Akabe de Pioen stelt voor:

KAMP 2021

Pioen festival!

We mogen op kamp, maar:
Allereerst willen we toch zeggen dat we super blij zijn dat we op kamp kunnen gaan. Hoewel
dit niet hetzelfde zal zijn als andere jaren gaan we er met de leiding toch alles aan doen om
er het beste van te maken. In dit boekje staan een paar belangrijke veranderingen die we
hiervoor moeten doen. Lees dit dus zeker goed na!
We willen jullie alvast bedanken voor het begrip en de medewerking voor deze
veranderingen.
Groetjes,
De leiding

1. Maatregelen
Wie mag er mee?
In principe kan iedereen mee onder volgende voorwaarden:
- Indien je ziek bent geweest in de 5 dagen voor het kamp zullen we je vragen om niet
deel te nemen. Dit geldt voor leden, leiding en fouriers.
- Behoor je tot de risicogroep, dan zouden we je ook willen vragen om eerst te
overleggen met je arts of het haalbaar is om mee op kamp te gaan.
- Het is ook heel belangrijk dat alle medische fiches in orde zijn. Kijk deze dus zeker
nog eens na voor het kamp. Leden waarbij de medische fiche niet in orde is kunnen
NIET mee op kamp.
De belangrijkste maatregel is de bubbel van 100 personen. Deze maatregel zorgt ervoor dat
wij onze groep dit jaar niet zullen moeten splitsen in 2 bubbels. Binnen de bubbel zijn de
regels van social distancing niet van kracht en moeten er geen mondmaskers gedragen
worden. Uiteraard zal hier wel extra worden toegezien op hygiëne en handen wassen.
De bubbel van 100 is uiteraard enkel als de cijfers in juni goed zijn. We houden u op de
hoogte moest er toch iets veranderen.
Zoals je kan lezen zullen we er alles aan doen om besmetting tegen te gaan. Indien er toch
iemand ziek zou worden is er een noodprocedure die we zullen volgen. Er zal dan 1 leiding
uit deze bubbel bij de zieke blijven. Zowel het lid als de leiding zullen op dat moment een
mondmasker dragen. Er wordt verwacht dat ouders een ziek lid komen ophalen. Tot die tijd
zullen lid en leiding in een quarantaine ruimte blijven. De contacttracers zullen op de hoogte
gebracht worden en aan alle leden van deze bubbel zal gevraagd worden om in de week
erna extra waakzaal te zijn. Indien het nodig zou zijn kunnen we in dit geval ook steeds
rekenen op de permanentie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Concreet over de praktische planning van deze zaken vind je verder in dit kampboekje.

We weten dat het veel ineens is en dat er misschien nog veel vragen zijn. Aarzel dan ook
zeker niet om ons te contacteren! We zullen je met plezier verder helpen.
Je kan ons telefonisch bereiken:
Thomas Vandesande (Mashe)
Groepsleiding
GSM: 0485 86 97 39

Stijn van Delm (bosbok)
Groepsleiding
GSM: 0493 49 56 35

Emely Lathouwers
Kampverantwoordelijke
GSM: 0495 88 53 11

Bie Vanendert
Kampgroepje
GSM: 0472 50 18 86

Maaike Dens
Kampgroepje
GSM: 0492 83 62 85

Hanne Hemelaers
Kampgroepje
GSM: 0468 24 79 82

Of je kan een mailtje sturen naar: kamp@depioen.be
DEZE PERSON(EN) ZIJN TIJDENS HET KAMP OOK BEREIKBAAR, MAAR ENKEL IN GEVAL VAN
NOOD

2. Waar?
Dit jaar gaan we op kamp in de plokkersheem in Watou.
Watou ligt in West-vlaanderen en is op ongeveer 2u 30 rijden van Geel.
Het adres:
Plokkersheem
De plokker + De hoppe
Douvieweg 14
8978 Watou
Wegbeschrijving:
Ga de E313 op in Westerlo vanaf de N118 en N19. Ga verder op de E313.
Neem de E17 en A19 naar de Noorderring in Ieper. Neem afrit N38 vanaf de A19.
Ga verder op de Noorderring. Neem de R33 naar de Douvieweg in Poperinge

