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VOORWOORD

Szia givers en ouders,

Het grote moment staat eindelijk voor de deur: ons buitenlands kamp! Zoals jullie
ondertussen allemaal weten, trekken we dit jaar op buitenlands kamp naar Hongarije
om daar de natuur, de meren en een heleboel stadjes te verkennen. Daarnaast
staan er ook een heleboel leuke activiteiten op de planning. Het buitenlands kamp
zal plaatsvinden van zondag 3 juli tot vrijdag 15 juli.

Met dit boekje willen we jullie graag alle informatie geven omtrent het kamp. Indien
er nog vragen of opmerkingen zijn, mogen jullie ons steeds contacteren.
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Algemene info
Leiding
Claudine Stigter van Thillo

● Geboortedatum: 11/05/2000
● Adres: Velodreef 28, 2910 Essen
● Telefoonnummer: +32471401558
● E-mailadres: claudje@live.be
● Taak: tak- en hoofdkampverantwoordelijke

Seppe Willeme
● Geboortedatum: 16/03/2000
● Adres: Leemstraat 80, 2910 Essen
● Telefoonnummer: +32473572438
● E-mailadres: seppe.willeme@hotmail.com
● Taak: groepsleiding

Robur Peeters
● Geboortedatum: 27/11/2000
● Adres: Schaapsbaan 20, 2910 Essen
● Telefoonnummer: +32483630416
● E-mailadres: Robur.p@hotmail.com

Lynn Kerremans
● Geboortedatum: 21/12/1999
● Adres: Donkweg 39, 2910 Essen
● Telefoonnummer: +32470077282
● E-mailadres: kerremans.lynn@hotmail.com
● Taak: EHBO-verantwoordelijke

Niki De Jonge
● Geboortedatum: 03/01/1998
● Adres: Nolsebaan 73, 2910 Essen
● Telefoonnummer: +32470011076
● E-mailadres: dejonge.niki@gmail.com
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Groepsleiding
Kamiel Bastiaensen

● Geboortedatum: 05/10/1999
● Adres: Holleweg 4, 2920 Kalmthout
● Telefoonnummer: +32473317577
● E-mailadres: kamiel.bas@gmail.com

Seppe Willeme
● Geboortedatum: 16/03/2000
● Adres: Leemstraat 80, 2910 Essen
● Telefoonnummer: +32473572438
● E-mailadres: seppe.willeme@hotmail.com

Wout Van De Wiel
● Geboortedatum: 23/01/1998
● Adres: Donkweg 78, 2910 Essen
● Telefoonnummer: +32492056892
● E-mailadres: wout.vandewiel@scoutsengidsenheikant.be

Groep
We gaan dit jaar op kamp met 30 leden en 5 leiding.

Afspraken
GSM’s
De leden mogen geen GSM meenemen op kamp. Als we toch iemand betrappen,
nemen we de GSM af tot op het einde van het kamp. Ze krijgen altijd een oude GSM
van ons mee als ze alleen op pad worden gestuurd.

Zakgeld
De leden mogen wat zakgeld meenemen op kamp. Hiermee kunnen ze postzegels,
kaartjes, een klein souvenirtje of iets dergelijks kopen. We zullen ook af en toe een
terrasje doen en de leden gaan op tweedaagse, dus dan komt wat extra geld zeker
van pas.
In Hongarije hebben ze een andere munteenheid, namelijk de Hongaarse forint.
Gelieve al op voorhand jullie geld om te wisselen in forint.

Alcohol
We hebben nultolerantie, dus er wordt geen alcohol gedronken door de leden
gedurende het kamp. In Hongarije is bovendien het kopen en drinken van alcohol
onder de 18 jaar niet toegelaten. Er wordt dus geen enkele uitzondering gemaakt op
deze regel.
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Roken
Roken is niet toegelaten.

Medische fiches
Kijk zeker de medische fiche nog eens na voor het kamp, zodat deze up-to-date is.
Mocht je zoon of dochter een allergie hebben of bepaalde medicatie nodig hebben,
gelieve dit dan op voorhand aan ons te laten weten.
We zullen regelmatig met de trein en bus reizen, dus neem eventueel ook pilletjes
tegen de misselijkheid mee als je kind hier niet zo goed tegen kan.

INFO KAMP
Vertrek en aankomst
We willen graag carpoolen van de scouts naar de luchthaven van Zaventem en
terug. Dit om te kunnen besparen op tickets voor de trein. We zijn dus nog op zoek
naar ouders die willen rijden. Als je één van de twee dagen (3 of 15 juli) of beide
dagen wilt/kunt rijden, stuur dan een mailtje naar givers@scoutsengidsenheikant.be
met het aantal plaatsen in uw auto. Eenmaal we voldoende auto’s hebben, maken
we de verdeling van de leden over de auto’s. Op die manier weten we zeker dat
iedereen een plaatsje heeft en is er de dag van vertrek niet te veel chaos.

