
 

 
Dag allerliefste givers! 
 
Afgelopen scoutsjaar liep (weeral) niet zoals we gehoopt hadden… Het was een jaar 
met een lach en een traan. Noodgedwongen moest afscheid genomen worden van 
onze geliefde jin en goede vriend Wout. Ook werden fysieke bijeenkomsten 
afgewisseld door onlineactiviteiten en vielen onze welbekende financiële acties 
(snoepverkoop, spahettiavond, Dag van de Ronde) in het water.  
 
MAAAARRR!!! We doen er alles aan om het giverkamp onvergetelijk te maken.  
 
Oefen alvast je beste Duits in, want dit jaar gaan we op kamp naar WIRTZFELD 
(Büllingen). Aangezien de regels stelselmatig versoepelen kunnen we al verklappen 
dat we in één bubbel passen en vrijer zullen zijn dan vorig jaar.  
 
Ieder jaar proberen we de kampprijs zo laag mogelijk te houden. Dit jaar is de 
kampprijs, zoals eerder al gecommuniceerd, 200 euro. Jullie betaalden reeds 100 euro 
voorschot, en nu zouden wij willen vragen om het resterende bedrag van 100 euro 
te storten op onze rekening  
BE74 7310 1975 2407 met als vermelding “Kamp + naam Giver” vóór 1 
juli. Indien dit voor een probleem zou zorgen kan je altijd Marie of Arthur een 
berichtje sturen, dan behandelen wij dit in alle discretie! 
 
!!! Tip van de dag !!! 
Veel ziekenfondsen komen tegemoet in jeugdkampen. OZ, CM … betalen per kampdag 5 euro 
terug. 13 dagen kamp betekent dus al een tegemoetkoming van 65 euro. Meestal wordt er 
ook in het inschrijvingsgeld, dat jullie begin dit jaar hebben betaald, tussen gekomen. Zeker 
de moeite waard om dit eens te bekijken.  
Verstuur ons je formulier naar givers@scoutstielt.be en wij bezorgen het je ondertekend 
terug!  
 
 
 
 
 
 

                         Marie                     0470 40 91 33 
 Arthur 

+32 496 51 32 78 givers@scoutstielt.be 



 
VERTREKINFORMATIE 
 
We wachten nog op bevestiging van het vervoer. Wel kunnen we jullie dit al 
meegeven:  

- Vertrek: we verwachten jullie vol enthousiasme op zaterdag 17 juli – Tielt  
- (locatie en uur zullen nog meegedeeld worden) 

 
- Aankomst: we komen moe maar voldaan terug op donderdag 29 juli – Tielt 

(locatie en uur zullen nog meegedeeld worden) 
 
De bagage zijn wij nog aan het bekijken. Normaal gezien nemen we de rugzak gewoon 
mee de dag zelf.  
 
 
CORONA 
 
Helaas is corona nog niet helemaal verdwenen. We vragen aan de givers die 
voorafgaand aan giverkamp nog een andere reis maken de opgelegde quarantaine- 
en testregels van de bevoegde instanties na te leven.    
 
Misschien krijgt jullie giver een uitnodiging voor vaccinatie tijdens kamp. Wij (en 
Scouts en Gidsen Vlaanderen) raden in dit geval aan je afspraak uit te stellen in plaats 
van op en af kamp te gaan. Graag beperken wij nog altijd het contact tussen onze 
kampbubbel en buitenstaanders. Bij vele vaccinatiecentra kan je door te bellen je 
vaccinatiedag vroeger of later inplannen. Hou er ook rekening mee dat de kampplaats 
6u rijden (heen en terug) is met de auto en er een kans is op het ervaren van 
bijwerkingen. 
 
 
CONTROLE CONTACTGEGEVENS EN MEDISCHE FICHE 
 
Iedereen zou de individuele steekkaart en contactgegevens reeds online moeten 
ingevuld hebben. Indien dit het geval is, gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen 
voor 1 juli! Meer info kan je in de handleiding terugvinden in bijlage van deze mail.  
 
