
 
 

 

 

 

 

Jonggivers – 62ste Master van Bladel 

Van 4 juli tot en met 15 juli 2021 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lana Van Linden 

Bjorn Lahey 
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Thomas Willems 



 
 

 

1 INLEIDING 
Beste ouders, 

  

In dit boekje komt u alles te weten wat u te weten moet komen over het jonggiverkamp 2020-2021. Door de 

huidige toestand i.v.m. COVID-19, zal het kamp er misschien net anders uitzien dan normaal maar, dat neemt 

absoluut niet weg dat het weer een top kamp gaat worden! 

 

Dit jaar draait het kamp rond het thema ‘Escape Jogi’. We verwijzen hierbij graag naar de welgekende escape 

rooms waarbij het de bedoeling is om te ontsnappen uit één of meerdere kamers in een bepaald thema. Om 

te ontsnappen, moeten er allerlei raadsels opgelost worden. Dit staat in ons kamp dan ook centraal. 

 

De leden zullen hun brein tijdens dit kamp goed laten werken. Er worden een heleboel raadsels en moeilijke 

opdrachten voorzien en op die manier kunnen de leden ontsnappen uit kamers, voorwerpen bemachtigen, 

enzovoort. 

2 Kamp 

2.1 Camion 30 juni 

 
De camion wordt ingeladen op 30 juni om 19u op het scoutslokaal. Alle bagage gaat mee met de camion. 
Dit wil dus zeggen dat je aankomt met een rugzak/valies, slaapzak, matje/veldbed,.. .De dag van vertrek 
heb je dus enkel nog een kleine rugzak bij.     

2.2 Aankomst 4 juli 

 
Op zondag 4 juli vertrekken we ’s morgens met de trein naar het kampterrein. We verwachten de leden in 
perfect uniform, met hun kleine rugzak met daarin hun middagmaal en MET MONDMASKER om 8u00 aan 
het station Antwerpen-Berchem (Burgemeester Edgar Ryckaertsplein, 2600 Berchem). Hier wordt de KIDS-
ID/identiteitskaart, medicatie en eventuele gsm aan de leiding gegeven. Gsm kan kan beter thuis gehouden 
worden, leden krijgen deze niet terug op kamp. De ouders nemen hier afscheid en mogen nadien terug naar 
huis. 
 

2.3 Vertrek 15 juli 

 
Jullie mogen jullie oogappeltjes donderdag 15 juli weer komen ophalen om 12u00 op het kampterrein 

(Borgoumont 4987 Stoumont). Vanaf de straat ‘Borgoumont’ zullen er pijlen hangen richting het 

kampterrein. We moeten u vragen om een mondmasker te dragen indien u uitstapt. Ook dit jaar zullen er 

omwille van corona geen traditionele hotdogs beschikbaar zijn. Bagage kan ook niet mee met de camion.  

 

2.4 Contactlogboek 

 

Er moet door ons ook een contactlogboek bijgehouden worden van elke bubbel. Dit houdt in dat alle 

contacten met externen wordt bijgehouden. Bijvoorbeeld: op moment X is de kampeigenaar conform de 

regels komen vragen of alles in orde is aan persoon Y. Dit moet dus door ons geregeld worden.  

De bedoeling van bovenstaande bestanden is om indien er achteraf zou gemerkt worden dat er iemand 

besmet is geweest, er contact kan opgenomen worden door de contact tracers met de in contact gekomen 

personen. Dit is volledig anoniem.  



 
 

 

2.5 Bagagelijst 

 

De bagagelijst (zie verder) moet ook uitgebreid worden met: 

• Keukenhanddoeken 

En verder is het heel belangrijk dat het volgende zeker niet vergeten wordt: 

• Drinkbus 

• Gamel 

• Bestek 

• Een aantal mondmaskers (deze zijn nodig wanneer we op uitstap gaan, 2-daagse, …) 

Gelieve alles zeker te tekenen. 

2.6 Gedurende het kamp zelf 

 
Tijdens het kamp is het de bedoeling dat alles zo normaal als mogelijk verloopt voor de leden! De dingen 
die anders zijn worden even opgelijst nog: 
 

• Elk kind zal alleen zijn eigen eetgerei en drinkbus moeten gebruiken. 

• Dingen die veel aangeraakt worden, worden dagelijks ontsmet door de leiding. (Tentpalen, 
banken,…) 

• Enkele spelletjes met veel contact zullen aangepast of vermeden worden. 

• Meermaals per dag handen wassen, er zijn tonnen water met kraantjes aan voorzien. 

• Er wordt een huisarts geregeld die ten alle tijd paraat staat.  

• Na het handen wassen moeten de handen afgedroogd worden met papieren handdoekjes. 

• Die handdoekjes moeten in een vuilbak gegooid worden die met een pedaal geopend kan worden. 