3. Wanneer?
Vertrek:
Dinsdag 13 juli 2021
We spreken af om 11u30 op de lokalen. De bus vertrekt om 12u stipt, dus gelieve op tijd te
zijn!
Aan de ouders zouden we willen vragen om een mondmasker op te zetten en voldoende
afstand te bewaren bij het afzetten van de leden.
Einde:
Maandag 19 juli 2021 om
U wordt verwacht uw kind die dag op te halen op de kampplaats zelf. U wordt pas om 16.00u
toegelaten op het kampterrein, zodat wij tot dit uur kunnen verder doen met de laatste
activiteit. U kan dan nog meekijken naar het laatste thema en de kampdans. Tegen 17u
verwachten we dat alle leden zijn opgehaald aangezien de leiding nog een hele opkuis heeft
diezelfde avond.
Ook hier willen we nog eens vragen om voldoende afstand te bewaren en een mondmasker
op te zetten.

4. Valiezen
Er wordt verwacht dat alle koffers en valiezen aan onze lokalen afgezet worden zodat ze
meekunnen met de container. Ook vragen we om de medicatie en eventuele andere
documenten dan al mee te geven. We willen benadrukken dat het gaat over enkel de
valiezen/medicatie te komen afzetten en zo snel mogelijk weer te vertrekken. Ook hier wordt
gevraagd om voldoende afstand te bewaren en ten alle tijden een mondmasker te dragen.
Wanneer? Zaterdag 10 juli 2021 tussen 18.00u – 20.00u
Waar?
Aan onze scoutslokalen (Retieseweg 83A, 2440 Geel)
We willen er op aandringen dit te doen. We vertrekken met de leiding immers 2 dagen vroeger
op kamp. We huren een vrachtwagen om al ons materiaal daar te krijgen en er is daarin plaats
voorzien voor alle bagage.
Nog wat praktische info:
Gelieve medicatie niet bij in de valiezen te steken maar aan de verantwoordelijke
hiervoor af te geven. Er zal op dat moment ook voldoende tijd zijn om eventueel nog
wat extra info te geven.
Gelieve de identiteitskaarten en eventuele andere belangrijke papieren ook op dat
moment mee te geven met de verantwoordelijke hiervoor. Zo gaat er zeker niets
verloren.
- Verder in dit boekje vindt u ook een valieslijst. Gelieve deze materiaallijst zorgvuldig
en correct in te vullen en bovenaan in de valies te steken.
- Onderlakens en pantoffels zijn verplicht. Ook zijn er geen kussens aanwezig.
- Om te voorkomen dat persoonlijke spullen met elkaar in contact komen willen we
vragen om alles (ook kussen) in een valies of plastic zak te stoppen.
- Als groep moeten we er steeds op voorbereid kunnen zijn om met externen in contact
te komen. Om die reden moeten we steeds een mondmasker ter beschikking hebben.
Indien je een stoffen mondmasker hebt is het dus aangewezen om dit mee te nemen.

5. Inschrijven voor het kamp
De inschrijvingen zullen ook dit jaar weer online gebeuren. Hierbij zal je ook de medicatielijst
moeten invullen en toestemming voor gebruik van gegevens moeten geven. Deze
documenten zullen worden bijgehouden tot na het kamp. Spreek gerust het kampgroepje aan
indien je hiermee problemen ondervind!
De betaling is nog steeds het officiële bewijs van de inschrijving.
De inschrijvingen zullen open zijn tot zondag 14 juni.