We zullen via groepadministratie nog een uitnodiging versturen om de medische fiche 
en persoonlijke contactgegevens aan te passen. Zo kan je gemakkelijk doorklikken 
naar de juiste website. Gelieve dit dan ook in orde te maken. Het is voor de leiding 
een grote rompslomp om telkens reminders te moeten versturen. We willen jullie 
graag (in geval van nood) snel kunnen bereiken via de juiste contactgegevensvan jullie.  
Belangrijk ingevulde geen medische fiche = niet mee op kamp!  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
WAT NEMEN WE MEE? 
 

1. Identiteitskaart  
2. Zakgeld 

o Het zakgeld kan je gebruiken om eens een ijsje, souvenir, kaartje voor 
het thuisfront... te kopen. De ene geeft hier meer aan uit dan de ander, 
daarom plakken we hier geen vast bedrag op. Gelieve echter geen 
decadent hoge bedragen mee te geven. Het dient enkel als extraatje, 
want zo goed als alles is in de kampprijs inbegrepen. 

 
 
 
WAT NEEM JE NIET MEE! 

- Drugs en alcohol 
- GSM 
- iPods, MP3-spelers, iPads, eReaders, hifi-stereoketens, … allé, jeweetwel.  

 
Gsm’s blijven op kamp zijn verboden. De leiding blijft wel bereikbaar voor 
noodgevallen. Stuur je graag een ouderwets (of minder ouderwets) kaartje of brief 
naar je zoon/dochter. Dit kan op dit adres: 
 

Hotel Drosson 
Scouts Tielt 
Kirchenseite 8 
4761 Büllingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 
o Das, broek/rok, hemd aanhebben bij vertrek! 
o Indien je nog een nieuwe das/ rode scouts T-shirt wilt aanschaffen voor 

kamp à 1 adres: contacteer Marie of Arthur. 
- Scoutspull 
- Slaapzak 
- Matje 
- Pyjama 
- Voldoende shorts 
- Lange broek die mag vuil worden 
- Voldoende T-shirts  

o Jullie krijgen ook nog een kamp T-shirt, hou hier rekening mee! 
- Ondergoed en kousen 
- Zwemgerief 
- Handdoeken en washandjes 
- Zonnecrème en aftersun 
- Zeep, shampoo, deodorant, tandenborstel, etc. 

o Belangrijk: de shampoo moet biologisch afbreekbaar zijn. Zo vervuilen 
het plaatselijke stuwmeer niet! 

- Gamel, bestek, beker 
- 2 keukenhanddoeken 
- 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 (niet verplicht) 
- Drinkfles 
- Pet 
- Antimuggenzalf 
- Strip, stylo, klein gezelschapsspel 
- Kleine (trek)rugzak voor tweedaagse  

o Hier moet je slaapzak, matje, waterfles en andere spullen in passen, je 
weet wel J  

- Mondmaskers 
o Zoals reeds vermeld moeten we een mondmasker dragen wanneer we 

verplaatsingen doen buiten het kampterrein, op het openbaar 
vervoer… daarom vragen wij om zeker 3tal extra mondmaskers mee te 
nemen. Handgel en andere voorziet de leiding.  

- Eventuele medicatie 
 

 



 
 
 
Hopelijk hebben jullie even veel zin in dit kamp als de leiding! Het zal nog steeds geen 
standaard buitenlandsgiverkamp worden maar we doen er alles aan om het NOG 
leuker te maken! Hier hebben jullie ook zelf aandeel in. Hoe meer sokken en 
spaghettiporties jullie verkopen, hoe meer extra’s mogelijk zijn op kamp.  
 