We vliegen zowel heen als terug met Brussels Airlines tussen Zaventem en
Boedapest.

Vertrek
We verzamelen zondag 3 juli om 10u10 op de scouts. We hopen dan zeker tegen
10u30 te kunnen vertrekken. Het is 1u10min rijden, maar we houden rekening met
mogelijke files. We komen dan rond 12u00 aan op de luchthaven.
Ons vliegtuig stijgt op om 15u10 op de luchthaven van Zaventem. We zijn dus
ongeveer 3 uur op voorhand op de luchthaven. Met zo’n grote groep lijkt ons het
beste om al zo vroeg op de luchthaven te zijn.

De leden moeten bij vertrek een lunchpakket meenemen voor de eerste
middag EN eerste avond.

! Kijk bij vertrek zeker na of je je identiteitskaart en ouderlijke toestemming bij
hebt !
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Aankomst
Vrijdag 15 juli zouden we ook graag carpoolen. We landen om 20u00 in de
luchthaven van Zaventem. De ouders die willen rijden, moeten rond 20u45 naar de
luchthaven komen (dan hebben we nog even tijd om onze bagage op te halen).
We zullen dan rond 22u00 op de scouts aankomen. We laten aan de andere
ouders op tijd weten hoe laat we exact op de scouts zullen aankomen.

Gemeenschappelijk materiaal
We spreken zondag 26 juni (gewoon na de scouts) af om het gemeenschappelijk
materiaal (potten, pannen, gasvuurtjes, …) te verdelen. Zo kunnen de leden dit
tijdens het inpakken onmiddellijk in hun rugzak steken.

Bagage
Grote bagage
We trekken tijdens het kamp vaak naar verschillende plaatsen. Het is dus belangrijk
dat de leden alles in één grote trekrugzak steken. Deze rugzak mag maximaal
23 kg wegen. We raden echter aan om zeker niet zoveel mee te nemen (15 kg is
meer dan genoeg), want je moet er een heel kamp met sleuren. De toegelaten
afmetingen voor de grote bagage is 158 cm (hoogte + breedte + diepte). Schrijf ook
zeker ergens je naam, je telefoonnummer, je adres en de telefoonnummer van
Claudine (+32471401558) op je rugzak.

Handbagage
Ja mag ook een kleine handbagage (max 8 kg) meenemen met iets om te eten,
drinken, etc. Denk er wel aan dat het drinken afgenomen wordt eenmaal de
handbagage nagekeken wordt. Steek ook alle andere vloeistoffen en scherpe
voorwerpen niet in je handbagage, maar in je trekrugzak. De maximale afmetingen
van de handbagage zijn 55 cm x 40 cm x 23 cm. Het makkelijkste is om iets als
handbagage te nemen dat je nadien gemakkelijk in uw trekrugzak kan steken (denk
aan zwemzak). Iedereen moet iets meenemen dat als kleine rugzak kan dienen om
tijdens het kamp te gebruiken.

Toegelaten afmetingen handbagage:
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Tent
We slapen op kamp op verschillende campings in kleine tentjes per 2 of 3. De
tentenverdeling is reeds gemaakt. Jongens en meisjes slapen altijd apart. Het moet
een tent zijn die je gemakkelijk aan je trekrugzak kan hangen of in je trekrugzak kan
steken (dus ronde 2 secondentent raden we sterk af). Eventueel kan je de
verschillende onderdelen van de tent verdelen over de rugzakken van je
tentgenoten.

Planning
We verraden nog niet naar waar we allemaal gaan. De afbeeldingen op het voorblad
geven misschien al wel een aantal tips. We hebben gezorgd voor een leuke mix
tussen natuur en stadjes.

Nodige documenten
Elk lid heeft een ouderlijke toestemming reizen met minderjarige naar het
buitenland nodig om naar het buitenland te reizen. Zo bevestigen jullie dat wij jullie
kind niet ontvoeren.
We zullen het document dat je als ouder moet invullen doorsturen via mail. Je moet
je handtekening laten wettigen bij het gemeentehuis. Gelieve dit document bij vertrek
aan ons te geven.

Neem daarnaast ook zeker een Europese ziekteverzekeringskaart van jullie
mutualiteit mee op kamp.

