
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jonggiverkamp 2019  

13 – 23 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gegroet jonggivers! 

Van 13 tot 23 juli gaan we de Ardennen weer voor een groot stuk onveilig 

maken. We gaan weer vele kampvuurtjes maken, ravotten in het bos, ons 

wassen in de rivier, 2-daagse, een kayak tochtje maken en nog veel meer.In de 

tussentijd, zoals je ziet aan het thema van ons kamp,  gaan we samen nog wat 

aan onze summer-body werken. Hieronder vind je een checklist van de sporten 

dat we zeker gaan doen om deze te bereiken: 

 Volleybal 

 Badminton 

 Frisbee 

 Petanque 

 Ochtendgymnastiek 

 Handbal 

 Voetbal 

Waar 

We verblijven in Bohon 22, 6940 Durbuy. (Hetzeflde adres voor brieven) 

Wanneer 

We vertrekken op zaterdag 13 juli om 8u00 aan het station van Aalter met 

lunchpakket voor de middag. 

Dinsdag 23 juli komen we terug aan in het station om 18u10. 

Inschrijven 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar jonggivers@scoutsaalter.be en 

€130 over te schrijven op het nummer BE69 1030 5158 5678 met vermelding 

“jonggiverkamp + naam jonggiver”. 

Inschrijven is pas definitief na overschrijving, inschrijven mogelijk tot 30 juni. 
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Wat neem je mee 
 
1. Kledij 
- Uniform (Hemd + das!) 
- Voldoende T-shirts 
- Lange en korte broeken 
- Pulls 
- Voldoende kousen, stevige wandelkousen voor 2-daagse. Let op! Katoenen 
sokken zijn zeker geen aanrader! Wollen of Synthetische sokken wel 
- Ondergoed 
- Regenjas 
- Stevige wandelschoenen (we leggen redelijk wat kilometers af op 2-daagse) 
- Gewone schoenen (eventueel waterschoenen of sandalen) 
- Zwembroek/ badpak/ bikini 
-VOOR ZIJ DIE HUN TOTEM DOEN! : kleren die héél vuil mogen worden 
 

2. Toiletgerief 

- Tandpasta + tandenborstel 
- Zeep + shampoo (milieuvriendelijke / biologisch afbreekbare!) 
- Waslapje(s) 
- Handdoeken (groot + klein) 
- Maandverband 

 
3. Eetgerei 
- Gamel (of plastic bord) 
- Bestek 
- Tas (of stevige plastic beker) 
- Drinkbus 
- Keukenhanddoek 
- Aardappelmesje 
- Pot toespijs (wordt verdeelt onder de patrouille) 
 

4. Slaapgerief 
- Slaapzak  
- Matje  
- Teddybeertje  
- Pyjama 
 
 



 

5. Allerlei 
- Zakdoeken 
- Pet 
- Zonnebril 
- Zakmes 
- Zaklamp 
- Muggenmelk 
- Zonnemelk 
- After-sun 
- Zakgeld (niet overdreven veel) 
- ...... 
 

6. Paperassen (!) 
- Ingevulde steekkaart (medische fiche) (volgt nog via mail en staat ook op de 
site)! Wij hebben deze ook online staan op de groepsadministratie. Maar op 
kamp hebben wij niet altijd een laptop of dergelijke bij ons om deze op te halen 
wanneer nodig. Een papieren versie is dus handig. 
- Klevertjes ziekenbond 
- Paspoort (indien ouder dan 12), Kids-ID of Sis-kaart 
- Indien u dit wil kan u bepaalde medicatie afgeven aan de leiding voor vertek. 
Zorg ervoor dat er een briefje bijzit waarop staat hoeveel en wanneer ze deze 
moeten innemen. 
 

Wat neem je niet mee? 
- Ipod/ walkman/gameboy/ 
- Andere waardevolle spullen 
- Snoep en koeken (zullen verdeelt worden onder alle leden) 
-GSM, mag worden meegenomen indien ze dit echt willen om de ouders eens 
te sturen. Wij raden dit echter af (brieven mogen wel uiteraard). “GSM 
momenten” worden wel bepaald door leiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trekrugzak 

Op het jonggiverkamp komt er vooral voor de eerstejaars veel nieuws bij kijken. 
We slapen niet meer in gebouwen, hebben geen sanitaire blokken en leven 
meer in de natuur. Ook gaan we ieder kamp op 2-daagse. Dit zijn twee dagen 
waarin we een stevige wandeling maken en overnachten bij gastvrije, scouts 
liefhebbende personen. Hiervoor is er dus zeker nood aan goede stapschoenen 
(zie “Wat neem je mee”) maar vooral ook een trekrugzak. 
Om deze trekrugzak te vullen staan hieronder enkele tips. Ook staat er online 
voldoende info over hoe en wat te doen met een trekrugzak. We zullen ook 
voor we vertrekken op 2-daagse zorgen dat iedereen zijn trekrugzak goed 
gepakt is en juist zit op hun schouders en heupen zit. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voor eventuele vragen kan u altijd mailen naar jonggivers@scoutsaalter.be of 

bellen/sms’en. 

 

 
 

v.l.n.r. 
Joris Nollet:    0495/43.93.28 
Renzo Vanbelleghem:  0491/33.18.41 
Marthe Vanderhaeghe:  0472/47.04.02 
Rune Boone:   0499/37.58.51 
Michaël Kint:   0478/74.61.74 
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