Jogiverkamp 2021
-THE GREAT JOGIVER CULT -

Beste jogivers en ouders

Het moment waar we steeds een heel scoutsjaar naar uitkijken komt er bijna aan:
Het kamp! Na een jaar vol leuke vergaderingen, zowel online als offline, wordt ons
scoutskamp gegarandeerd weer de kers op de taart!
Stel jullie mooiste pater- of non-outfit maar al samen want de laatste 2 weken van
juli zullen we ons begeven op heilige grond! Als uitverkorenen gaan we als groep
samen op zoek naar de almachtige Heer die ons met zijn heilige krachten in een
pittoresque dorpje in de Belgisch Ardennen heeft gebracht. Wie is deze Heer?
Waarom zijn wij zijn uitverkorenen? Maar vooral: Wat is zijn doel??? Dit alles
trachten we samen te ontdekken op kamp!
Naar jaarlijkse gewoonte zullen wij als leiding, na maandenlange planning, ons
fantastisch jogiverkamp aan jullie voorstellen! Op deze kampavond geven we jullie
alle praktische informatie over het kamp en beantwoorden we al jullie vragen. Al
deze informatie wordt nog eens duidelijk overlopen in dit kampboekje.
Indien jullie na onze kampavond nog verdere vragen hebben, mag je ons altijd
contacteren. Ook persoonlijke informatie of belangrijke zaken waarvan we op de
hoogte dienen te zijn horen we graag! Je kan ons altijd bereiken per mail:
jogivers.28zaoeja@gmail.com of telefonisch: 0499 47 39 47 (Kato Bossu,
takleidster)

Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als wij!
Veel liefs,
Hardoen, Stekel, Kapucijnaapje, Impala
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KAMPTHEMA
Lang, lang geleden in een heel oud klooster vlakbij de middeleeuwse stad Wilrijk
weerklonk het gebee van enkele vreedzame paters en nonnen hoog in de bergen.
Op een zekere dag werd dit rustige leventje verstoord wanneer ze tijdens het bidden
in een transcendente toestand terecht kwamen. Tijdens de opperste concentratie
van hun gebed werden enkele onder hen bevangen door een uitermate bijzonder
visioen. Hun ogen werden gekweld door een lichte schim en hun geesten werden
verruimd door een alwetende energie. Opeens klonk een stem doorheen de stille
hallen: “Gij die dit hoort, gij zult zoeken en mij volgen, en zo zult gij het pad der
eeuwige verlichting vinden. Houdt dit voor uzelf, gij uitverkorene, want anderen
zullen u spoedig komen behagen.”

Met dit visioen in het achterhoofd besloten alle paters en nonnen het genoemde pad
te volgen en hun pelgrimstocht naar Spa te beginnen. Op deze weg zullen ze nog
vele obstakels tegenkomen, enkel zij die bereid zijn om tot het uiterste te gaan
zullen deze overwinnen...
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INSCHRIJVEN
Staat jouw jogiver te springen om mee op avontuur te gaan? Schrijf hem/haar dan in
door voor woensdag 30 juni het inschrijvingsgeld (130€) te storten op BE42
7895 2999 2254 (+ vermelding naam jogiver) en 2 klevertjes van het ziekenfonds
binnen te brengen bij iemand van de jogiverleiding. Dit kan ofwel bij het
binnenbrengen van de bagage ofwel bij het vertrek in Berchem Station.
Inschrijven kan op 2 manieren:
Via volgende link: https://www.28zaoeja.be/inschrijvingenkamp/
Via volgende QR-code:

BAGAGE BINNENBRENGEN
Op zondag 18 juli kan de bagage binnengebracht worden op het Macadammeke en
dit tijdens het inladen van de camion, tussen 9u30 en 15u30. Indien dit om
bepaalde redenen niet zou lukken, dan mogen jullie ons altijd mailen om tot een
oplossing te komen.

INLADEN CAMION
Het inladen van de camion zal zoals ieder jaar door zowel de jogivers als givers
gebeuren. Om al ons materiaal dat we meenemen op kamp in te laden, worden jullie
allemaal op zondag 18 juli om 9u30 op de scouts verwacht. We hopen al het werk
klaar

te

krijgen tegen 15u30, zodat jullie daarna nog rustig van jullie

zondagnamiddag kunnen genieten. Vergeet zeker geen lunchpakket!
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VERTREK
We vertrekken op woensdag 21 juli in Berchem station in piekfijn uniform en
fluovestje. Alle jogivers worden om stipt 7u15 verwacht in de inkomhal van
Berchem Station. Vergeet zeker jullie lunchpakket, identiteitskaart, mondmasker,
regenkledij en eventuele medicatie niet!

