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Voorwoord 
Beste givers, jonggivers en ouders, 
 
Over enkele weken is het zo ver,… GROOT KAMP!! 
Dit jaar gaan we naar Olloy-sur-Viroin, een deelgemeente van Viroinval, gelegen in 
de provincie Namen. 
  
Het kamp gaat door van 5 augustus tot 15 augustus. Hieronder geven we een 
korte omschrijving van het kampthema: 
 
Altijd al een eigen virus de wereld willen insturen? Wel… nu is het DE moment! 

Overmeestert jouw virus de viroinvalstreek, of 
word je overwoekert door andere virussen? 
Kan ik de andere virussen bestrijden of moet ik 
meedogenloos toekijken? Wie besmet er als 
eerste patiënt nul? En wie zal er als 
krachtigste virus uitkomen? Dit zijn de vragen 
die de komende 10 kampdagen door jullie 
hoofd zullen spoken! Je hebt heel deze 
Kamprantaine zelf in de hand!  

 
Durf jij nog mee te gaan?  
De leiding heeft er al veel goesting in! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel leesplezier, 
De leiding 
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Een groot kamp? Wat is dat? 
Een logische vraag als je voor 
de eerste keer mee gaat op 
groot kamp. Ons jaarlijks groot 
kamp gaat telkens begin 
augustus door en is bedoeld 
voor de twee oudste takken, 
jonggivers en givers. Ieder jaar 
gaan we naar de Ardennen 
waar we ons tien dagen lang 
amuseren. Een groot kamp is 

een echte mix van fun en survival. Slapen in tenten, zelf koken met ondersteuning 
van foeriers, nachtspel, dingen doen die thuis niet mogen, iedere avond kampvuur,… 
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Op tijd en stond! 
Voor we vertrekken… 
Voor we vertrekken laden we zoals gewoonlijk de camion. Het laden van de camion 
zal gebeuren op vrijdag 31 juli 2020, bij Jan Coninckx, waar al ons materiaal 
gestokeerd ligt.  
àBaasrodestraat 145, Baasrode.  
 
We verwachten de bagage tussen 17u00 en 19u00 
Als je je geroepen voelt, zeker naar de laatstejaars givers toe "#$%, mag je vanaf 
16u00 een handje komen helpen bij het inladen.  
 
 
 

Vertrek 
Op woensdag 5 augustus 2020 is het zover, het vertrek! Dit jaar gaan we in 
tegenstelling tot andere jaren met de bus. We verwachten jullie om 7u30 in uniform 
en met veel enthousiasme op de parking van het sportcomplex aan de voetbal in 
Baasrode.  
Er zal gewerkt worden met een ‘kiss and ride’ systeem bij het afzetten van de leden. 
De bedoeling is dat de leden direct op de bus stappen en dat de ouders dan ook 
direct terug naar huis gaan. We mogen niet toestaan dat ouders blijven wachten tot 
de bus vertrekt om ons uit te zwaaien. 
 
 

Wanneer naar huis vertrekken?  
Jammer maar helaas, aan alle mooie liedjes komt een einde... Op zaterdag 15 
augustus keren we met de hele bende terug naar huis. Als alles goed gaat komen 
we om 17uur terug aan op de Molenberg in Baasrode. Bij het afhalen van de 
kinderen is het ook de bedoeling dat iedereen direct terug naar huis gaat en dus niet 
op de parking blijft napraten. Respecteer bij het wachten ook de social distancing. 

 
Lossen van de camion  
De camion zal gelost worden op 17 augustus 2020 rond 17u00. Het lossen van de 
camion gebeurt terug bij Jan Coninckx thuis. 
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Kostenplaatje 
Voor het hele kamp rekenen wij 150 euro aan. Betalen is voor ons het makkelijkst via 
overschrijving BE93 7370 3098 4267. Mogen wij vragen om voor maandag 27 juli 
2020 te betalen.  

Met volgende mededeling:  
Naam + Voornaam van het kind 
Groot kamp 2020 

Voor leden die niet aan het hele kamp kunnen deelnemen geldt een aparte regel. 
Voor hen rekenen we 15 euro per dag.  

LET OP! Enkele dagen meegaan kan alleen met uitzonderlijke reden, vraag hiervoor 
info aan iemand van de leiding.   

