KAMPBOEKJE
BOHON 2021

VOORWOORD
Beste ouders en leden
Goed nieuws: Ondanks de aanhoudende gezondheidscrisis kunnen de kampen deze zomer doorgaan. Nog
beter nieuws: Scouts & Gidsen Hamme gaat op kamp! Om aan alle door de overheid opgelegde maatregelen
te voldoen zullen er zoals vorige zomer wel enkele wijzigingen worden doorgevoerd voor zomerkamp editie
2021.
In dit kampboekje kan je alle informatie vinden betreffende het kamp voor KAPOENEN, WELPEN, WOLVEN &
JONG-GIVERS.
De Jong-givers gaan van 16 tot 27 juli op kamp, zij vertrekken samen met hun leiding met te trein.
De Kapoenen, Welpen & Wolven gaan van 21 tot 27 juli op kamp, De Kapoenen vertrekken (bubbelgewijs) in
bussen naar het kampterrein. De Wolven gaan ook met de trein.
Alle leden komen dan ook terug met deze bussen.
Het wordt zoals elk jaar een tentenkamp in volle natuur. Daarnaast kan je je zoals elk kamp verwachten aan
leuke spelletjes waarbij je mag ravotten en vuil worden tot achter je oren, bosspelen, sluipspelen, een
vlottentocht, spannende avondactiviteiten, een nachtactiviteit en nog zoveel meer. Tussen al deze spelletjes is
er nog genoeg vrije tijd om lekker te relaxen, te zonnen, te zwemmen en kampen te bouwen. En als afsluiter is
er een torenhoog kampvuur met barbecue.
Maar hoe zit het met de maatregelen?

Op kamp met de scouts en rekening houden met alle
maatregelen, wat mag je zoal verwachten...
Ons zomerkamp zal er in 2021 ongeveer hetzelfde uitzien als in 2020. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een
draaiboek voorzien met concrete richtlijnen om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden.

Iedereen mee op kamp?
Per tak kunnen er in principe 20 leden mee op kamp. Naarmate de maatregelen versoepelen kunnen er meer
leden toegelaten worden. Mocht er twijfel zijn om medische redenen, dan kan jullie huisarts hierover
adviseren. Een update van de individuele medische steekkaart is voor iedereen een must!
Deelnemers die vijf dagen of minder voor vertrek ziek worden, blijven thuis. Bij twijfel vragen we dat ouders de
huisarts consulteren.

Bubbels ?
Het kamp zal bestaan uit twee bubbels van maximum 50 deelnemers (inclusief leiding):
Bubbel 1: Kapoenen, Welpen
Bubbel 2: Wolven & Jonggivers
Binnen zo’n bubbel kunnen leden en leiding samenleven en spelen. Vooral met +12 jarigen onder elkaar
beperken we nauw fysiek contact bij het spelen. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk
contact met elkaar en houden we afstand.
Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern contact, hoe klein ook. Er is een duidelijke
aanwezigheidslijst en een contactenlogboek waarin alles wordt genoteerd. Bijvoorbeeld wie wanneer en waar
boodschappen deed.

Deze bubbels kunnen ook vergroten naarmate de maatregelen verder versoepelen

Hoe zit het met dagtochten, tweedaagse,…?
Om zoveel mogelijk externe contacten te vermijden, schrappen we activiteiten zoals meerdaagse trektochten.
Om die reden is ook bezoek op kamp niet toegestaan. Dagtochten en kleine uitstapjes naar het nabijgelegen
bos en park zijn wel mogelijk.

Wat als ik ziek wordt op kamp?
Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk stappenplan: onmiddellijke afzondering met
1 leid(st)er en ouders die hun zoon of dochter zo snel mogelijk komen ophalen.

