JGV MAFFIA KAMP
2021
Bende,
Durbuy

Allerliefste jonggivers,
Het moment is aangebroken waarop we al een héél jaar aan het wachten zijn, KAMP! Zoals
jullie misschien al geraden zullen hebben, is het kampthema dit jaar Mafia. Dus trek die te
grote vesten, die zonnebrillen en al wat voor jullie mafia is, maar al aan. En bereid jullie voor
op het avontuur van jullie leven.
Omdat we groen licht hebben gekregen van de regering zal het kamp zal dit jaar terug in 1 grote
groep doorgaan. Het avontuur zal voor de getotemiseerden van start gaan op donderdag 1 juli.
Voor de niet-getotemiseerden begint het kamp op zondag 4 juli.
We keren allemaal samen terug huiswaarts op 17 juli. Mede door corona is er dit jaar GEEN bus
terug naar huis! De ouders worden om 16u op het kampterrein verwacht. Kan u uw kind niet
komen halen, probeer dan vervoer met een andere ouder te regelen of laat het ons weten zodat
we samen tot een oplossing kunnen komen.
Gelieve uw kind voor het kamp in te schrijven via onderstaande link, niet ingeschreven is niet
mee!
Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCDNl7iEisecl_k1Sy0FQx7Nc1MzUXzK77eVLZtM
JcFzjiKw/viewform?usp=sf_link
Een stevige linker,
De jonggiverleiding.
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Praktische informatie
Wanneer?
Getotemiseerden

Niet-getotemiseerden

30/6
Palletten maken

Verwacht aan lokaal om 10u

/

1 juli
Vertrek

Verwacht aan lokaal om 10u

/

4 juli
Vetrek samen met welpen

/

Verwacht op het kampterrein
om 12u met lunch voor op
het kampterrein

17 juli
Huiswaarts

Ouders worden op het
kampterrein verwacht om
16u en rijden terug naar het
lokaal om de camion uit te
laden

Waar?
Chemin de la Vieille Chapelle, 6941 Durbuy

Kostprijs?
Voor de getotemiseerden: 235 €
Voor de andere leden: 205 €
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Contact: Voor vragen
Bereidwillige
Chimpansee
(takleider)
Thor Claessens

Hooghartige
Zwaan

Onbezonnen
Diksnavelmees

Wispelturige
Gnoe

Margreet Borginon

Laura De Kezel

Rami Mhaouchi

thorclaessens98@gm
ail.com

margreetborginon@g
mail.com

lauradekezel@gmail.
com

Ramifaes@hotmail.c
om

0493/75 42 48

0497/117239

0487/522083

0475/552415

Post
Willen jullie je lieve schatjes graag op de hoogte houden, dan kan dat met de goede oude
manier, een leuke brief. Dit kan op volgend adres:
Postadres (Béemont 4, 4590 Warzée)
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Kampterrein
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Wat nemen we mee?
Kledij
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

Piekfijn uniform (aan bij vertrek)
Voldoende onderbroeken (= voor elke dag 1 + 1 reserve)
Dikke sokken (= voor in botinnen)
Korte sokken (= voor in spelschoenen)
Spelgrief
❏ Korte broek
❏ T-shirt
❏ 1 lange broek
❏ Warme truien
Regenjas
Zwemgerief
Pyama
Outfit voor themadag

Schoeisel
❏ Bottines (aan bij vertrek)
❏ Spelschoenen (liefst 2 paar)
❏ Gemakkelijk schoeisel zoals Crocs®, slippers of iets dergelijks waar je makkelijk
in en uit geraakt

Toiletgrief
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Toiletzak
Tandenborstel + tandpasta
Borstel of kam
Handdoeken + badhanddoek
Washandjes
Linnenzak (best een stoffen, plastieken veroorzaken ongewenste luchtjes)
Eventueel persoonlijke extraatjes (speldjes, rekkertjes, maandverband,...)
Zonnecrème (wordt ook door de leiding voorzien)
Géén zeep en shampoo’s (biologisch afbreekbare zeep wordt voorzien door de
leiding)
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Slapie slapie
❏ Slaapzak
❏ Eventueel kussen
❏ Slaapmatje (GÉÉN veldbed/luchtmatras! Met het aantal leden is hier niet
genoeg tentruimte voor!!)
❏ Eventueel dekentje en knuffeltje voor de liefhebbers