Reisbijstand
Wij brengen voor alle leden de reisbijstandsverzekering van Scouts en Gidsen
Vlaanderen in orde. Dit zorgt ervoor dat we o.a. verzekerd zijn voor repatriëring,
ziektekosten, verzorgingskosten boven 7500 euro en hoge vervoerskosten bij een
ongeval. Bovendien zijn we er dan zeker van dat we in geval van nood in groep
gerepatrieerd worden. Als alle leden apart een individuele reisbijstandsverzekering
afsluiten, is dat niet het geval.

Meer info over de reisbijstandsverzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan je
op de volgende website terugvinden:
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/groepsleiding/verzekering
en/reisbijstand
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Vaccinatie tekenencefalitis
Hongarije behoort tot de risicolanden voor tekenencefalitis. Dit is een ontsteking van
de hersenen en hersenvliezen veroorzaakt door een virus dat overgedragen wordt
door teken. Er bestaat een vaccin dat preventief kan werken. Het is aanbevolen als
je op reis gaat naar gebieden waar besmette teken voorkomen en je veel
buitenactiviteiten plant zoals wandelen, rondtrekken of kamperen.
We willen dit vaccin zeker niet verplichten, maar willen jullie gewoon op de hoogte
brengen zodat jullie zelf de keuze kunnen maken om uw kind al dan niet te laten
vaccineren. Je kan voor deze vaccinatie terecht bij je huisarts.

Meer info kan je vinden op onderstaande website
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/vaccinaties/reisvaccinaties/tekenencefalitis

Coronaregels Hongarije
Op dit moment mag er naar Hongarije gereisd worden zonder vaccinatie- of
herstelcertificaat.
Bovendien zijn er niet langer gezondheidsbeperkingen (maskers of vaccinatie-
certificaten) voor de toegang tot culturele, ontspannings- en horecagelegenheden.

Maar neem voor de zekerheid toch maar (minstens) 4 mondmaskers mee.

Als de regels toch terug strenger zouden worden, brengen we jullie zo snel mogelijk
op de hoogte.

Oorlog Rusland-Oekraïne
We hebben ons kamp zo gepland dat we zo ver mogelijk van de grens met Oekraïne
wegblijven. Alle plaatsen die we zullen bezoeken liggen westelijk t.o.v. Boedapest.

Laatste update Belgisch reisadvies:
De situatie in Hongarije is momenteel stabiel en kalm.
Niettemin raden wij Belgische burgers aan het Hongaarse district
Szabolcs-Szatmár-Bereg, gelegen in het uiterste oosten van het land, aan de grens
met Oekraïne, te mijden wegens het risico van een toevloed van vluchtelingen uit
Oekraïne.

Momenteel is het dus veilig om op kamp naar Hongarije te vertrekken. We blijven de
situatie nauwlettend in het oog houden. Van zodra er iets verandert, brengen we
jullie onmiddellijk op de hoogte.
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Prijs
De prijs voor het giverkamp is €300 per persoon. Dit heeft ondertussen iedereen al
volledig betaald.

Wat meenemen?
Kledij

Scoutsuniform: broek/rok, hemd, sjaaltje, (T-shirt en trui)
Lange en korte broeken
Trui
Regenjas
Sokken
Ondergoed
T-shirt/topjes
Schoenen

Slaapgerief
Tent (per 2 of 3)
Matje
Slaapzak
Kussen
Pyjama

Eetgerief
Gamel
Beker
Vork, mes, lepel
Keukenmesje + eventueel dunschiller
3 keukenhanddoeken

Wasgerief
Toiletzak
Zeep
Shampoo
Tandenborstel
Tandpasta
Kam/borstel
Handdoeken
Washandjes
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Zwemgerief
Bikini/badpak/zwembroek
Handdoek
Zonnecrème
Hoofddeksel tegen de zon
Eventueel waterschoenen
Eventueel duikbril

Allerlei
Lunchpakket voor de eerste middag en avond
4 mondmaskers
Zakdoeken
Zaklamp
Schrijfgerief
Drinkbus
Brooddoos
Linnen zak
Zonnebril
Kleine rugzak / opvouwbare turnzak (handbagage op vliegtuig)
Gotcha waterpistool
Spelletjes: uno, kaarten, …
Eventueel fototoestel
Eventueel muziekbox
Eventueel persoonlijke medicatie
Identiteitskaart
Studentenkaart
Ouderlijke toestemming buitenlands verblijf
Europese ziekteverzekeringskaart

Thuislaten
Nintendo’s, gameboys, GSMs, smartwatches… mogen niet mee op kamp.

Hopelijk hebben alle givers er al zin in, want wij staan alvast te popelen om te
vertrekken!

Üdvözlettel,
De giverleiding
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