• Post moet eerst 3 dagen onaangeraakt blijven. (Verzend dus brieven zeker op tijd, desnoods voor 

het kamp al zelfs 😊) 

• … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3 LOCATIE KAMP 

3.1 Adres kamplocatie  

3.1.1 Brieven:  

Naam lid + tak 

t.a.v. Scouts 62e Master Van Bladel 

Borgoumont 65 

4987, La Gleize 

België 

3.1.2 Routebeschrijving  

Vertrek: Scouts 62e Master Van Bladel (Lindenlei 10, Schoten) 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Coördinaten 

50°25'06.7"N 5°51'57.0"E  

 



 
 

 

3.2 Contactgegevens  

 

Leiding: 

 

Lana Van Linden (takleidster) 

 

0493 15 97 73 

lana@den62.be 

Bjorn Lahey (Corona verantwoordelijke) 0477 81 34 73 

bjorn@den62.be 

Noa Muyshondt 0487 61 89 95 

noa@den62.be 

Thomas Willems (EHBO-verantwoordelijke) 0489 11 94 41 

thomas@den62.be 

 

Indien wij niet direct antwoorden kan u voor dringende zaken terecht bij: 

Op het terrein:   

Nele Etienne (giverleiding) 0472 64 01 52 

nele@den62.be 

Op het thuisfront: 

Pascale Wouters (mama van Bjorn) 0477 22 37 31 

3.3 Kampgeld  

 
Wij vragen €130 voor 10 dagen te storten met vermelding van “Kampgeld + naam  lid” op rekeningnummer 
BE41 7310 5089 9410 en dit vóór 15 juni. We wijzen jullie er graag ook op dat verschillende mutualiteiten 
delen van het kampgeld terugbetalen en dat wij via de vrijetijdspas van de gemeente Schoten korting 
aanbieden.  
 

Prijs: €130 

Rekeningnummer: BE41 7310 5089 9410 

Vermelding: Kampgeld + naam lid 

Wanneer: voor 15 juni 

 

3.4 Inschrijven 

 

Gelieven na het betalen van het kampgeld ook de kamptoelating en extra aanvulling van de steekkaart in te 

vullen. U kunt deze vinden op onderstaande sites. Gelieve dit ook te doen voor 15/06/2021. 

https://www.den62.be/kamptoelating-jonggiver-2021/ 

https://www.den62.be/extra-aanvulling-steekkaart/ 

 

Indien u nog geen medische fiche hebt ingevuld voor u kind of deze is verouderd kan u deze ook steeds 

invullen op onderstaande site. 

https://www.den62.be/lid-worden/ 

 

 

https://www.den62.be/kamptoelating-jonggiver-2021/
https://www.den62.be/extra-aanvulling-steekkaart/?fbclid=IwAR1GhmiiioeS8116LOMX1cLqeKQcNyuUWmnNuuTMND3z5ZJuRgVMFxXbXeQ
https://www.den62.be/lid-worden/


 
 

 

3.5 Bagagelijst  

 

!! GELIEVE ALLES TE TEKENEN !! 

 

Wasgerief: 

- Washandjes 
- Handdoeken (grote + kleine) 
- Kam / borstel 
- Ecologische zeep 
- Ecologische shampoo 
- Tandenborstel, bekertje en tandpasta 

 
 
Slaapgerief: 

- Luchtmatras/slaapmatje/veldbed 
- Hoofdkussen 
- Slaapzak 
- Pyjama 
- Knuffelbeer 

 
Kledij: 

- Uniform: groene broek/rok, das, hemd en gele T-shirt van onze scouts 
- T-shirts (lange en korte mouwen) 
- Warme truien 
- Lange broeken 
- Korte broeken 
- Kousen 
- Ondergoed 
- Zwembroek of badpak/bikini 
- Petje of hoedje (tegen de zon) 
- Zonnebril 
- Zonnecrème (en eventueel aftersun) 
- Regenkledij (regenbroek, k-way…) 
- Slechte kleren die heel vuil mogen worden (vetzakkendag, sluipspel…) 

 
Allerlei: 

- Drinkbus  
- Zakdoeken (geen stoffen) 
- Eventueel strips / tijdschriften  
- Zaklamp (vergeet geen batterijen) 
- Muggenmelk 
- Persoonlijke medicatie (afgeven aan leiding bij aankomst) 
- Klevertjes van de mutualiteit (afgeven bij aankomst) 
- Zak voor vuile was 
- Schrijfgerief (pen, papier, voorgeschreven enveloppen, postzegels) 
- Rugzak 
- Identiteitskaart (afgeven bij aankomst) 
- Gamel 
- Bestek 
- Keukenhanddoeken 
- Mondmaskers (+- 5) 

 



 
 

 

Schoeisel: 
- Sportieve schoenen 
- Reserveschoenen 
- Regenlaarzen 
- Stapschoenen 

 
Wat laten we zeker thuis: 

- Waardevolle spullen (horloges, sieraden, …) 
- MP3-spelers, gameboys en Playstations… 

 
De gsm’s worden bij vertrek afgegeven aan de leiding of worden niet meegenomen. Deze worden achter slot 
en grendel bijgehouden. Leden krijgen deze tijdens het kamp niet terug. Als we een gsm vinden volgen er 
sancties. 
 
 

4 TOT SLOT 
 

Wij hebben er veel goesting in en popelen al om te vertrekken. Wij hopen dat de jonggivers er ook zo over 

denken en we er ondanks de vreemde situatie weer een ongelooflijk kamp van kunnen maken!  

 

Voor vragen kan u uiteraard altijd mailen naar jonggiverleiding@den62.be. 

 

Stevige linker 

Thomas, Noa, Lana en Bjorn 

  


