
 

 
Dag allerliefste givers! 
 
Helaas verliep dit jaar niet zoals we gehoopt hadden… en we weten allemaal wie 
daar de schuldige van is, het verdomde covid-19 virus! 
Hierdoor waren wij genoodzaakt alle activiteiten die nog gepland waren te 
schrappen… 
MAAAARRR!!! 
Weest niet geteurd, we hebben er alles aan gedaan om het giverkamp 2020 toch te 
laten doorgaan! 
 
Vanaf Januari waren wij reeds bezig met een fantastisch kamp te organiseren in het 
zonnige Budapest, maar dit moesten wij helaas annuleren… 
Na lang puzzelen met de voltalige leidingsploeg vonden wij een geschikt alternatief 
voor het  giverkamp! 
 
Veel gaan we hier nog niet over zeggen omdat het voor ons ook nog wat zoeken is 
om met de juiste maatregelen het geschikte kamp samen te stellen, wat we jullie wel 
al kunnen zeggen is dat wij op kamp gaan naar de ardennen, beter gezegd naar 
NISMES (zo’n 40 km ten zuiden van Charleroi) 
 
Aangezien wij klop met 50 personen zijn kunnen we ook al meedelen dat wij in 1 
groep op kamp kunnen!  
 
Ieder jaar proberen we de kampprijs zo laag mogelijk te houden. Dit jaar is de 
kampprijs 265 euro , dit ligt een 15 euro hoger dan andere jaren doordat onze 2 
grootste inkomsten (spaghetti avond / dag van de ronde) zijn weg gevallen… 
Indien dit voor een probleem zou zorgen kan u altijd Andries of Guust een berichtje 
sturen, dan behandelen wij dit in alle discretie! 
 
Jullie betaalden reeds 100 euro voorschot, en nu zouden wij willen vragen om het 

resterende bedrag van 165 euro te storten op onze rekening  
BE74 7310 1975 2407 met als vermelding “Kamp + naam Giver” vóór 25 
juni.  
 
 
 
 



 
 
 

Kamp informatie  
 
Zoals eerder gezegd is het voor ons nog wat zoeken voor wat kan en niet kan, 
waardoor we nog niet alle kamp info kunnen meedelen! 
Wat we jullie wel al kunnen meegeven zijn de (voorlopige) vertrektijden.  
Indien NMBS zijn tijden aanpast wegens corona zullen we dit laten weten 
 

- Vertrek : we verwachten jullie op donderdag 16 juli om 8u15 aan het 
station in Tielt ( wees op tijd want te laat is geen kamp )  

 
Neem zeker een picknick mee want we zitten een tijdje op de trein. 
 
Voor de bagage zijn wij nog aan het zoeken naar een oplossing zodat deze niet 
meegesleurd moet worden op de trein, we laten jullie zo spoedig mogelijk weten 
hoe we dit zal verlopen 
 

- Aankomst : de geplande aankomst staat momenteel op maandag 27 juli om 
16u18 aan het station in Tielt 

 
Indien dit zal wijzigen zullen jullie er van horen! 
 

WAT NEMEN WE MEE? 
 

1. Identiteitskaart: Vergeet dit zeker niet!  

2. Individuele steekkaart: Iedereen zou deze steekkaart reeds online 

moeten ingevuld hebben, indien dit nog nog niet gedaan is, gelieve dit zo snel 
mogelijk in orde te brengen! Meer info kan je bij de volgende link vinden: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handle
iding_ouders_steekkaart.pdf .Weet u het lidnummer niet, stuur gerust een 
sms/mail en wij bezorgen u die. 

3. Zakgeld: Dit jaar zal dit (hoogstwaarschijnlijk) niet nodig zijn, maar in geval 

van nood is het altijd handig om een beetje geld te zitten hebben! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaart.pdf
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De rugzak 

 

We moeten jullie ook niet meer duidelijk maken dat een trekrugzak  geen 

overbodige luxe is, dus laat trolleys en dergelijke maar thuis.  
Hier een algemeen beeld over wat er precies in de rugzak moet: 
 

- scoutsuniform (sjaaltje, broek/rok, hemd), aanhebben bij vertrek! 
- slaapzak 
- matje 
- pyjama 
- voldoende shorts 
- voldoende T-shirts  

o Jullie krijgen ook nog een kamp T-shirt, hou hier rekening mee.  
- ondergoed en kousen 
- zwemgerief 
- handdoeken en washandjes 
- zeep, shampoo, deodorant, tandenborstel, etc. 
- gamel, bestek, beker 
- keukenhanddoek 
- waterschoenen 
- een paar deftige stapschoenen 

o Bottinnen zijn niet verplicht, maar gelieve toch zeker te kijken voor 
schoenen waar je voeten goed in vast zitten (≠ ballerina’s, slippers,…). 

- zaklamp 
- zakmes 
- zonnecrème en aftersun (zodat niet iedereen Lucas zijn factor 50 moet 

gebruiken ☺) 
- pet 
- antimuggenzalf 
- eventuele medicatie 
- strip, stylo, klein gezelschapsspel 

 
Belangrijk:  

- Zoals reeds vermeld in de algemene brief moeten we een mondmasker 
dragen wanneer we verplaatsingen doen buiten het kampterrein, op het 
openbaar vervoer… daarom vragen wij om zeker 2 mondmaskers mee te 
nemen.  

 

WAT NEEM JE NIET MEE! 
- Drugs en alcohol 
- GSM 
- iPods, MP3-spelers, iPads, eReaders, hifi-stereoketens, … allé, jeweetwel.  

 
Hopelijk hebben jullie even veel zin in dit kamp als de leiding! Het zal geen standaard 
giverkamp worden maar we doen er alles aan om het NOG leuker te maken!  
Indien er nog vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren!  
 

Een stevige scoutslinker 
Andries, Guust, Arthur, Irma, Jole, Julien, Louise, Margaux V, Margaux M en 
Jelle + onze topfouriers voor dit kamp Tijl, Jeff en Nicolas Debusschere 