Hygiëne op een tentenkamp?
We hanteren de verder gekende standaard richtlijnen zoals handhygiëne, reinigen van contactoppervlakken,
zorgvuldige afwas en verplichte mondmaskers voor + 12 jarigen buiten de kampplaats (we vragen om
mondmaskers van thuis uit mee te geven met je kind).
Sanitair wordt dit jaar voorzien per bubbel zodat deze ook volledig gescheiden kunnen blijven

We zullen die richtlijnen strikt volgen. We vragen als leiding zowel begrip als vertrouwen. Aarzel niet om bij ons
aan te kloppen met welke vraag of bekommernis dan ook. We begrijpen dat er zorgen kunnen zijn en zoeken
graag samen naar antwoorden of oplossingen.

Contactgegevens groepsleiding & takverantwoordelijken achteraan te vinden.
Wij wensen iedereen alvast een leuke en vooral gezonde zomervakantie,
De leiding,
Amber, Kobe, Maaike, Jari, Niels, Tine, Bo, Kendo, Jarne, Cis, Rafaël, Sofie, Rian, Yana, Lola & Gauthier
De groepsleiding,
Robbe VH, Jate & Remco
De foerage,
Mathias Q, Kelly, Robin, Lotte P, Lotte L & Anne

Ons kampterrein
Bohon is een gehucht dat is gelegen in een schitterend deel van de Ardennen en heeft als
belangrijkste attractie de kasteelhoeve “les
Seigneurs de Bohon”. Deze hoeve stond
oorspronkelijk op een plaats vanwaar de
bewoners de hele vallei konden controleren.
Na een brand werd de hoeve enkele
honderden meters verderop herbouwd.
Vandaag de dag gaat de kasteelhoeve door
onder de naam “Residence de Durbuy”.
Bohon is een prima startpunt voor het maken
van eindeloze wandelingen door de
schitterende Ardense bossen.

Vertrek en terugkomst
Vertrek:
Op kamp vertrekken zal door de maatregelen niet hetzelfde zijn als vorige jaren. We hebben beslist om de
jongste takken (Kapoenen & Welpen) op 21/07 te laten vertrekken via busvervoer. Hoe wordt dit geregeld?
Om contact tussen de twee bubbels te vermijden zal elke bubbel op een apart tijdstip samen komen en
vertrekken met een aparte bus:
Bubbel 1 (Kapoenen & Welpen):

08u30

De bus zal vertrekken op het Kaaiplein te Hamme
De Wolven Vertrekken ook op 21/07 maar dan aan het station van Dendermonde met hun leiding, en
worden daar om 8u30 verwacht. (met lunchpakket voor in de middag)
De Jong-givers Vetrekken op 16/07 samen met hun leiding aan het station van Dendermonde, en worden
daar om 7u30 verwacht. (met lunchpakket voor in de middag)

Terugkomst:
Wij komen terug op 27 juli volgens hetzelfde principe als anders.
We hopen dat de bubbels terug zijn op volgende tijdstippen:
Bubbel 1 (Kapoenen & Welpen):
Bubbel 2 (Wolven & Jongverkenners):

17u00
18u00

Net zoals bij het vertrek zal de bus aankomen op het Kaaiplein
Via telefoon of de facebook-pagina van de scouts proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden
van het precieze aankomstuur.
Indien sommige ouders hun lieveling niet kunnen brengen of komen halen, kunnen zij altijd contact opnemen
met de leiding of met andere ouders.

Kampadres
Omdat de postbode niet langskomt op ons terrein, krijgt u hieronder het adres van de eigenaar van ons
kampterrein. Zorg ervoor dat er duidelijk Scouts Hamme wordt vermeld op de brief, want wij zijn daar niet de
enige scoutsgroep in de buurt. En vergeet niet dat de brief een tijdje onderweg kan zijn. Dus stuur tijdig!

Scouts & Gidsen Hamme
(Naam van kind)

22, BOHON
6940 BOHON

Contactgegevens Groepsleiding
Enkel en alleen voor zéér belangrijke en zéér dringende boodschappen kunt u bellen naar:
Robbe Van Hecke
GSM: +32 477 58 69 84
Jate Van Gucht
GSM: +32 489 00 67 43
Remco De Waegenaere
GSM:

(niet aanwezig op het kampterrein)

+32 498 19 99 71
+32 471 67 71 79

Wij willen er wel de nadruk op leggen dat deze nummers enkel voor ernstige zaken mogen gebruikt worden.
We zorgen ervoor dat er telkens één van deze nummers stand-by is, panikeer dus niet als er bij iemand niet
wordt opgenomen.