Overige
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Zaklamp (of petzel)
Keukenhanddoeken (minstens 4)
Beker en drinkbus
Strips, boeken, ...
Proevenboekje (zelf af te printen van de site)
Enveloppen (en adressen), postzegels
Klein rugzakje
Hoofddeksel tegen de zon
Zakmes (enkel voor getotemiseerden)
Kruiden (om de leiding te overtuigen van jullie kookkunsten)
Gamel
Kapstok

Belangrijk
❏ Identiteitskaart/Kids ID
❏ Medische fiche
❏ 2 klevertjes van de mutualiteit
❏ Medicijnen (liefst in originele verpakking, in een plastiek zakje, dosis en

tijdstip van inname vermelden)
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Wat nemen we zeker niet mee
❏ Snoep en andere glucose-houdende voedingsmiddelen
❏ Gsm’s, horloges en andere tijdaangevende toestellen (uitgezonderd PLs
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏

en HPLs)
Zakmes en andere scherpe objecten (uitgezonderd getotemiseerden)
Pistolen en andere wapens
Drugs
Kittens
Uw keukentafel
Wiskundige bewijzen
...

Specifieke regels
❏ GSM en horloge: PLs, jullie nemen jullie GSM mee, met genoeg belwaarde

erop, opgeladen met een oplader erbij. Verder spreken jullie met jullie
HPL af zodat er tenminste één horloge meegaat. GSM en horloge geven
jullie af aan de leiding.
❏ Zakmes: ALLEEN getotemiseerden hebben het voorrecht een zakmes mee
te mogen nemen. Hiermee bedoelen we uitsluitend Zwitserse zakmessen
of hier sterk op gelijkende zakmessen. De leiding mag deze op elk
moment afnemen tot het einde van het kamp als ze vindt dat er niet
verantwoordelijk mee wordt omgegaan.
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Inschrijvingsstrook
Wij
………………………………………………………………………………………………………….
…, ouders van ……………………………………………………….….….…, geven
hem/haar de toestemming deel te nemen aan het jonggiverkamp van 1 juli
/ 4 juli* tot en met 17 juli 2021.
We kunnen wel / niet* rijden op donderdag 1 juli en hebben plaats in onze
auto voor …… personen, inclusief eigen dochter/zoon.
We kunnen wel / niet* rijden op zondag 4 juli en hebben plaats in onze
auto voor …… personen, inclusief eigen dochter/zoon.
*Schrappen wat niet past.
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Medische fiche
Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien
door de takleiding van uw kind.
Werkjaar :…………………………………………………………..
Tak : ……………………………………………………………………
Naam : ……………………………………………………………….
Voornaam : …………………………………………………………
Geboortedatum : …./…./……………………. Telefoon : ……………./……………………………………………
Adres :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Indien u afwezig bent tijdens de periode van het kamp, gelieve dan uw voorlopig adres te noteren of het adres van
een andere persoon die bereikbaar is (grootouders, familie …)
Naam : ………………………………………… Telefoon : ……………./………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………
· Naam en telefoonnummer van uw huisarts :
Naam : ………………………………………… Telefoon : ……………./……………………………………………
· Mag uw zoon/dochter deelnemen aan normale scoutsactiviteiten?
Sport O ja O nee ………………………………………………………………………
Spel O ja O nee ………………………………………………………………………..
Tochten O ja O nee …………………………………………………………………
Zwemmen O ja O nee ………………………………………………………………
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· Zijn er punten waarmee de leiding rekening moet houden? (vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, gevoelig voor
zon, …….)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoeningen, hooikoorts, epilepsie, hartaandoening, ….)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Is uw kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen? Zo ja, welke?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Moet uw kind bepaalde geneesmiddelen nemen? Zo ja, welke? In welke dosering?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
· Geeft u toestemming aan de kampleiding om bij hoogdringendheid aan uw kind via de apotheek vrij verkrijgbare
pijnstillende of koortswerende medicatie toe te dienen?
O ja O nee
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· Werd uw kind ingeënt tegen klem (tetanus)? In welk jaar?
O ja O nee Wanneer : …………………………………………………………………………………………………
· Andere inlichtingen of opmerkingen :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Als er nog iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind tussen de invuldatum van deze fiche en het begin
van het kamp, dan vragen wij uitdrukkelijk dit telefonisch of bij vertrek mee te delen.
Bedankt, de leidingsploeg.
Voeg hierbij 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds + identiteitskaart of kinderpas meebrengen bij vertrek!
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn.
Datum en handtekening van ouder of voogd:
………………………………………………………………………………………
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