TERUGKOMST
Aan alle mooie liedjes komt helaas een einde, zo
eindigt ons kamp op zaterdag 31 juli. Jullie
mogen jullie geliefde jogivers weer ophalen rond
16u in de inkomhal van Berchem Station. Van
daaruit

rijden

we

allen

tezamen richting ’t

Macadammeke om daar het kamp in volle glorie af te sluiten. Bagage en
identiteitskaarten krijgen jullie daar terug.

KUISDAG
Doordat alles behoorlijk vuil wordt op kamp vragen we
aan alle jogivers om op zondag

1 augustus een

handje te komen helpen op de kuisdag. Iedereen
wordt verwacht om 10u op de macadam. Neem dus
zeker jullie lunchpakket, een drankje en een koek
mee om krachten op te doen. Na het kuiswerk is er
uiteraard ook tijd om even te snuffelen tussen alle
verloren voorwerpen.
Indien uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn, gelieve dan de jogiverleiding even
op de hoogte te brengen. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig, want vele handen
maken licht werk.
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WAT NEEM IK MEE?
Gelieve alles te tekenen met de naam van de jogiver!
Speelkledij
-

Ondergoed (meer dan voldoende!)
Sokken (meer dan voldoende!)
T-shirts
Korte broeken
Lange broeken
Warme truien
Hoofddeksel tegen de zon
Eventueel een zonnebril
Gewone jas
Regenkledij
Linnen zak, geen plastic!
Extra outfit die lekker vuil mag worden :)

Scoutsuniform (de jogivers doen dit aan bij vertrek)
Schoenen
-

2 à 3 scouts T-shirts
Scouts broek/rok
Scoutshemd met nodige tekens
2 à 3 paar scoutssokken
Das met dasring
5 puntjes (touwtje, zakdoek, papier, potlood, veiligheidsspeld)
Bottines
Speelschoenen
Waterschoenen
(Laarzen)

Toiletgerief
-

Tandenborstel
Tandpasta
Haarborstel
Washandje
Muggenmelk
Wasbadje
Zonnecrème
Eventueel een klein flesje luizenshampoo
Klein flesje ontsmettende handgel
Eventueel handcrème voor droge handen
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Zwemgerief
-

2 handdoeken
Zwembroek/Badpak/bikini
Eventueel zwembril

Slaapgerief
Allerlei
-

Matje (geen veldbed!)
Slaapzak
Hoofdkussen
Knuffel
Pyjama
Zaklamp
Genoeg mondmaskers
Wasspelden
Medicatie + instructies
Verkleedkledij
Enveloppen met adressen erop geschreven (+ extra postzegels)
5 keukenhanddoeken
Zaklamp
2 gamellen + bestek
Beker
Eventueel zakmes

Enkele voorwaarden: Je moet weten hoe je er mee om gaat. Je houdt het niet
op zak tijdens spelletjes. Het wordt goed opgeborgen. Je weet dat dit geen
speelgoed is!
-

(Stripboeken)

Tochtrugzak
-

Lunchpakket in een brooddoos
Drinkbus
Koekje / fruit
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Wat nemen we zeker niet mee op kamp?
Als we deze zaken toch in de rugzak vinden, dan
worden ze in beslag genomen en bij afloop
teruggeven.
-

GSM /MP3/Ipad/Ipod/…
Snoep
Dure kledij die niet vuil mogen worden
Juwelen
Breekbare spullen
Extra eten of drinken

Tip: pak de bagage samen in met uw zoon/dochter, zodat hij/zij alles terugvindt.
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POST
Natuurlijk kunnen mama, papa, liefjes, familie en vrienden de jogivers brieven
schrijven op kamp. Dit kan naar het volgende adres:

BREDO Jean-Paul
Scouts 28 zaoeja, ‘naam lid’
Jogivers
Pont le page 6
4845 SART-LEZ-SPA

Het is natuurlijk ook fijn als jullie weten hoe het eraan toegaat op kamp. Daarom
krijgt iedere jogiver 3 kaartjes en 3 postzegels van de leiding om naar het
thuisfront te schrijven.
Indien ze nog extra brieven willen schrijven, dan kunnen ze altijd kaartjes en
postzegels bijkopen. Geen excuus dus om niets te sturen!