Prijs: € 115
Rekeningnummer: BE82 0013 1502 6168
Mededeling: naam + voornaam + tak van de persoon die mee op kamp gaat en de
vermelding “KAMP 2021”
De betaling zouden we graag ontvangen voor 11 juli.
We willen wel zeker nog een warme oproep doen om ons te contacteren indien er een
probleem zou zijn met deze betaling. Ook nu is het voor ons nog steeds van groot
belang om iedereen mee te kunnen nemen. We zullen samen dan ook zeker een
oplossing kunnen vinden.
Je bent pas officieel ingeschreven wanneer alles is betaald!
Geen betaling is geen kamp!
6. Medicatielijst
De medicatielijst zal gelijk met de online inschrijving ingevuld worden.
Zorg dat alles op de medicatielijst duidelijk omschreven staat!
Bij het vertrekken zal er nog wel tijd zijn om indien nodig wat extra info mee te geven aan de
verantwoordelijke.

7. Wie schrijft, die blijft
De mooiste momenten op kamp: de verdeling van de post. Elk lid kijkt hier zo naar uit. Aarzel
dan ook niet om vele briefjes naar zoon- en dochterlief te sturen. Hou er rekening mee dat u
dit tijdig opstuurt!
T.A.V (naam van je kind)
Plokkersheem
Douvieweg 14
8978 Watou
Wilt u dat uw kind van op kamp een kaartje stuurt naar huis, naar de grootouders, familie,
vrienden...: gelieve dan thuis de enveloppen al klaar te schrijven, met een postzegel er op!
Voor ons is het ook makkelijk als er bij staat om wie het gaat (vb. oma, tante en nonkel...).
8. Kampdagboek
Net zoals de vorige jaren zal er elke avond een kort tekstje op onze site verschijnen over wat
wij zoal gedaan hebben. Zo blijft het thuisfront op de hoogte van wat er allemaal gebeurt op
kamp. Bekijk dus zeker onze site depioen.be tijdens ons kamp!
Graag willen we nog wel vermelden dat omwille van de privacy wetgeving de foto’s die op
onze site of andere sociale media komen niet verder gekopieerd mogen worden.
9. Snoep op kamp
Ook dit jaar vragen we de ouders om geen snoep mee te geven. De foeriers zorgen namelijk
voor lekker eten en tijdens al het spelen krijgen de leden een lekker vieruurtje om op te
knabbelen. Het is duidelijk dat snoep dus niet nodig is aangezien wij voor alles zorgen.
10. Zakgeld
Gelieve ook geen zakgeld mee te geven op kamp. Elke tak heeft zijn budget gekregen en er
zullen ook geen gelegenheden zijn voor de leden om zelf iets te kopen. Zakgeld is dus
overbodig en kan enkel worden kwijtgeraakt.
11. 2-daagse en dagtocht
Dit jaar gaan de GIVERS en de JINS terug op 2-daagse trektocht. Ook dit jaar trotseren de
oudsten weer en wind (hopelijk mooi weer en weinig wind) voor een onvergetelijke tocht.
Het is dan ook belangrijk dat de leden daar aangepast materiaal voor meebrengen.
Materiaal voor de 2-daagse van de GIVERS en de JINS :
1. Een matje/luchtmatras (met pomp) om op te slapen. Eventueel een veldbed, maar enkel in
noodzaak. Denk er aan dat dit allemaal ter plaatste moet geraken.
2. Slaapzak: normaal heb je dit sowieso al bij op kamp.

3. Een brooddoos en drinkbus.
4. Een rugzak om de brooddoos en drinkbus en andere kleine zaken in te steken. Niet te
groot en niet te klein dus.
5. Wandelschoenen
De JONGGIVERS zullen een dubbele dagtocht doen. Zij gaan 2 dagen wandelen maar slapen
tussendoor gewoon op het kampterrein. Om het toch een beetje avontuurlijker te maken
zullen ze die nacht wel in een tent slapen.
Materiaal voor de dubbele dagtocht van de JONGGIVERS:
1. Een matje, luchtmatras (met pomp) of veldbed om op te slapen
2.Slaapzak: normaal heb je dit sowieso al bij op kamp.
3.Een brooddoos en drinkbus
4.Een rugzak om de brooddoos en drinkbus en andere kleien zaken in te steken. Niet te
groot en niet te klein.
5.Stapschoenen

De KAPOENEN en de WELPEN maken ook dit jaar een dagtocht. Zij hebben ook nood aan
een brooddoos, drinkbus, rugzak en wandelschoenen!

