MOTORBENDE

Gegroet stoere boys & girls
Na een jaar vol spelen, uitleven, ravotten, plezier, avontuur,
vuil maken, knutselen, bosspelen, verkleden… zijn we aan het
HOOGTEPUNT van het jaar gekomen, HET GROTE JOGIVER
MOTORBENDE KAMP!!
Wij, de leiding, stonden in september al te springen om op
kamp te kunnen vertrekken en eindelijk is het bijna zo ver,
hopelijk hebben jullie er evenveel zin in??
In dit boekje staat alle belangrijke informatie die jullie en je
ouders moeten weten om volledig paraat te zijn om de
leukste 10 dagen van je leven te beleven (en opgepast want
ze vliegen zo voorbij)!

Praktische info

Voorkamp: De leiding zal vanaf 15/07 al op het kampterrein aanwezig zijn.

Aankomst: Wij verwachten de leden op 21/07 tegen 10u op het kampterrein.

 Adres: Rue de Gedinne, 5555 Bièvre

!! Opgelet: Met het oog op het milieu raden wij jullie dan ook ten zeerste aan om te
carpoolen. Dit is heel wat praktischer en daarbovenop ook gewoon nog eens
geweldig gezellig. Binnenkort zal er op de website ook een carpoolbestand komen te
staan. Zo kunnen jullie gemakkelijk zien wie er rijdt en met wie je eventueel mee
kan!!
Vertrek: We rijden allemaal samen met een bus terug naar huis op 31/07. We zullen dan

aankomen rond 16u op het Marktplein.

Post: Willen jullie dochter- of zoonlief graag een briefje sturen dan schrijf je het volgende op

de envelop:

** Naam jogiver**
Jogivers scouts Wijnegem
Rue du Progrès 125
5555 Graide
Opmerking: zet zeker op de achterkant jullie eigen adres. Als een brief dan te laat aankomt,
wordt ze terug opgestuurd naar jullie thuis.

In- en uitladen containers:

Voor we kunnen vertrekken moet eerst de container ingeladen worden. Want zonder
container, geen materiaal en zonder materiaal is er geen kamp. Om het allemaal wat vlot te
laten verlopen is een grote opkomst zeer belangrijk. Er bij zijn is dus de boodschap!
We verwachten jullie allemaal!!
Container inladen: 12-7-2017 vanaf 16u00
Container uitladen: 2-8-2017 vanaf 16u00

Een typische motorbende dag

Financieel plaatje

Wij vragen u om ten laatste tegen 15 juni een bedrag van 135 euro te storten op volgend
rekeningnummer: BE52 7785 9237 4409 met de vermelding “naam jogiver +
jogiverkamp2019”. In dit bedrag zitten alle kosten inbegrepen. Hieronder een korte
samenvatting van welke kosten het allemaal dekt.







Huur kampterrein
Eten en drinken voor 10 dagen ( ochtend, middag, 4-uurtje, avondmaal)
Materiaal (aankopen en onderhouden) : spelmateriaal, tenten, sjorbalken, gas...
Kampaandenken
Transport van het kamp terug naar huis
Extra’s (daguitstap....)

Wat nemen jullie allemaal mee?

Slaapgerief:






Pyjama
Slaapzak
Matje voor op hangmat
Zelfgemaakt hangmatje
Eventueel kussen

Wasgerief:






Tandenborstel en tandpasta
Kam of borstel
Zonnecrème en aftersun
Handdoek en washandje
Zakdoeken

Kledij:









Proper en perfect uniform
T-shirts
Lange broeken
Korte broeken
Dikke en dunne truien
Ondergoed en sokken
Zwembroek/bikini/badpak + eventueel zwembril
Regenkledij

Schoenen:
 Bottinnen (anders mogen jullie zeker NIET houthakken! En op tweedaagse ga je hier
ook veel van hebben!)
 Sandalen of lichter schoeisel of sportschoen
 Schoeisel dat tegen water kan
Eetgerief:








Gamel of bord en soepkommetje
Bestek
Beker
2 keukenhanddoeken
Drinkbus
Eventueel zakmes
Een pot confituur/choco/speculoospasta...

Zeker niet te vergeten:
 Pas, siskaart

 Medicatie (indien nodig: laat je mama of papa in dat geval goed opschrijven wanneer
je juist wat moet krijgen!)
 Muggenmelk of -lotion
 Zonnebril
 Iets voor op hoofd (pet, hoed)
 Zakgeld (niet echt nodig, maar eventueel voor op tweedaagse om een snoepje te
kopen)
 Verkleedkleren in thema kamp
 Voor zij die getotemd worden: kleren die vuil mogen worden
 Voor zij die totemen: jullie weten zelf wel wat je hiervoor moet meenemen
 Trekrugzak(je) voor op tweedaagse!
 Zaklamp
 Zak voor vuile was
 Briefpapier, enevloppes, pen, postzegel

Het is belangrijk dat de leden hun materiaal zelf kunnen dragen dus het is aangewezen om
over een goede trekrugzak te beschikken. Zowel voor tweedaagse als voor de terugreis met
de trein is dit belangrijk!!
!!Tip: Vergeet niet overal je naam in te zetten (Dit is gemakkelijk voor als je iets kwijtspeelt)!!

Gegevens leiding

Leiding

Bij problemen kan je ons altijd bereiken op volgende nummers. Het is voor de leiding niet
altijd mogelijk om elke dag de gsm op te laden, gelieve hiermee rekening te houden. We
zullen ervoor zorgen dat er steeds minstens 1 gsm overal mee naartoe gaat.
Lien Schyvens: +32 468 14 06 78
Charlotte Peys: +32 488 27 12 36
Ellen Totté: +32 499 14 29 31
Mimi Waeles: +32 476 82 93 17
Tom Peeters: +32 471 45 16 61
Jeroen Nelissen: +32 471 57 59 25
Jonas Paulissen: +32 498 11 59 48

Groepsleiding
In hoogste nood is ook de groepsleiding steeds bereikbaar. Gelieve hen wel enkel te bellen
als het echt van hoogste belang is of als je ons echt niet zou kunnen bereiken. (Sam is geen
leiding van een tak, gelieve hem dus altijd eerst te contacteren!)
Sam Dierickx: +32 486 66 60 35
Lore Van Gerwen: +32 470 52 88 09
Lien Schyvens: +32 468 14 06 78

Noodnummers
Scouts en Gidsen Vlaanderen noodnummer: +32 474 26 14 01
Ook dit nummer mag enkel gebruikt worden in hoogste nood! Dit betekent dus als er echt
iets heel ernstig is en je zowel de leiding, als de groepsleiding als eender welke andere
leiding niet zou kunnen bereiken.

Inschrijven en belangrijke documenten

Inschrijven

Helemaal overtuigd? Dan is het nu tijd om in te schrijven!
Dit kan door het bovenstaande bedrag van 135 euro ten laatste tegen 15 juni te storten op
de hierboven vernoemde rekening. Zodra dit gebeurd is, is uw kind officieel ingeschreven.
Individuele steekkaart
U moet dan wel nog de individuele steekkaart invullen. Dit gebeurd volledig online. Normaal
gezien hebben jullie dit vorig jaar reeds gedaan en deze gegevens zijn allemaal opgeslagen.
Het is dus volkomen normaal dat wanneer jullie de volgende stappen doen, jullie een reeds
ingevuld exemplaar te zien krijgen. Gelieve alles toch nog eens goed na te kijken en
aanpassingen te maken indien nodig! Hoe beter wij op de hoogte zijn, hoe beter we voor
jullie kindjes kunnen zorgen!
Hoe moet ik de individuele steekkaart van mijn kind invullen?
1. Ga naar deze website:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ en meld je aan.
2. Meld je aan indien je een gebruikersaccount hebt.
a. Indien je nog geen gebruikersaccount hebt:
i. Klik dan op gebruiker aanmaken.
ii. Vul alle gegevens in.
iii. Klik vanonder op ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen-login aanmaken’
iv. Als alles oké is zal er een wachtwoordmail naar je emailadres gezonden
worden. Volg de link in de mail om je wachtwoord in te stellen. Als je
problemen hebt om je te registreren mail dan even naar
info@scoutsengidsenvlaanderen.be om je lidnummer op te vragen.
v. Meld je hierna aan.
3. Klik op individuele steekkaart en vul deze zo volledig mogelijk in en klik op opslaan.

Toelating Medische ingreep
Wij vragen u de toelating tot een medische ingreep indien nodig, wel nog even schriftelijk in
te vullen en aan de leiding te bezorgen.
—————————————————————————————————————————
Toelating medische ingreep:
Ik ……………………………………………………………… ouder van ………………………………………..... geef
toestemming voor een medische ingreep tijdens jogiverkamp, van 21 juli 2018 tot 31 juli
2018, indien dit nodig wordt geacht.
Datum:....../....../........
Ouder/Voogd:...................................
Telefoonnummer:.............................
Noodnummer:...................................
Handtekening ouder:
—————————————————————————————————————————

Routebeschrijving

Als jullie verder nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Dat
kan via bovenstaande gsm-nummers of via jogivers@scoutswijnegem.be.
Een stevige linker en tot op kamp!!
Lien, Charlotte, Ellen, Mimi, Tom, Jeroen en Jonas.

