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Kampeditie 2021

WOEHOEW!
Lieve scouten en scoutinnen, zijn jullie er weer helemaal klaar voor? Wij zijn
alleszins helemaal ready voor ons mega coole grootkamp! Dit jaar gaan we
zoals gewoonlijk van 5 tot 15 augustus ons rot amuseren in het mooie
Wallonië. We gaan onze tentjes placeren op een mooi stukje grond in Grande
Enneille. Onze wei ligt aan Domaine Du mayeur Noiseux en is vlot bereikbaar.
Het adres van de boer is Rue d'Enneilles 7, 5377 Durbuy. Vanaf hier zullen
er pijltjes opgehangen worden die jullie leiden naar onze kampweide.
Alle takken gaan hier zeker en vast een keitof kamp beleven. Voor sommigen
zal dit een eerste kennismaking zijn met het op kamp gaan bij Scouts en
Gidsen. Voor anderen zal het weer een super-de-luxe-cool en onvergetelijk
grootkamp van formaat worden! Net als andere jaren slapen we ook dit jaar
weer in rasechte tenten. De Kapoenen en Welka slapen bovendien in lekkere,
warme binnententen!
Natuurlijk gaat het kamp niet helemaal hetzelfde zijn als afgelopen jaren.
We hebben dit jaar namelijk te maken met de alom bekende Corona. De
leiding heeft zijn uiterste best gedaan om een veilige kampplanning uit te
werken waar plezier en veiligheid centraal staan. We werken dit jaar met
een gezellige bubbel van 100 man, leiding en kook exclusief. Hierin doen we
ons uiterste best om veiligheid op alle gebieden te garanderen. Vorig jaar is
het ons gelukt. Dit jaar gaan we voor een tweede, en hopelijk laatste, goed
en vlot ‘coronakamp’.
We zijn maar al te blij dat iedereen mee kan! Maar we vragen wel om deze
kampbundel extra goed door te nemen aangezien er veranderingen zullen
zijn!

VERTREK, HOE, WAT, WAAR EN
WANNEER?
BRENGEN
Over een maand vertrekken we op kamp daarom willen we jullie graag op de hoogte brengen
van de regeling rond het vervoer naar en van kamp. Dit jaar gaan we op kamp met een
gezellig grote bubbel! Daarom gaan we dit jaar opnieuw met de bus naar kamp. De Welka
en Jong-Givers vertrekken 5 augustus aan de lokalen richting kamp. De Givers vertrekken
de 8ste op kamp en de Kapoenen rijden 10 augustus zelf op, carpoolen mag. Leden van
hetzelfde gezin mogen natuurlijk wel samen gebracht en gehaald worden.
Hoe verloopt dat nu precies?
De Welka en Jong-Givers komen 5 augustus om 9 uur samen aan de lokalen. De leiding
neemt dan alle kampdocumenten in ontvangst en zal een namenrondje doen zodat we zeker
zijn dat iedereen mee is. Om 9u30 vertrekt de bus richting de kampweide voor 10 dagen
plezier.
De Givers krijgen dit jaar een speciale regeling. Omdat zij al op buitenlands kamp zijn
geweest, is dit kamp een extraatje. Er wordt nog met de ouders gecommuniceerd hoe dit
zal verlopen. Zij komen van 8-15 augustus op kamp.
De Kapoenen komen 10 augustus om 9 uur samen aan de lokalen. Ook hier worden de
kampdocumenten in ontvangst genomen en kijkt de leiding of alle leden aanwezig zijn.
Nadat iedereen er is, vertrekken de ouders allemaal samen richting de kampweide om zo
onze groep te vervolledigen.
Gelieve niet van thuis te vertrekken naar de kampweide. Het is voor de leiding fijner om
een duidelijk overzicht te hebben. Zo weten we of alle juiste documenten mee zijn en of
alle kinderen vlot op kamp raken.
VERGEET ZEKER JULLIE SIS-KAARTEN/KIDS-ID NIET!

HALEN EN BBQ
Goed nieuws, we sluiten het kamp op 15 augustus af met een lekkere barbecue!
We verwelkomen alle ouders, broertjes, zusjes en andere sympathisanten om
13 uur op de kampweide. Voor dat uur houden we de wei dicht zodat iedereen
op hetzelfde tijdstip de kans krijgt om elkaar om de armen te vliegen. Vroeger
komen hoeft dus niet, tenzij jullie een mooie tocht willen maken door het
Waalse landschap. Alle informatie over het bestellen staat in de volgende link,
vergeet
u
zeker
niet
in
te
schrijven!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmItiaiQES3VQTw7hNV5Aw
8ih4xgF4MZgnhVnkw3FcEkclPQ/viewform
We vragen om zelf een tafel en stoelen te voorzien, we zullen namelijk horecagewijs barbecue eten. Volgend jaar is het hopelijk weer hetzelfde groot feest
zoals we het kennen.

CONTACT TIJDENS KAMP
Telefonisch zijn wij op kamp steeds te bereiken op het nummer 0474/04.63.33
(Jonas Neven, groepsleider). Gelieve alle andere leiding niet te contacteren
tijdens het kamp. Zij willen jullie kinderen een optimaal kamp bezorgen zonder
dat zij zich druk moeten maken over hun telefonische toestellen. Onze
groepsleider zal alles wat belangrijk is zeker door communiceren naar de
leiding.
Indien het niet mogelijk is uw kind te brengen of halen, vragen we u dit te
communiceren aan de takleiding. De contactgegevens vindt u op onze website
(www.welsco.be) of in het driemaandelijkse boekje.