Tip: Het kan erg handig en overzichtelijk zijn voor uw zoon/dochter als u de
adressen op voorhand op de enveloppen schrijft!

Verder zouden we graag vermelden dat het niet de bedoeling is dat ouders of
andere familieleden/kennissen langskomen op het kampterrein. Ook wanneer u
toevallig in de buurt verblijft, wacht nog even het kamp af om je geliefde jogiver weer
intens te begroeten.
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MEDICATIE
Medische fiches
De medische fiches worden sinds enkele jaren digitaal ingevuld. Deze kunnen jullie
updaten via de groepsadministratie van scouts & gidsen Vlaanderen. (Zie QR-code)
Graag hebben we dat de digitale fiches voor 18 juli volledig up-to-date zijn zodat wij
als leiding met alles rekening kunnen houden. Vermeld zeker allergieën,
intoleranties, veggies, slaapproblemen, enzovoort.

Eigen medicatie
Moest het gebeuren dat uw jogiver op kamp medicatie moet innemen dat nog niet
op de medische fiche staat, gelieve dan in dit geval de leiding even op de hoogte te
brengen. Alle medicatie wordt bij vertrek verzameld bij de leiding, zodat wij een
goed overzicht kunnen bewaren. Gelieve de naam van de jogiver en de nodige
informatie over de inname op te schrijven.
Gelieve volgend medicatiefiche door de dokter van uw zoon/dochter te laten invullen
voordat

we

op

kamp

vertrekken.

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/836/download
Onze medicatie
Voor kleine probleempjes voorziet de leiding een EHBO-koffer. De eerste hulp
wordt door de leiding toegediend.
Indien er zich iets ernstigs voordoet, trekken we naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis. In dit geval worden de ouders zo snel mogelijk verwittigd!
Naast

de

basismiddelen

voorzien

wij

dit

jaar

in

onze

EHBO-koffer

wegwerphandschoenen, desinfect gel, thermometer en wegwerpmondmaskers.
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DAGPLANNING
De overheid raadt aan zoveel mogelijk te focussen op voldoende slaap- en
rustmomenten.

Onze

dagplanning

kan

aangepast

worden

naargelang

de

vermoeidheid van de jogivers. Om de vermoeidheid in te tomen lassen we af en toe
een platte rust toe in de middag. Tijdens dit moment kunnen de leden even rusten,
een strip lezen, brieven schrijven, enzovoort.
08u30: De leiding staat klaar voor de leden. De leden worden gewekt, wassen zich,
trekken speelkleren aan en gaan aan tafel.
08u45: Ontbijt en afwas
10u00: Opening en inspectie
10u30: Voormiddag activiteit
13u00: Middageten en afwas
14u00: Middagactiviteit of platte rust
16u30: Vieruurtje
17u00: Namiddagactiviteit
19u00: Avondeten en afwas
20u00: Avondactiviteit
22u30: Tienuurtje/ dessertje
23u00: Avondlied, taptoe en slapen
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WIE GAAT ER ALLEMAAL MEE?
De jogivers worden uiteraard niet alleen op kamp gestuurd. Zij worden 11 dagen
vergezeld door hun fantastische leiding:
-

Kato Bossu ‘Impala’ (Takleidster)

-

Dieter Boeye ‘Stekel’

-

Bent Bekkers ‘Hardoen’

-

Maxime Guns ‘Kapucijnaapje’ (Groepsleiding)

Om ervoor te zorgen dat onze buiken tijdens het kamp steeds goed gevuld zijn,
nemen we 3 geweldige fouriers mee op kamp:
-

Wouter Deprez ‘Spitsvogel’

-

Simon Vingerhoets ‘Tijger’

-

Anna Van Passel ‘Kaketoe’

11

IN GEVAL VAN NOOD
Enkel in uiterst dringende gevallen kan je de leiding bereiken via gsm. Indien we niet
opnemen, spreek dan gerust iets in op onze voicemail. Wij bellen u dan zo spoedig
mogelijk terug!
-

Kato Bossu: +32 499 47 39 47 (Takleiding)

-

Bent Bekkers: +32 496 84 51 87 (Leiding)

-

Wouter Deprez: +32 470 96 29 19 (Fourier)

-

Anna Van Passel : +32 488 68 16 59 (Fourier)
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CORONA MAATREGELEN
We vertelde jullie het blije nieuws vorige week al op onze kampavond: We mogen
deze zomer op scoutskamp! Om ervoor te zorgen dat alles veilig en hygiënisch
verloopt op kamp, zijn er enkele corona-maatregelen waaraan we ons moeten
houden. Hieronder vindt je een duidelijk overzicht van de concrete maatregelen die
zullen gelden tijdens ons jogiverkamp.

Wie mag er mee op kamp?
Alle jogivers en leiding die tot 3 dagen voor kamp geen ziektesymptomen vertonen,
mogen mee op kamp vertrekken. Wanneer iemand binnen het gezin besmet is of in
quarantaine verblijft, gelden hier de bijhorende maatregelen. Helaas betekent dit dat
wanneer iemand in je gezin positief test of in isolatie verblijft, je niet mee op kamp
mag vertrekken!
Een vaccinatie of negatieve test is voorlopig geen voorwaarde om mee op
kamp te vertrekken!

Bubbels
Enkele weken geleden werd er besloten dat we dit jaar op kamp mogen met bubbels
van 50 leden, exclusief leiding en foeriers. Wanneer er op 25 Juni 60% van de
volwassen bevolking gevaccineerd is en er op intensieve zorg minder dan 500
bedden bezet zijn, verhoogt het maximumaantal van deze bubbel naar 100 leden.
Binnen deze bubbel is afstand houden van elkaar niet nodig, we mogen op kamp
contact hebben met elkaar en hoeven geen mondmasker te dragen. Contact
buiten onze bubbel zullen we ten alle tijden vermijden, wanneer dit toch gebeurd
wordt dit overzichtelijk bijgehouden in een contactenlogboek.
Dit jaar is er geen 'bubbeltermijn' van 7 dagen. Dat wil dus zeggen dat je in theorie
van de ene op de andere dag op een ander kamp mag vertrekken. Uiteraard
rekenen we hier wel op ieders gezond verstand.
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Wanneer alle leden van zowel de jogivers als givers mee op kamp gaan - wat zelden
gebeurd - bestaat de mogelijkheid dat we de bubbel van 50 leden overschrijden.
Concreet zal dit voor ons betekenen dat we hopen op de uitbreiding van deze
kamp-bubbel naar 100 leden en we verder nog moeten afwachten naar het aantal
inschrijvingen voor zowel het giver- als jogiverkamp. Wanneer we in het slechtste
geval toch het maximum aantal leden voor onze bubbel overschrijden, laten we jullie
nog verder weten hoe we dit concreet zullen oplossen!

Hygiëne
Net zoals vorig jaar zullen we ook dit jaar extra hard letten op de hygiëne op kamp.
We zullen ervoor zorgen dat iedereen regelmatig zijn/haar handen wast, zowel
voor als na elke activiteit, voor en na het eten, bij elk vieruurtje en na elk bezoek aan
de hudo. We zullen op kamp voldoende handzeep voorzien zodat alle leden steeds
de mogelijkheid hebben om hun handen aan de tuinslang of aan een waterbidon te
wassen!
Enkel wanneer het niet mogelijk is om de handen met water en zeep te wassen,
zullen we hiervoor alcoholgel gebruiken.
Ook nemen we voldoende andere reinigingsmiddelen mee, om zo regelmatig alle
tafels, spelmateriaal en andere oppervlakken te reinigen.
Zoals reeds vermeld in het kampboekje vragen we ook aan elk lid om zelf een klein
busje alcoholgel en enkele mondmaskers mee te nemen. We zullen zeker ook
reserve mondmaskers voorzien voor wanneer de leden er zelf geen propere meer
hebben.