 

De laatstejaars 

Traditie wil dat de laatstejaars givers die leiding worden, het recht hebben om te 
blijven op nakamp op 16 & 17 augustus, eenderzijds om de leiding een handje te 
helpen bij de afbraak. Anderzijds om de leiding nóg beter te leren kennen. Verdere 
afspraken worden hierover gemaakt met de giverleiding. Dit jaar zijn de laatstejaars: 
Shari, Britt, Ella, Aaron 
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Een coronaproof scoutskamp  
Zoals jullie reeds vernomen hebben, zal ons scoutskamp er dit jaar iets anders 
uitzien dan normaal. Dit jaar nemen we namelijk ook een aantal coronamaatregelen 
mee op kamp. We zullen eens overlopen wat deze inhouden.  
 
- We gaan op kamp met de bus: Om er voor te zorgen dat de ouders niet blijven 
plakken bij het afzetten gaan we dit jaar met de bus op kamp. Er zal gewerkt worden 
met een ‘kiss and ride’ systeem bij het afzetten van de kinderen. De bedoeling is dat 
de kinderen direct op de bus stappen en dat de ouders dan ook direct terug naar huis 
gaan. We mogen niet toestaan dat ouders blijven wachten tot de bus vertrekt om ons 
uit te zwaaien. 
 
 - Bubbel van 50 personen: De bedoeling is dus dat we met niet meer dan 50 
personen een bubbel vormen op kamp. In deze bubbel zitten zowel de kinderen, de 
leiding als de kookploeg. Binnen deze bubbel moeten we geen afstand houden en 
mogen we gewoon samen spelen. We moeten er ook voor zorgen dat we met zo 
weinig mogelijk mensen van buiten onze bubbel in contact komen.  
 
- Extra hygiëne: Dit betekent dat we iets vaker onze handen gaan moeten wassen. 
We vragen ook in de meeneemlijst om allemaal een flesje handontsmetting mee te 
nemen op kamp. Ook het ontsmetten van contactoppervlakken, spelmateriaal en 
sanitair valt hieronder.  
 
- Contactlogboek: We zijn verplicht om een contactlogboek bij te houden waarin we 
alle externe contacten moeten registreren. Deze externe contacten zullen we zo veel 
mogelijk beperken maar bv. naar de winkel gaan kunnen we niet vermijden.  
 
- Activiteiten op het terrein: Alle activiteiten van het kamp zullen plaats vinden op 
het kampterrein. Zo zal bijvoorbeeld de uitstap naar de speeltuin of het zwembad, dit 
jaar geen onderdeel zijn van ons kamp. Een wandeling in het dorp of een spel in het 
nabijgelegen bos kan wel, maar dan zullen we ten aller tijden afstand moeten houden 
van personen buiten onze bubbel en zal iedereen die ouder is dan 12 jaar een 
mondmasker moeten dragen. De activiteiten zullen zo veel mogelijk doorgaan in 
openlucht.  
 
- Huisarts binnen handbereik: Op voorhand hebben we contact opgenomen met 
een huisarts ter plaatse, die bereid is om ons ten aller tijden te ontvangen en bij te 
staan.  
 
- Wat als iemand ziek zou worden op kamp?: In geval er iemand van de kinderen 
ziek zou worden op kamp, zal deze op het kampterrein in quarantaine geplaatst 
worden tot de ouders hun kind kunnen komen ophalen. In dit geval is er een EHBO 
verantwoordelijke onder de leiding die zich zal ontfermen over het zieke kind tijdens 
het verblijf in quarantaine. De EHBO verantwoordelijke zal voorzien zijn van extra 
beschermingsmateriaal (ffp2 maskers, faceshield, handschoenen, 
beschermingsschorten) om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. 
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Wie gaat er mee ? 

Leiding 
Jonggiverleiding;  

• Keanu De Vroe 
• Fie Van Hoey 
• Greg Emanuel 

 

Giverleiding; 

• Anke De Braeckeleer  
• Jens Van Pollaert 

 

Naast jullie fantastische leidingsploeg van afgelopen werkjaar zullen ook enkele 
andere leiders en leidsters van de kleine takken aanwezig zijn op het groot kamp. 

Foeriers 
Op groot kamp is het de gewoonte om je eigen potje te koken, en dat samen met de 
rest van je patrouille. Tijdens het koken zullen jullie worden bijgestaan door 2 
fantastische foeriers!  
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In geval van nood 

We vragen enkel te telefoneren als het hoogdringend is. Aangezien wij op de 
kampplaats zelf geen ontvangst hebben zullen wij elke avond even naar het dorp 
gaan om te controleren of we geen belangrijke telefoontjes gemist hebben. Hierin 
vragen wij steeds te vermelden voor wie deze boodschap van belang is en waarover 
het gaat. Van zodra wij opnieuw bereik hebben zullen wij jullie steeds terugbellen om 
te bevestigen dat de boodschap goed toegekomen is of voor meer informatie. 
 