Wat moet je meenemen?

Slaapgerief

Kledij

Schoeisel

Persoonlijke
hygiëne

Eetgerei

Allerlei

Slaapkledij
Slaapzak (eventueel een extra deken bij dunne slaapzak)
Slaapmatje en/of veldbed
Kussen
Knuffeldier
Uniform
Broeken
Shorts
T-shirts
Warme truien
Ondergoed
Kousen
Regenkledij
Zwemkledij
Verkleedkledij
Stevige en waterdichte stapschoenen
Lichte, gemakkelijke schoenen of sandalen
Botten
Waterschoenen
Washandjes
Handdoeken
Bio zeep
Tandenborstel en tandpasta
Borstel en kam
Deodorant om de lichaamgeurtjes te verbergen
2 Mondmaskers (voor +12 jarigen)
Handgel
Bestek
Gamel
Beker
Keukenhanddoek !!!!!!!!!!!!!!
Zonnecrème en aftersun
Iets tegen de insecten en de insectenbeten
Medicatie
Wasspelden
Pot choco
Zaklamp
Waszak
Veldfles (heel nuttig als het verschrikkelijk warm is)
Stripverhalen
Schrijfgerief
Fototoestel
Hoofddeksel
Waterpistool

Belangrijke weetjes
Wat mag je zeker niet meenemen !
o
o
o

Dolken en zakmessen
GSM
Nog andere dingen waarvan je weet dat ze niet voor een scoutskamp bedoeld zijn

GSM
Het is niet de bedoeling dat je zelf je GSM bewaart op het kamp, doordat we in tenten slapen is de kans op
schade immers groot. De leden hebben geen GSM nodig op kamp, maar we beiden de mogelijkheid om er toch
een mee te nemen. In het begin van het kamp zal de GSM in bewaring genomen worden door de leiding en
krijgen de leden de mogelijkheid om hem af en toe eens ’s avonds aan het kampvuurtje te gebruiken om naar
hun ouders eens een berichtje te sturen. In noodgevallen bel je best iemand van de groepsleiding op en bel je
niet naar je kind.

Zakgeld
Zakgeld kan gebruikt worden om op dagtocht een ijsje of iets anders te kopen of om kaartjes en postzegels te
kopen bij de foerage. Eten en drinken is er genoeg, overdreven veel zakgeld heb je dus niet nodig. Met 5 euro
komen de welpen en kapoenen zeker toe (tenzij je natuurlijk van plan bent om een hele boel souvenirs mee
naar huis te nemen).

Tips
o

We slapen in tenten. Dit kan 's nachts koud en vochtig zijn, hou hier rekening mee als je je
slaapmateriaal uitkiest.

o

Zorg ervoor dat er in alle kleding een naam staat! Na een kamp blijft er steeds een hele hoop kledij
achter en kinderen weten vaak niet wat van hen is.

Luizen
Omdat dit ieder jaar een probleem vormt op kamp zouden wij willen vragen om uw kind te controleren op
luizen, zodat het risico verkleint. Dit spaart ons heel veel tijd en moeite uit om dit op te lossen.
Indien mogelijk vragen wij ook, wanneer uw kind hier last van heeft, de nodige middelen mee te geven bij
aanvang van het kamp, zo kunnen wij uw kind verzorgen met de nodige middelen die u meegeeft.

Biologische zeep
Omdat wij graag op het milieu willen letten vragen wij om uw kind biologische zeep mee te geven, aangezien
wij ons gaan wassen in de rivier. We weten allemaal dat normale zeep zoals AXE en Dove, niet zo goed zijn
om in een rivier te loodsen.

