaste medische zorgen. Als
er na het kamp toch nog medische zorgen of doktersbezoeken nodig zijn, dan is het belangrijk
dat je zo snel mogelijk telefonisch contact opneemt met de (groeps)leiding en dat er binnen
de 8 dagen een vaststelling gebeurt bij de dokter/medische instelling/specialist.
Aangezien het voor de verzekering belangrijk is dat de vaststelling zo snel mogelijk gebeurt, ga
je best langs bij je huisarts of de spoeddienst. Vraag hierbij ook naar een geneeskundig
getuigschrift voor de verzekeringen. De gescande versie van dit getuigschrift stuur je door
naar de leiding zodat zij de verzekeringspapieren in orde kunnen brengen en kunnen
doormailen naar de verzekeringen. De medische kosten zullen nadien door de verzekeringen
worden terugbetaald.

VERVOER
HEENWEG
We spreken dinsdag 19 juli af om 7u30 aan Berchem-Station om samen de trein te nemen
naar het kampterrein in Daverdisse.
We verwachten iedereen in perfect uniform, met drinken en lunch voor de middag.
Identiteitskaarten worden aan de leiding overhandigd bij vertrek.

TERUGWEG
Op zondag 31 juli komen we terug aan op de nieuwe lokalen samen met de andere oudste
takken rond 17u30. We verwachten dat iedereen nadien nog blijft om de camion gezamenlijk
uit te laden.

INSCHRIJVEN
ALGEMEEN
Achteraan deze kampbrief zit het inschrijvingsstrookje. Bezorg dit vóór zondag 26 juni (dit is
de dag van het ijssalon) aan iemand van de leiding. Het strookje mag ook doorgemaild
worden!
Het kampgeld bedraagt 130 euro. Hierin zit o.a. heen- en terugrit met de trein, huur
kampterrein, eten en drinken, elektriciteit, spelmateriaal, ...
Gelieve het kamp ten laatste vóór 10 juli te betalen via overschrijving op het rekeningnummer
BE57 7330 6213 8735 met vermelding van: Giverkamp + naam lid.

GELD DAT NIET VOOR IEDEREEN EVEN BESCHIKBAAR IS
Geld dat niet voor iedereen even beschikbaar is. Gelukkig zijn er een heleboel manieren om
een deeltje van het kampgeld van je kinderen terug te krijgen. Heel wat ziekenfondsen
betalen kampen terug en mensen die een leefloon hebben kunnen ook terecht in OCMW’s.
Als deze reguliere terugbetalingen toch niet voldoende zijn om het kampgeld te kunnen
betalen, kan men steeds iets laten weten aan iemand van de (groeps)leiding en kunnen we
samen op zoek naar een oplossing.

ALLE DATA OP EEN RIJTJE
LAATSTE DAG OM IN TE SCHRIJVEN

Zondag 26 juni

Het ijssalon is de laatste dag om in te schrijven! Kom die dag zeker ook genieten van een
lekker ijsje.

LAATSTE DAG OM TE BETALEN

Zondag 10 juli

Zondag 10 juli is de laatste dag waarop jullie kunnen betalen voor het kamp.

INLADEN CAMION
Op 14 juli, laden we allemaal samen de camion in. Vergeet zeker niet om je rugzak mee te
nemen. We spreken af om 19 uur aan de lokalen in de Harold Rosherstraat. Moest je hier
door omstandigheden niet kunnen bijzijn, zijn er 2 opties. Ofwel geef je je rugzak mee met
iemand die er wel kan geraken, die hem dan meeneemt om in de camion te steken. Als dat
niet mogelijk is door bv. vakantie, dan zul je je rugzak zelf mee moeten nemen op dag van
vertrek. Gelieve dit wel zo snel mogelijk te melden, dan kunnen wij eventueel nog een andere
oplossing zoeken.

VERTREK IN BERCHEM-STATION

Dinsdag 19 juli

Op 19 juli spreken we af om 7u30 u aan Berchem-station. Vergeet zeker je identiteitskaart,
eventuele medicatie en handbagage met lunch en drinken niet!

AANKOMST IN HOBOKEN

Zondag 31 juli

Op 31 juli komen we rond 17u30 aan in Hoboken. We laden samen de camion uit met alle
oudste takken. Ouders zijn altijd welkom om te helpen met het uitladen van de camion.

OPRUIMDAG

Maandag 1 augustus

Op 1 augustus om 10u spreken we met IEDEREEN af om het kampmateriaal samen op te
ruimen. Vergeet niet dat dit bij het kamp hoort. Samen op kamp, samen opruimen! Er worden
lekkere smosjes voorzien.

MEE TE NEMEN
KLEDIJ
-

Korte broeken
Lange broeken
Warme truien
T-shirts
Sokken
Ondergoed
Regenkledij
VERKLEEDKLEDIJ!!!1

WASGERIEF
-

Tandenborstel
Tandpasta
Zeep/shampoo (biologisch
afbreekbaar)
Washandje
Handdoek
Kam/borstel

ALLERLEI
-

1

Muggenmelk/tekenspray
Zaklamp (+ extra batterijen)
Zwemgerief
Zonnecrème
Briefpapier, postzegels, enveloppen
+ adressen
Pet of hoedje
Fluovestje
Drinkbus
Zakmes
Linnenzak
Zakdoeken

Schip, matroos, kapitein, Jack, Rose, kledij 1900, ...

EETGEREI
-

Gamel
Bestek (mes, vork, lepel)
Beker
Keukenhanddoek

SLAAPGERIEF
-

Slaapzak
Matje
Pyjama (en evt. knuffel)

SCHOEISEL
-

Sportschoenen
Botinnen
Eventueel sandalen
Eventueel laarzen

VERBODEN LIJST
-

Elektronica (ook geen gsm)
Geld
Snoep (maakt de leiding enkel dik)
Horloge, wekker, ... (toestel dat het
uur kan verklappen

CONTACTGEGEVENS
Bij vragen mag u steeds iemand van de leiding bellen, mailen of na een vergadering
aanspreken, indien u het wenst komen wij ook altijd graag thuis eens langs.
In noodgevallen zijn wij op kamp bereikbaar op onderstaande nummers. Let wel, het kan
altijd zijn dat we even geen bereik hebben op de GSM. Laat dan een boodschap achter, en
dan nemen wij terug contact op.
Lien Lambrechts

+32 4 83 41 15 35

lien.lambrechts@scoutinghoboken.be

Seppe Vandael

+32 4 72 47 71 06

seppe.vandael@scoutinghoboken.be

Alex Straetmans

+32 4 94 31 96 98

alex.straetmans@scoutinghoboken.be

INSCHRIJVINGSSTROOKJE
Bezorg dit strookje ten laatste op 26 juni (ijssalon) bij iemand van de leiding! Ouders die 2 of
meer kinderen in dezelfde tak hebben vullen dit strookje voor elk kind apart in.
Mail: givers@scoutinghoboken.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ouder van ............................................................................................(naam en voornaam lid),
geef hierbij de toestemming aan mijn zoon of dochter om mee te gaan op Giverkamp van 19
juli tot en met 31 juli 2022. Hiervoor zal ik 130 euro overmaken op de volgende rekening:
BE57 7330 6213 8735 (vóór 10 juli!).
Bovendien verklaar ik dat de individuele steekkaart (medische fiche) die digitaal bewaard
wordt door Scouting Hoboken nog steeds volledig en correct is.

Datum: ......................................
Naam en voornaam ouder:
....................................................................................

Handtekening
ouder:

