GIVERKAMP 2018

What…America???
Ons verhaal start in 1492, Kristoffel Columbus ontdekt Amerika na een lange reis op zijn schip de Santa
Maria. Zonder het zelf heel goed te beseffen heeft deze simpele zeeman een heel nieuw continent
ontdekt. De machtige Europese landen konden niet weerstaan aan verleiding om dit nieuwe land te
koloniseren en al snel waren grote delen ingenomen door verschillende grootmachten van die tijd. Na
een onderlinge strijd kwam het grootste deel van Noord-Amerika in Britse handen. Zoals herhaaldelijk in
de geschiedenis waren torenhoge belastingen een reden voor geweld en verzet. Dit verzet monde uit in
de onafhankelijkheid van het Noord-Amerikaanse continent en leidde tot het ontstaan van de Verenigde
staten van Amerika.
Anno 2018 zijn er dag dagelijks vluchten van en naar dit prachtige land. Naast vliegtuigen steken
prachtige verhalen en niet zeggende tweets nog veel gemakkelijker de grote plas water over tot in onze
huiskamers. Zowel in nationale als in internationale media was er veel aandacht voor dit land de
afgelopen maanden wat te danken is aan hun alom bekende President. Amerika is niet alleen het land
met de meeste opvallende Presidenten maar ook de land van films en Hollywood. Het land van de
Avangers tot leven komen en knappe acteurs en actrices op straat paraderen. Naast acteurs zijn er in
Amerika ook echte cowboys, de red neks in het zuiden zouden zo kunnen acteren in een echte western
film. In schril contrast met deze zuidelijke cowboys staan de grote groep van “dreamers” die uit het
buitenland komen om zo hun droom te komen waarmaken. Verder is het een heel gelovig land met
allerlei verschillende strekkingen en geloofsovertuigingen. Een meer extreme en daarom gekende
geloofsgemeenschap zijn de amish people, hun traditionele klederdracht is heel opvallend en
kenmerkend. Naast geloof zijn veel Amerika ook echte sport liefhebbers en zijn ze heel fanatiek in het
aanmoedigen van hun favoriete sport ploeg. Ondanks hun interesse in de sport is een stereotype beeld
van een Amerikaan nog altijd een obese grote blanke man die elke dag naar de Mc Donalds gaat.
naast deze prachtige voorbeelden van historische en hedendaagse figuren zijn er vast nog talloze andere
personages die in uw hoofd verschijnen als u aan de Verenigde staten van Amerika denkt.
Dus hopelijk brengt dit genoeg informatie over ons prachtige thema. Tot snel op kamp waar we een
nieuwe Amerikaanse staat hebben opgericht ergens diep in de Ardennese bossen.

Practical information
Arrival :
3e jaars: Jullie worden op 18 juli op het kamp verwacht. Jullie nemen allemaal samen de trein
vanuit Antwerpen. Hieronder kan je de uitgestippelde route vinden. Zorg dat jullie zeker op tijd in
het station zijn, want helaas wachten treinen niet en jullie willen de aansluitingen echt niet
missen!
Zorg er zeker voor dat je het kampboekje meeneemt zodat je de juiste treinen neemt en zet
onze GSM-nummers in jullie GSM’s zodat jullie ons ten allen tijde kunnen bereiken. Vanaf het
station is het nog een eindje wandelen, maar er zal leiding jullie opwachten om jullie naar het
terrein te brengen.

1e en 2e jaars: Jullie worden op 21/7 om 11u verwacht op ons kampterrein. Denk aan het milieu
en probeer zo veel mogelijk te carpoolen. Op de website (scoutswijnegem.be) zal nog een
carpoolbestand verschijnen.

Departure:
We komen met z’n allen op 31/7 terug met de bus. Aankomst gepland op het marktplein te
Wijnegem om 16u (indien alles goed loopt).

Adress:
De coördinaten van het terrein zijn 50.099219, 5.181852.
U kan uw GPS ook instellen op ‘Rue des Pairées, 6927 Tellin’. Er zullen wegwijzers hangen die
u kan volgen vanaf Belvaux centrum.

Writing lettres:
*Naam giver*
Givers Scouting Wijnegem
Rue de Bure 4
5580 Behause

Container
Veel handen maken het werk licht. We laden met z’n alle de container in, maar ook weer uit aan
de scoutslokalen.
Als je niet op reis bent verwachten we je zeker!
Container inladen:
12-7-2017
vanaf 13u00
Container uitladen: 2-8-2017
vanaf 13u00

Phone numbers!: (Enkel in geval van nood!)
Er zal steeds 1 GSM bereikbaar zijn per dag. Hou er rekening mee dat er in de Ardennen op
een wei niet altijd bereik is. Als jullie ons niet kunnen bereiken kunnen jullie altijd de
groepsleiding proberen. Vergeet niet; ook zij zijn gaan foerieren, dus mogelijks niet bereikbaar.
Leiding:

Sam: 0486/66.60.35

Vincent: 0499/20.30.46

Esther: 0470/51.48.53

Floor: 0478/54.75.06

Jonathan: 0472/55.65.31

Lien: 0468/14.06.78

Groepsleiding:

Katrien: 0499/75.72.63
Robbe:
Lauren: 0472/61.07.47

What to take with?
Slaapgerief:






Je zelfgeknoopte matje! + een grote bol sisal om het op te spannen
Matje
Slaapzak
Pyjama
Eventueel een kussen

Wasgerief:







Tandenborstel en tandpasta
Washandjes, kleine handdoeken en een grote handdoek
Zonnecrème en aftersun
Muggenstick
Kam of borstel
Conditioner (enkel milieuvriendelijk & biologisch afbreekbaar. De leiding voorziet
shampoo en zeep)

Kledij:
o
o
o
o
o
o
o
o

Perfect uniform (bij aankomst)
Voldoende T-shirts
Korte en lange broeken
Truien
Voldoende ondergoed
Voldoende sokken
Badpak of zwembroek
Regenkledij

Schoeisel:
o
o
o
o

Wandelschoenen (liefst bottinnen)
Gemakkelijke schoenen
Vaste waterschoenen
Eventueel regenlaarzen (handig bij slecht weer)

Eetgerief:
o
o
o
o

o

Bord/gamel, soepkom, drinkbeker
Mes, vork, lepel, klein lepeltje, ev. aardappelmesje
Drinkbus
2 keukenhanddoeken
Iets lekker zoet voor op de boterham om te delen.

Dingen die je zeker ook niet mag vergeten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

IDETITEITSKAART ! Meteen aan de leiding af te geven bij aankomst
Persoonlijke medicatie (liefst met duidelijke instructies voor de leiding)
Verkleedkleren in thema Amerika
Een witte T-shirt die vuil mag worden
Een linnenzak voor jullie vuile was
Briefpapier, enveloppen, postzegels, schrijfgerij, jullie adressenboekje
Eventueel stripboeken, magazines, boeken, spelletjes, opblaasbare dingen voor in de
rivier, CD’s met je lievelingsmuziek…
Zaklamp (+ reservebatterijen), een zakmes
Gewone rugzak of trekrugzak voor 2daagse (Hier moet gerief voor 1 nacht inpassen:
Slaapzak, matje, reserve T-shirt,..)
Eventueel een beetje geld voor op 2daagse (MAXIMUM €10)
Voor diegene die reeds getotemd zijn: totemkleren meenemen
Voor diegene die getotemd worden: slechte kleren!!
Zonnebril, petje of hoedje tegen de zon!
Maandverband of tampons voor de meisjes
Plastic zakjes zijn ook altijd handig

Wat laten jullie zeker thuis? (Anders nemen wij het af)
o
o

Waardevolle zaken zoals horloge, juwelen, I-pods, GSM (3ejaars: zorg dat minstens één
iemand wel een meeheeft, voor op tweedaagse worden er gsm’s voorzien)
Snoep, drank, sigaretten,..

Op een kamp durven wel al eens dingen zoek te geraken, zet dus overal je naam op!
Maar echt OVERAL! Zeker op uniform, kleren, zakmes,…
!!!We komen terug met de bus en daar moeten we naartoe wandelen, je moet dus
ALLES zelf kunnen dragen!!!

How to dress?

What will this cost?
1e en 2e jaars
De totale kampprijs voor het kamp bedraagt €135 per persoon.

3e jaars
Omdat wij jullie al de 18de verwachten, vragen wij aan jullie €155.
Gelieve het correcte bedrag TEN LAATSTE OP 1 JULI 2018 te storten op het rekeningnummer
BE41 7785 9237 4510 met vermelding van : “*naam giver* + kamp 2017”
Dit bedrag dekt de kosten voor het kampterrein, eten en drinken voor het volledige kamp,
materiaal, een kampaandenken en het transport naar huis.

How to get there?

En dat was het alweer voor de info voor dit kamp.
Indien er nog vragen zijn, kan je ons altijd bereiken via givers@scoutwijnegem.be.
Vergeet zeker niet de individuele steekkaarten na te kijken op de groepsadministratie van
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Meer info daarover vinden jullie op de site!
Een stevige linker en tot op kamp!
Lien, Esther, Floor, Sam, Vincent, Jonathan