Mondmaskers (voor +12 jarigen)
We vragen om ten minste twee mondmaskers van thuis mee te geven met je kind. Het dragen van zo’n
masker is verplicht wanneer het kampterrein wordt verlaten. Wegwerpmondmaskers krijgen de voorkeur om
mee te geven.

Kampprijs, Registratie & Belangrijke weetjes
Verplichte registratie
Dit jaar is het verplicht om je kind online in te schrijven voor het kamp. Als dit niet gebeurd, kan je niet mee
op kamp. Inschrijvingen voor het kamp lopen tot 21/06/’21.
Via volgende link kan je online inschrijven: https://forms.gle/uRzkuUnS6X1nHssu9
Wees snel met inschrijven: de 1ste 20 leden kunnen zeker mee, de andere leden kunnen pas mee wanneer de
maatregelen versoepelen!!!

Kampprijs

Kapoenen, Welpen & Wolven:
Jong-givers:
*
**
***

€150
€180

Inbegrepen: de onkosten van de kampverkenning en de benzine van de foeriers
Inbegrepen: spelmateriaal, werkmateriaal, medicatie, enz.
Inbegrepen: materiaal om aan de door de overheid opgelegde maatregelen te voldoen.

Rekeningnummer
U kan de kampprijs overschrijven op het volgende rekeningnummer.:
Scouts en gidsen Hamme:
BE94 7509 4361 1314
Met vermelding Voornaam en Achternaam van het kind gevolgd door Zomerkamp 2021
Dit ten laatste op 10 juli !!!

Belangrijk - belangrijk – belangrijk
Vergeet zeker niet om de persoonlijke Mobib/KidsID/identiteitskaart van je zoon/dochter mee te geven
samen met 2 klevertjes van uw mutualiteit.
Als je kind medicatie moet krijgen, zorg er dan zeker voor dat dit in de medische fische staat, anders mogen
wij geen medicatie toedienen.
Als je toch nog vragen hebt, aarzel dan niet en bel ons…

Het avondlied
Avondlied
O Heer, d'avond is neergekomen,
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 slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
En vragen, Heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê!

THEMA’S PER TAK
& CONTACTGEGEVENS TAKVERANTWOORDELIJKEN

Kapoenen

Maffia

Kapoenen
Lieve vriendjes, beste kapoensels
We hebben jullie een groot geheim te vertellen. De laatste maanden hebben we maar om de twee weken
leiding gegeven. Vandaag vertellen we jullie de reden waarom...
Een tijdje geleden zijn we met ons vieren naar Italië gegaan om daar heel lekkere spaghetti te eten. We
hebben zoveel spaghetti gegeten dat ALLES op was.
De eigenaar van het restaurant was hier uiteraard niet zo blij mee. Hij was super boos omdat alles op was.
Eerst wilde hij ons op de brandstapel gooien, maar uiteindelijk deed hij ons een voorstel. Ofwel sloten we
een deal met de Italiaanse maffia, of we werden alsnog op de brandstapel gegooid. Onze keuze was snel
gemaakt. We sloten een deal met de Italiaanse maffia en kregen van hen een belangrijk document
toegestuurd.
In dit document staat een lijst vol opdrachten die wij moeten volbrengen. We kregen van hen een week de tijd
om alles te volbrengen. Als het ons niet lukt om de klus binnen de week te klaren, worden we alsnog op het
groot kampvuur gegooid. Zien jullie het zitten om ons te helpen? Zijn jullie dapper genoeg om samen met
ons de opdrachten tot een goed einde te brengen? We hebben jullie hulp echt nodig, want we kunnen dit niet
alleen…

Contactgegevens kapoenenleiding:
Voor vragen in verband met het kapoenenkamp kan je altijd volgende personen contacteren:
Robbe Van Hecke

0477 58 69 84 (Takverantwoordelijke)

Kobe De Kimpe

0468 22 69 30

Amber Danys

0470 80 17 54

Maaike Van Walle

0477 08 81 43

Welpen

Hij zat in de bouw,
In de bouw,
Want de bouw is
wauw.