Activiteiten
De activiteiten die we op kamp organiseren zullen altijd buiten in open lucht
doorgaan. We proberen veel fysiek contact zoals bijvoorbeeld dingen doorgeven via
de mond, te vermijden. Fysiek contact is toegestaan tijdens de activiteiten maar we
gebruiken hierbij zeker ons gezond verstand. Deur aan deur activiteiten zijn niet
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toegestaan tijdens het kamp, hier zullen we rekening mee houden tijdens ons 24
urenspel en totemisatie.
Wanneer we activiteiten buiten onze kampplaats organiseren, respecteren we de
lokale corona-maatregelen die gelden.
Ook plannen we niet te veel activiteiten vlak na elkaar, zodat er zeker genoeg
geslapen kan worden. Slaap speelt een cruciale rol voor ons immuunsysteem, 8 uur
slaap is zeker aangeraden voor onze jogivers. Wanneer we merken dat de leden
vermoeid zijn zullen we hen de volgende nacht dus iets langer laten slapen.

Vervoer
Als we ons verplaatsen met de trein of het openbaar vervoer in het algemeen wordt
er altijd en door iedereen een mondmasker gedragen, ook tijdens het wachten op
het perron of aan de bushalte. Tijdens onze treinrit of busreis proberen we zoveel
mogelijk afstand te houden met andere reizigers. We zullen op voorhand onze rit al
reserveren zodat we vaste plaatsen in de trein krijgen toegewezen, hierdoor zal onze
treinrit al zeker veilig kunnen verlopen!

Carpoolen
Als je graag carpoolt naar of van het station met andere ouders en dus meerdere
leden vervoert, gelden er ook enkele specifieke maatregelen. Als ouder dien je
sowieso een mondmasker te dragen als je kinderen van een ander gezin vervoert.
Bij het carpoolen dienen ook leden van 12 jaar of ouder een mondmasker te
dragen. Dit geldt dus voor alle jogivers. Als je eigen kinderen in één bubbel zitten,
mogen er ook kinderen van diezelfde bubbel mee. Behoren jouw kinderen tot twee
of meerdere bubbels dan kunnen geen andere leden mee in de auto.
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Wordt er iemand ziek tijdens het kamp?
Als de persoon in kwestie geen coronasymptomen heeft zullen de ouders
verwittigd worden en ook gevraagd worden hun kind te komen ophalen. Een ziek lid
zal direct naar huis worden gestuurd om risico’s te beperken.
Als de persoon in kwestie wel coronasymptomen heeft zal deze direct in
quarantaine gezet worden. Er wordt op kamp hiervoor een plaats voorzien. Ook hier
zullen de ouders verwittigd worden en gevraagd worden om hun kind te komen
ophalen. De ouders gaan best zo snel mogelijk naar de huisarts om een COVID-test
te laten afnemen. De rest van de jogivertak zal op het terrein blijven en alle contact
met externe vermijden.
Als de zieke negatief test op corona, mag het kamp doorgaan zoals ervoor. Als de
zieke positief test op corona moet de leiding de noodprocedure volgen. Deze
noodprocedure is nog in overleg en zal binnenkort beschikbaar zijn.

Wordt er iemand ziek na het kamp?
Als er een lid ziek wordt na het kamp, dan zullen de ouders zo snel mogelijk een
dokter moeten contacteren. Na controle op en bevestiging van corona zal de dokter
zelf het contact-tracingcenter contacteren. Zij schatten dan in of de andere leden en
leiding ook risico lopen.
Wij, de leiding, zullen alle ouders dan ook eerst verwittigen dat ze een telefoontje
van het contact-tracingcenter kunnen verwachten.

Vaccinaties
Het is mogelijk dat wij als leiding of foeriers zullen worden opgeroepen om zich te
laten vaccineren tijdens het kamp. Het is toegestaan om heen-en-weer te reizen
van het kampveld voor de vaccinatie. Er is momenteel nog maar weinig informatie
over de mogelijkheid om een vaccinatie-afspraak te verplaatsen of de adviezen
daarover in verband met jeugdwerk. Hoe dan ook is een vaccinatie, negatieve test of
‘vaccinatiepaspoort’ geen voorwaarde om op kamp te mogen vertrekken.
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SLOT
Allerliefste jogivers, nu hebben jullie alle nodige informatie om met ons op avontuur
te vertrekken! We hopen dat jullie talrijk aanwezig zijn op onze zoektocht naar het
goddelijke… Als er iets niet duidelijk is, dan mogen jullie ons altijd aanspreken na
een zondagse vergadering of een mailtje sturen naar: jogivers.28zaoeja@gmail.com
Tot dan!
Jullie favoriete leiding

Hardoen
Stekel
Kapucijnaapje

Impala
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