 
SOKKEN 
 
Voor de sokken zijn twee klassementen uitgewerkt. Een individuele en collectieve. 
Spreek dus al vrienden, familie, buren aan en ga aan de haal met de grootste prijs op 
kamp! Zoals andere jaren (snoepverkoop, styloverkoop…) moet elke giver een 
minimumaantal verkopen. Omdat we dit jaar wat aan de late kant zijn, hebben we het 
minimumaantal vastgelegd op slechts 10 sokken. Elke giver dient dus 10 paar sokken 
te kunnen verkopen aan omgeving.  
 
Klassement 1: individuele 
Doel: verkoop zoveel mogelijk paren en wordt dus de beste taxi van de givers. 
De top 10 mag dan iets kiezen uit de lijst met voordelen. bv de giver die het meest 
verkocht heeft kiest als eerste 
 

1. Joker, jij hebt éénmaal beslissingsrecht (bv meer goesting om te zwemmen dan 
het spel van de leiding, wel jij beslist!) 

2. 1 paar gratis sokken voor jezelf (kan 3 keer gekozen worden) 
3. Voordeel voor één dag (in elk spel of activiteit die we doen krijg je een 

voordeel) 
4. Extra “budget” op dé SPECIALE ACTIVITEIT 
5. Massage van een leid(st)er voor 15 min (kan 2 keer gekozen worden) 
6. Pretpakket uit de action 

 
 
Klassement 2: collectieve 
Doel: verkoop allemaal samen zoveel mogelijk paren en blaas ons van ons sokken 
(haha) 
Hiermee kunnen jullie een extra avond winnen, dit kan volledig door jullie ingevuld 
worden. Drempel om de extra avond te winnen is de verkoop van 600 sokken, d.w.z. 
elke giver verkoopt 14 paar sokken. 
         

- Vanaf 600 paar: gaat de avond door van na het eten tot 24u 
- Vanaf 650 paar: jullie krijgen 1 extra consumptie naar keuze 
- Vanaf 700 paar: jullie krijgen een uur extra d.w.z. party tot 1u 
- Vanaf 750 paar: jullie krijgen party in de mammoet 
- Vanaf 800 paar: Party tot 2u ’s nachts 
- Vanaf 900 paar: jullie krijgen feestje volledig ingericht incl. partylights en sfeer 
- Vanaf 1000 paar: party tot 3u ’s nachts 
- Vanaf 2000 paar: iedereen krijgt CHAMPAGNEEEEE 

 
De link naar de tussenstand: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a-
DRo_d2AbxVrjw7pwovCe7ZicS8cbgmkPfkaAey0hk/edit#gid=1804813294  



 
 
SPAGHETTI TAKEAWAY 
 
De spaghetti takeaway gaat door op 26 juni. Aangezien wij veel bestellingen hebben 
en graag goed voorbereid eraan beginnen, starten we op 25 juni met de 
voorbereidende werken. Goed nieuws, door de soepelere maatregelen hoeven wij 
onderling niet meer op te splitsen in bubbels. Mondmasker dragen blijft wel verplicht 
(door het bereiden van voedsel).  
 
We verwachten alle givers dus op: 

- Vrijdag 25 juni van 14u30 tem 18u 
- Zaterdag 26 juni van 9u00 tem 20u (hierna kunnen de givers die dit wensen 

nablijven op het zomers terras van de jins op Watewy ten voordele van hun 
kamp) 

 
Wat heb je nodig? 

- Goed humeur 
- Mondmasker 
- Snijplank 
- Snijmesje 

 
 
Indien er nog vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren. Algemene vragen die 
interessant zijn voor iedereen mogen gerust in de Whatsapp gesteld worden. Met 
persoonlijke/ individuele vragen kan je steeds bij Arthur, Marie of de mailbox terecht.  
 
Een stevige scoutslinker 
Jullie geliefde giverleiding én  
Jullie tópfouriers voor komend kamp Toon Ingelaere, Florence Vercambre en 
Margaux Mouton 


