Beste gidsen en ouders,

Het is weer bijna zover, de twee leukste weken van het jaar (of van jullie leven) komen er weer
aan! Het gidsenkamp vindt dit jaar plaats van zaterdag 4 t.e.m. donderdag 16 juli
2020. Opgelet omwille van organisatorische redenen gaan we dit jaar een dag minder op
kamp.
Op vrijdag 3 juli laden we de camion in. We spreken af om 15 uur op het terrein. Iedereen
moet aanwezig zijn. Indien dit toch niet lukt laat je ons dit tijdig weten met een goede
reden. Het inladen van de camion zal dit jaar iets anders verlopen. Iedereen zal een
mondmasker en handschoenen moeten dragen, omdat we nog geen bubbel zijn bij het inladen
van de camion. Daarnaast zullen de gidsen een camion inladen en de jonggidsen een camion
inladen. Op het terrein zal zichtbaar worden gemaakt waar de gidsen mogen komen en waar
de jonggidsen mogen komen. Zorg ervoor dat je van iedereen de juiste afstand van 1,5 meter
bewaard.
Zaterdag 4 juli in de voormiddag wachten we jullie op in Bohon op ons kampterrein. Om het
afzetten veilig en vlot te laten verlopen bezorgen we jullie nog een planning. Bij aankomst
zal iedereen een mondmasker dragen. We zullen het contact tussen verschillende ouders,
tussen leiding en ouders zoveel mogelijk proberen vermijden. Bij aankomst is het belangrijk
dat de gidsen hun medische fiche, identiteitskaart enzoverder in een doos leggen. Er zal
leiding bij staan om dit te controleren. Wanneer een lid geen medische fiche met de nodige
bijlage bij heeft, mag het lid niet deelnemen aan het kamp. De gidsen zetten hun bagage op
de aangeduide plaats en wassen hun handen. We zullen als leiding en foeriers klaarstaan om
iedereen te helpen en om alles in goede banen te leiden.
Even een kort lijstje voor wat je zeker niet mag vergeten voor de eerste dag. De uitgebreide
materiaallijst vind je terug op het einde van deze brief. Zorg ervoor dat je deze spullen meteen
kan nemen. Steek ze bijvoorbeeld in een aparte rugzak die je ook gebruikt voor op de dagtocht.
Wat neem je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunchpakket
Tussendoortje
Genoeg drinken
Afhankelijk van het weer: zonnecrème + hoofdeksel of regenkledij
Documenten: medische fiche, coronabijlage, 2 kleefbriefjes, identiteitskaart
Medische fiche + corona-bijlage → Moet het officiële document zijn. Een zelf geschreven
document om te melden dat zoon / dochter kerngezond is, is niet voldoende dit jaar.
Ondertekend toestemmingsdocument
(Attest voor eventuele medicatie)
(Attest voor kinderen die behoren tot de risicogroep)

Twee weken later, op donderdag 16 juli is het weer tijd om huiswaarts te keren. Voor het
ophalen van jullie dochter ontvangen jullie ook een planning. Er zal helaas geen tijd zijn om
afscheid te nemen van elkaar in het bijzijn van de ouders. Het gekende ‘totemrondje’ zal ook

niet kunnen plaatsvinden. Al zorgt de leiding voor een alternatief, want het voorstellen van de
totems willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Normaal gezien sluiten we elk gidsenkamp
gezellig af in de Choc. We weten nog niet of we dit jaar de mogelijkheid gaan hebben om zoiets
te organiseren, maar we doen ons best om voor een waardig alternatief te zorgen.
De inschrijvingen zijn dit jaar via een Google Formulier. Gelieve het formulier zo snel
mogelijk in te vullen dan kunnen wij het kamp verder organiseren. Alvast bedankt!
Verder vragen wij u ook om voor vrijdag 26 juni het kampbedrag van 140 euro op onze
rekening te storten BE36 9731 6348 8581 op naam van Anouk Adriaenssens. Vergeet zeker
de naam van uw dochter niet te vermelden bij de overschrijving.
Indien er moeilijkheden zijn om het kampgeld te betalen, contacteer ons dan gerust. Vanuit
Scouts Bunt en Scouts en Gidsen Vlaanderen bieden wij oplossingen of regelgevingen die u
hierbij kunnen helpen.
Dit is alvast het adres waar jullie ouders/grootouders/vriendjes/vriendinnen/… briefjes naar
kunnen sturen:
Martinussen Albert
t.a.v. Naam Gids/ Leiding 17e Scouts Bunt
Bohon 22
6941 Durbuy
Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren via mail gidsen@scoutsbunt.be of
via volgend gsm-nummer 0493 76 40 16 (Sofie).

Stevige linker (elleboog)
Inke, Anouk en Sofie

WAT NEMEN WE MEE?
Slaapgerief:
o Slaapzak
o Matras / matje
o Iets voor onder jullie matras (vuilzak, zeil, ... jullie slapen op een sjorring. Dit is slecht
voor jullie matras.)
o Pomp
o Kussen
o Deken / Knuffel
Toiletgerief:
o Tandpasta
o Tandenborstel
o Borstel
o Washandjes
o Handdoeken (Neem er dit jaar wat extra mee!)
o Zonnecrème
o Aftersun
o Muggenspray
o Maandverband/tampons
o Shampoo en zeep moeten jullie niet voorzien, omdat wij Ecover meenemen. (Neem
wel een lege fles mee van bv. shampoo dan kunnen we die grote bus verdelen in
kleinere porties)
Schrijfgerei:
o Papier
o Balpennen, stiften, kleurpotloden
o Enveloppen
o Postzegels
o Adressen van thuis
Kleren:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Shortjes
T-Shirts
Lange broeken
Ondergoed
Sokken
Kleedjes / Rokjes
Truien
Pyjama
Stapschoenen
Speelschoenen
Sleffers / Waterschoenen
Regenkledij
Bikini / badpak

o

Kledij voor vetzakkendag (kledij die weg mag)

Eetgerief:
o Bord
o Bestek
o Beker
o Drinkbus
Extra:
Zaklamp
Goede rugzak voor op dagtocht (liefst met een heupriem)
Drinkbus(sen)
Zonnebril
Petje of een ander hoofddeksel
Medicatie
Bol sjorkoord
Boekjes zoals de Flair, Joepie of andere belangrijke literatuur
Eventueel spelletjes, kaarten, radio op batterijen, fototoestel, versieringen voor de
tent … of andere leuke dingen waar jullie nog aan denken.
o Eventueel een zwemband voor in de rivier.
o Eventueel wat geld voor persoonlijke bestellingen.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Extra materiaal omwille van Covid-19:
o Doos zakdoeken (geen stoffen zakdoeken)
o 2 keukenrollen
o 5 keukenhanddoeken, meer mag zeker
o Wasbadje
o Extra badhanddoeken
o Handgel (desinfecterend)
o 14 mondmaskers, meer mag zeker
o Vochtinbrengde crème
o Heuptasje voor mondmasker, handgel, …