In geval van uiterste nood kan het thuisfront ons steeds bereiken op onderstaande 
contactnummers.  
 
Keanu De Vroe: 0492 57 69 89(jonggivers) 
Fie Van Hoey: 0499 74 92 13 (jonggivers) 

Anke De Braeckeleer: 0472 89 49 22 (givers) 
Jens Van Pollaert: 0479 71 41 89 (givers) 
 

Post! 

Vanzelfsprekend kan er post gestuurd worden naar een jonggiver, giver, leider of 
foerier. Een briefje, postpakket of kaartje opsturen kan via volgend adres: 

 
 

 

VOORNAAM+NAAM 
(jonggiver/giver/leiding/foerier) 

SCOUTS EN GIDSEN BAASRODE 

Rue de Mariembourg 1 

5670 Olloy-sur-Viroin 
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Uiteraard kunnen de deelnemende leden ook zelf een kaartje opsturen van op kamp. 
Hiervoor wordt tijdens een avondactiviteit tijd voor vrij gemaakt. Wij hebben eigen 
postkaarten die aan €1/ stuk te verkrijgen zijn op het kamp zelf. Ook postzegels 
zullen aanwezig zijn. Liever alles zelf meenemen van thuis? Dat kan zeker ook!  

Gepakt en gezakt… 
Voor het Groot Kamp is het altijd interessant om minstens één (trek)rugzak mee te 
nemen. Dit is handiger voor op tocht, extra bagage(zoals schoenen,…) kan 
desnoods nog in een andere, kleinere valies of sporttas gestoken worden. Overdrijf 
niet in het maken van je rugzak, we zijn op kamp voor 10 dagen, niet voor een half 
jaar! Neem dus niet heel je kleerkast mee maar voorzie je enkel van hetgeen je nodig 
hebt voor 10 dagen. 

Wat moet mee J 

De rugzak/ extra bagage 

• Slaapzak en slaapmatje (geen matras of veldbed, wij sjorren zelf ons bed)  
• Jas 
• Regenkledij 
• T-shirts 
• Shorts 
• Lange broeken 
• Dikke truien  
• Kousen 
• Ondergoed 
• Zakdoeken 
• Handdoeken 
• Zonnehoedje, pet,…  
• Stevige stapschoenen, sportschoenen, sletsen, (eventueel laarzen) 
• Zwemgerief 
• Wasspelden + kapstokken (2) 
• Krantenpapier voor wie graag droge schoenen heeft 
• Enkele plastiek zakjes/linnenzak voor vuile kledij 
• Uniform (aandoen bij vertrek)  
• Alcoholgel en 2x mondmasker 
• … 

 
Entertainment                                              
 

• Strips of ander leesvoer, gezelschapsspel, kaarten 
• Schrijfgerief (+ adressen om kaartjes te sturen) 
• Favoriete muziek 
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Keukenmateriaal 
 

• 2 keukenhanddoeken 
• Dunschiller of aardappelmesje 

 
 
De toiletzak 
 

• Tandenborstel + tandpasta 
• Wasgerief 
• Scheergerief (voor wie dit nodig heeft) 
• Maandverband (voor wie dit nodig heeft) 
• Zonnecrème 
• Eventueel muggenmelk 
• Labello  

 
 
Tools 
 

• Veldfles of drinkbus (voor op tocht) 
• Gammel  
• Zaklamp 

 
 
De portefeuille 
 

• Identiteitskaart afgeven bij vertrek 
• Kids-ID (indien jonger dan 12) afgeven bij vertrek 
• Klevertjes van mutualiteit (!) afgeven bij vertrek 
• Lidkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen  

 
Bij het vertrek zal er een tafel voorzien worden waaraan 1 a 2 persoenen van de 
leiding zullen zitten. Hier meld je je aan en geef je de identiteitskaart/ kids ID, en 
klevertjes af. 
 

Verloren voorwerpen 
Tjah, na elk kamp zijn er wel verloren voorwerpen. Deze voorwerpen worden bij het 
lossen van de camion ten toon gesteld. Ouders en leden kunnen dan een kijkje 
nemen in de ‘’doos van de verloren voorwerpen’’. Tijdens de eerste vergadering van 
het nieuwe werkjaar brengen we de doos een tweede keer mee. De verloren 
voorwepen die dan niet terecht zijn worden in de klerencontainer gedeponeerd. 
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Wat mag niet mee L 
X Tablet, computerspelletjes of andere elektronische apparaten 
X Alcoholische dranken  
X Rookwaar  
X Massa’s snoep (een beetje snoep kan geen kwaad maar toestanden zoals 

grote zakken chips, grote flessen frisdrank, … worden afgenomen) 
X Gsm’s zijn uit den boze!  