WAT HEB JE ALLEMAAL NODIG
Op één van de volgende pagina’s vindt u een lijst met de mee te nemen bagage.
We vragen deze lijst in het valies van uw kind te plakken zodat de eigenaar van
de verloren voorwerpen gemakkelijk teruggevonden kan worden na kamp. Ook
vragen we zoveel mogelijk spullen te merken met de initialen van uw kind.
•
•
•

Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden!
Zorg voor voldoende sokken en onderbroeken. Een warme trui en
regenkledij zijn echter ook belangrijk!
Snoep is niet nodig en wordt dan ook afgenomen en verdeeld.

Gelieve ook 2 klevertjes van de ziekenkas + SIS-kaart/Kids-ID te overhandigen
aan de leiding op de dag van vertrek in een met de naam en tak gemerkte
enveloppe. Geef het mapje met klevertjes en Kids-ID af aan de leiding bij het
brengen van uw kind(eren).

VRAGEN?
Mochten jullie nog zorgen of vragen hebben, geen zorgen! Moesten er vragen
zijn, kunt u altijd de leiding van uw kind bereiken even te bellen, sms’en of
mailen.
Kijk
in
ons
boekje
voor
de
contactgegevens.
Nogmaals vragen we om tijdens het kamp NIET de leiding te contacteren, voor
dringende gevallen kunt u bij de groepsleider terecht.

CORONAMAATREGELEN
VOORAFGAAND AAN KAMP
Er kunnen geen zieke of mogelijks besmette personen op kamp vertrekken!
Er zijn een aantal deelnamevoorwaarden:
-

-

-

-

-

Op kamp werken we in een bubbel van 100 (leiding en kook wordt niet meegeteld). Contacten
buiten de bubbel worden ten zeerste vermeden en gebeuren met behoud van social distance
en mondmasker indien nodig.
Wie ziek is (of symptomen vertoont 3 dagen voor kamp) kan niet deelnemen.
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.
Leden kunnen niet na komen/vroeger vertrekken. Dit betekent dat de welka en jonggivers
vertrekken op 5 augustus en opgehaald worden op 15 augustus. Kapoenen worden gebracht
op 10 augustus en opgehaald op 15 augustus.
We vragen aan de ouders om hun kinderen 7 dagen voor vertrek naar ons kamp niet naar
andere kampen of risicozones te laten gaan.

WAT BIJ ZIEKTE OP KAMP

KAMPEERTOELATING
Ik, ondergetekende(n) (naam & voornaam): ………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………….

Postnummer en Plaats:………………….………………………………….

Ouder(s) / Voogd van: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geeft (geven) de toelating om hem/haar te laten deelnemen aan het kerstkamp van Scouts en Gidsen
Welsco Wellen te Rue d'Enneilles 7, 5377 Durbuy van donderdag 5 augustus/zondag 8
augustus/dinsdag 10 augustus t/m zondag 15 augustus 2021 en staat (staan) de kampleiding toe elke
medische ingreep, noodzakelijk geacht door de bijgeroepen geneesheer, te laten uitvoeren.
Ondergetekende(n) zullen zo spoedig mogelijk gecontacteerd worden.
Adres
van
de
ouders
tijdens
het
kamp:
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… Tel. Nr.: ……………/……….…………………………………..

BAGAGELIJST
Denk eraan: waardevolle voorwerpen (GPS, Ipod, GSM…) zijn niet toegelaten!
Deze in het vet zijn VERPLICHT! Gelieve ook alle kledingstukken te merken
met de initialen van uw kind zodat we achteraf de eigenaar gemakkelijk
terugvinden.
Van: ______________________________(Naam & Voornaam)
1. Slaapgerief:
- Slaapzak (en deken)
- Onderlaken, kussensloop en pyjama
- Luchtmatras (GEEN veldbedjes / tweepersoonsmatrassen)
2. Kledij:
- Volledig in uniform (aandoen bij vertrek)
- Sweaters
- T-shirts
- Sokken en kousen
- Sportkledij: training(s), shorts
- Lange broek(en)
- Ondergoed/ hemdjes
- Zakdoeken
- Regenkledij: waterdichte jas (KW)
- Schoeisel: wandelschoenen, rubberen laarzen, pantoffels / slippers,
gemakkelijke maar stevige schoenen
- Bikini/ badpak/ zwemslip (geen losse zwembroek) + badmuts
3. Toiletgerief:
- Washandjes
- Handdoeken
- Zeep (liefst eco-vriendelijk, want minder is meer!)
- Tandenborstel
- Tandpasta
- Bekertje
- Kam
- Linnen of plastieken zak voor vuile was.

4. Allerlei:
- 2 keukenhanddoeken
-Zaklamp
-Reserve schoenveters
-Troeteldiertjes
-Bestek (merken!)
- Drinkbus
- Hoofddeksel
- Anti-muggenzalf (niet noodzakelijk)
5. Schrijfgerief
- Briefpapier
- Enveloppen + postzegels
- Pen
- Adressen
6. Opmerkingen:
- Geen waardevolle spullen + snoep meenemen! Kenmerk bestek en kledij: _____________
Geef voor de zekerheid ook een paar mondmaskers mee aan uw kind(eren).

JOEPIE, KAMPPOST!

Naam scout of gids
(Kapoen/welka/jong-giver/giver) –
Welsco Wellen
Rue d'Enneilles 7
5377 Durbuy

