Zomerkamp 2018
Jonggivers IVde Scoutsgroep Sint-Jan Berchmans
19 juli tot en met 29 juli
Jalhay
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1. Voorwoord en thema
Beste jonggivers en ouders,
Wachten is heel onaangenaam. Zeker wanneer je moet wachten op zo’n groots, ongeëvenaard spektakel als
het jaarlijkse scoutskamp. Om toch jullie nieuwsgierigheid en ongeduld een beetje te stillen, lichten wij hier
al een tipje van de sluier op.
Het kampthema, met wat anders zouden we beter beginnen? We kunnen jullie nu vertellen dat het thema de
naam “Hunger Games” draagt. Dit is hopelijk geen verwijzing naar slechte kookkunsten, maar wel naar de
bekende boeken- en filmserie. Het wordt wel - uiteraard en gelukkig - geen klakkeloze overname van boek
en film. Integendeel, we mixen groepswerk en individuele opdrachten, om er een onvergetelijke spelervaring
van te maken. Voor meer informatie over andere belangrijke zaken dan het thema: lees gerust verder.
2. Locatie
Het kamp gaat door in de wondere Ardennen, waar bos, beek en dier zich thuis voelen. Specifieker nog
kamperen we op een veld dichtbij Jalhay, een dorpje in de omgeving van Verviers. Het postadres (van de
boer, die erg dichtbij woont) vinden jullie onder de puntjes 7 en 9 van deze kampbrief.
3. Vertrek
Voor jullie, jonggivers, begint het kamp al op donderdag 19 juli. We spreken die ochtend af om 8:30 in het
Centraal Station. Dat is vrij vroeg, dus goed en vroeg slapen de nacht ervoor is de boodschap! We
verwachten jullie allemaal in piekfijn uniform: scoutsdas, scoutshemd (met tekentjes!), en groene of beige
broek of rok.
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4. Wat mee te nemen
We slapen in tenten, maar die hoef je gelukkig niet zelf mee te brengen. Wel nodig voor het kamp is het
volgende, voor 10 dagen en 9 nachten:
Slaapzak

Slaapmatje

(Opblaasbaar)
hoofdkussen

T-Shirts

Truien

Sokken

Broeken

Onderbroeken

Drinkbus

Tandenborstel &
ander toiletgerief

Zaklamp

Zakmes

2 afwashanddoeken

Badhanddoek

(Opvouwbaar)
wasbadje

Biologisch
afbreekbare
shampoo

GEEN uurwerk of
andere elektronica
GEEN gevaarlijke
voorwerpen
GEEN snoep

Themakledij

Gebruik daarnaast ook vooral je gezond verstand, breng zeker niet-verboden dingen mee die je specifiek
nodig hebt.
5. Kampprijs

Zoals hierboven aangegeven in de berekening, bedraagt de kampprijs 130 euro. Dit bedrag stort je voor 5 juli
2018 op de groepsrekening (BE43 9731 8900 1201), met mededeling “jonggiverkamp 2018 [voornaam +
naam]”. Met vragen over de berekening richt je je tot financiende4@gmail.com.

6. Ophalen en broodjes
De kamppret zal helaas al eindigen op zondag 29 juli, tegelijk ook de grote opruimdag. De bedoeling is dat
de ouders hun jonggivers zelf ophalen op Royompré 5, 4845 Jalhay. Dit kan tussen 12u en 13u.
Voordat iedereen huiswaarts vertrekt, kunnen ook de ouders een handje meehelpen bij de opruim (dit stellen
we erg op prijs!) en vanaf 13u meegenieten van overheerlijke broodjes, die wij aanbieden.
3

7. Brievenpost
Leuke berichten ter attentie van je kapoen (sorry: je jonggiver) kan je versturen naar het volgende adres:
Royompré 5, 4845 Jalhay. Opgelet: voor Royompré komt geen “Rue”.

-

-

8. Belangrijke aandachtspunten
Medische fiches: kijk de medische fiches op de site groepsadmin.be zeker eens na, en vul deze aan waar
nodig.
Medicatie: vermeld deze in de medische fiche, en geef duidelijk door aan de leiding hoe en wat de
jonggiver moet ontvangen. Wij mogen namelijk geen medicatie (helpen) toedienen zonder specifieke
aanwijzingen van de ouders.
Bijzondere aandachtspunten (qua eetgewoonten, sporten, slapen …): naast de vermelding in de medische
fiche, breng je de leiding hier best nog eens apart van op de hoogte!

9. Infoavond voor ouders
Op zondag 24 juni, om 19:00 organiseert de leidingsploeg een infoavond specifiek over het kamp. Deze
vindt plaats in onze lokalen onder het Sint-Jan Berchmanscollege. Hier ontvang je eerst een algemene én
takspecifieke uitleg over het zomerkamp. Vervolgens mag je alle vragen die je nog zou hebben op ons
afvuren. Allemaal dus van harte welkom, zeker als je nog specifieke vragen of zorgen hebt.
12. Om af te sluiten
Zozooo, wij hopen dat jullie heel wat wijzer zijn geworden van dit kampboekje. Als dit niet helemaal het
geval zou zijn, mag je ons altijd nog contacteren (gegevens staan hieronder) of kan je zeker eens langskomen
op de ouderavond op 24 juni (zie hierboven). De jonggivers zelf, zo hopen wij, zijn nu al dolenthousiast de
dagen aan het aftellen. Want een kamp van spectaculair formaat, dat is wat ze krijgen!
Cheers,
De jonggiverleiding
Sungura (Artuur): +32 478 74 72 59
Chimpansee (Bernard): +32 470 06 29 47
Mail: jonggivers@de4.be
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