 
Wat betreft geneesmiddelen 
Mensen die meegaan op kamp en geneesmiddelen moeten meenemen worden 
verzocht om VOOR het vertrek, liefst bij het verzamelen, een briefje mee te geven 
met daarop de gegevens over de aangaande geneesmiddelen. Wees ook zeker dat 
alles op de medische fiche van het inschrijvingsformulier voor het kamp ingevuld 
staat. Wij beloven dat uw zoon/dochter steeds op een gepaste en discrete manier 
zijn/haar medicatie kan innemen.  
 

 
Nieuw! Een klein aandenken.. 
 
Op klein kamp krijg je als aandenken een T-shirt, op groot kamp krijg je een badge 
om je hemd te vervoledigen!   
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Te kennen materie 
 

Avondlied 
Dit lied moet zeker gekend zijn, we zingen dit lied elke avond bij het kampvuur! 

O Heer, d’ avond is neer gekomen, 
De zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen, 

En verre sterren staan alom. 
Wij knielen neer om U te zingen, 
In ’t slapen woud, ons avondlied. 

Wij danken u voor wat w’ ontvingen, 
’n vragen Heer verlaat ons niet  

 
Knielen, knielen, knielen wij neder, 
Door de stilte weerklinkt onze bee. 
Luist’rend, fluist’rend kruinen neer,  

En sterren staren teder, 
Geef ons Heer,  

Zegen en rust en vree 

Beloftelied 
. 

Wij hebben U, O Jezus, plechtig beloofd 
U altijd te erkennen als opperhoofd. 

 
Refrein: 

Geef dat w' U minnen zouden, 
steeds meer en meer. 

Help ons belofte houden 
Jezus, onze Heer 

 
Wij hebben het gezworen, dat gij steeds zoudt 
Ons hoofd en leider wezen, als Opperscouts. 

 
Refrein 

 
Wij zullen gans ons leven, lijk gij het geboodt 

U volgen en U dienen, tot aan ons dood. 
 

Refrein 
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Sjorren 
Het spreekt voor zich dat een goede scout, of een goede gids ook moet kunnen 
sjorren. Daarom leggen we jullie alvast nog even op voorhand uit hoe de 
basissjorringen gelegd moeten worden. Als je je dus in de week voor het kamp 
verveelt kun je het alvast eens nalezen en proberen, desnoods met je schoenveters 
en twee takken. 

Mastworp 

1. Draai het uiteinde om het rondhout heen.  
2. Leg het uiteinde kruislings over zichzelf.  
3. Haal het uiteinde nogmaals om het rondhout heen.  
4. Steek het uiteinde vervolgens onder zichzelf door.  
5. Trek beide uiteinden aan. 

 

Timmersteek 
 
1. Draai het uiteinde om het rondhout heen. 
2. Ga om het touw heen weer terug. 
3. Draai het uiteinde vervolgens 3 of 4 keer om zichzelf heen terug. 
4. Er ontstaat zo een soort strop, die aangetrokken kan worden. 
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Sjorring  

Deze sjorring dient om 2 palen aan elkaar 
te sjorren die ongeveer een rechthoek vormen. 

 

 
De sjorring begin met een timmersteek op de 
vaste paal. Het oog van de timmersteek  
bevindt zich dan aan de rechterkant. 
Je vertrekt met je touw recht uit het oog. 

 

 
 
Je slaat het touw drie keer om de palen heen,  
zoals in de tekening is aangegeven.  
Elke winding leg je netjes naast de vorige  
en trek je stevig aan. Men werkt steeds  
“binnen-buiten”. 

 
 

 
Bij de losse paal worden de slagen naar binnen  
toe gelegd, en bij de vaste paal naar buiten toe. 

 
Daarna ga je woelen. Je slaat het touw tussen  
de palen door om de winding heen.  
Elke woeling trek je weer strak aan.  
De drie woelingen leg je naast elkaar.  
Je werkt van de vaste paal naar de losse  
paal toe.  

 
Tot slot werk je de sjorring af met een  
mastworp, gevormd door twee halve steken  
op de losse paal, en dit vlak na het woelen.  
Als de mastworp veiliger op een andere  
plaats ligt dan deze plaats is het noodzakelijk  
dat je van deze standaardplaats afwijkt!  
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Voor het vertrek vragen wij jullie om in uniform te komen. 

Een perfect uniform ziet er als volgt uit: 

Ø Scouts T-shirt 
Ø Scoutshemd, voorzien van tekens 
Ø Gele das 
Ø Groene short/rok 
Ø Jaarteken van dit jaar 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