Welpen
Bouwen is één van de oudste beroepen ter wereld. Het wordt wereldwijd gebruikt, maar telkens op een andere
manier. Om jullie de kennis, de normen en de waarde voor de arbeiders mee te geven gaan wij dit jaar op
bouwkamp. Een kamp die zich zal afspelen op een bouwplaats hoe het er vroeger aan toe zou gegaan zijn.
Het mag dan wel bouwverlof zijn, toch gaan wij ons nog inzetten om op het einde van het scoutsjaar een
prachtig bouwwerk in elkaar te steken (op de manier hoe alleen een echte scout of gids dit doet). Maar wij als
leiding kunnen dit helaas niet alleen, we hebben hulp nodig. Veel hulp want we hebben het plan en de
arbeiders, maar we hebben geen materiaal?? Hoe kunnen we nu iets moois bouwen zonder materiaal… en
daarom moet JIJ mee op kamp want jij alleen kan op het terrein zelf voor materiaal zorgen. Hoe je dat moet
doen? Dat zul je zien als je er bent.
Inkleden mag zeker! Attributen die jullie mogen nemen zijn:
•

Brooddoos

•

Thermos

•

Werkkledij (helm, handschoenen, werkoutfit)

Contactgegevens wolvenleiding:
Voor vragen in verband met het welpenkamp kan je altijd volgende personen contacteren:
Bo Timmermans (Hathi)

0478 06 42 61 (Takverantwoordelijke)

Tine De Bondt (Kaa)

0472 25 13 73

Kendo De Cock (King Louie)

0474 65 47 01

Niels Neuckens (Rikki)

0494 07 50 13

Jari De Nil (Thuu)

0479 96 88 01

Wolven

Expeditie Robinson

Wolven
Zijn jullie klaar voor de grootste uitdaging van jullie leven? Deze zomer zullen jullie opgesplitst worden in kamp
Noord en kamp Zuid op basis van kracht, uithouding en doorzettingsvermogen. Beide kampen zullen tegen
elkaar moeten strijden om te overleven. Jullie zullen zware proeven moeten doorstaan die al jullie scouts skills
zullen testen en jullie team alleen maar sterker zal maken.
Het verliezende team zal naar de beruchte eilandraad worden gestuurd, waar zij een van hun zullen moeten
wegstemmen die het team jammer genoeg moet verlaten. Heb jij het in je om Scouts Robinson 2021 te worden
en het te halen tot het eind? Wij zijn alvast benieuwd naar wat komen zal!

Contactgegevens wolvenleiding:
Voor vragen in verband met het wolvenkamp kan je altijd volgende personen contacteren:
Jarne De Clercq

0468 22 97 18 (Takverantwoordelijke)

Jate Van Gucht

0489 00 67 43

Cis Van Den Berghe

0492 95 41 79

Rafaël Van Mieghem

0468 27 72 86

Jonggivers

Zap’t ies

Jonggivers
Deze coronaperiode hebben we genoeg voor onze tv gezeten. Dit kamp is het tijd dat we ook eens de tvprogramma’s in het echt beleven. Robinson worden bij expeditie Robinson, lekker koken bij komen eten of
gewoon even naar de reclame kijken. Dit kamp gaan jullie het allemaal meemaken en geeft toe, dat is toch
1000x spannender dan er gewoon naar kijken?
Breng jullie beste overlevingsskillz, technieken en kookkunsten mee, maar breng zeker ook jullie zelf mee
want het beloofd een fantastisch kamp te worden!

Contactgegevens Jonggiverleiding:
Voor vragen in verband met het jonggiverkamp kan je altijd volgende personen contacteren:
Rian Eeckhout

0478 03 21 23 (Takverantwoordelijke)

Sofie Van Mele

0479 48 48 68

Lola Mondy

0471 32 89 04

Yana Vandevelde

0485 22 65 05

Gauthier Ingelbeen

0470 79 00 03