12. Duidelijke afspraken
We zetten hier nog eens even enkele zeer belangrijke weetjes op een rijtje:
1. De telefoonnummers die u van ons kreeg, zijn tijdens het kamp enkel bedoeld in geval
van nood. Niet om te vragen hoe het met uw zoon of dochter is.
2. Gsm’s zijn niet toegelaten voor de leden, dus neem hem niet mee want dan bestaat
de kans dat de gsm verloren geraakt.
3. We willen er nog eens op wijzen dat we stiptheid verwachten van jullie en alle uren
respecteren. Dus de leden worden op 13 juli om 11u30 op de lokalen van Akabe De
Pioen verwacht (Retieseweg 83A, 2240 Geel). Hierbij vragen we ouders om een
mondmasker te dragen en voldoende afstand te bewaren.
4. U wordt op de laatste avond verwacht uw kind te komen ophalen op de kampplaats
19 juli om 16u.Ook hier vragen we voldoende afstand te bewaren, een mondmasker
te dragen.
5. Valiezen: Deze moet je 10 juli tussen 18:00 en 20:00 naar het lokaal brengen
(Retieseweg 83A, 2240 Geel)
6. Inschrijvingen lopen tot zondag 14 juni. De betalingen moeten in orde zijn voor 11 juli.
Dit is pas de officiële bevestiging van je inschrijving.
7. Bij het vertrek van de leden moet iedereen mee met de bus. Niemand mag
afzonderlijk gebracht worden naar de kampplaats.
Zo, dit was het dan! We hopen dat jullie allemaal meegaan op kamp en we beloven alvast dat
we ons uiterste best zullen doen om er weer iets superleuk van te maken.
Als er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op met iemand van het kampgroepje en
we zullen u met veel plezier verder helpen!

Hopelijk tot op kamp en nog vele groeten van alle leiding!
Wij hebben er alvast al SUPER veel zin in!

VALIESLIJST
Correct invullen a.u.b.
NAAM: ………………………………………………………
Alle kleding is getekend met: ………………………………..

Zak voor vuil linnen

………

Ondergoed:

Schoenen:

Onderbroeken

………

Sandalen

………

Onderhemdjes

………

Sportschoenen

………

BH’s

………

Wandelschoenen

………

Sokken

………

Pantoffels VERPLICHT!

………

Andere: ………………………..

………

Andere: ………………………

………

Kleding:

Toiletgerief:

Trui uniform

………

Toiletzak

T-shirt uniform

………

……….

Sjaaltje/Das

………

Tandenborstel

……….

Scoutshemd

........

Tandpasta

……….

Hemd/bloesje

………

Beker

……….

T-shirt

………

Zeep

……….

Trui

………

Shampoo

……….

Golf

………

Kam

……….

(Regen)jas

………

Borstel

……….

Pet

………

Scheerapparaat

……….

Short

………

Zonnecrème

……….

Lange broek

………

Zakdoeken

……….

Kleed

………

Handdoeken

……….

Rok

………

Badlakens

……….

Pyjama

………

Washandjes

……….

Zwembroek/zwempak

………

Slabbetjes

……….

Kledij voor vettige spelen

……..

Luiers

……….

Kledij voor waterspelen

……..

Maandverband

……….

Witte t-shirt

………

Stoffen mondmasker

……….

Verkleedkledij in thema

………

Andere: ………………………….

Andere: ………………..

………

……….

Allerlei:
Hulpmiddelen voeding

……….

Kussen (Niet vergeten)

……….

Hulpmiddelen communicatie

……….

Bedriemen

……….

Enveloppen

……….

Postzegels (zelf voorzien!)

……….

Adressen

……….

Knuffelbeer

……….

Bril

.……..

Brillendoos

………

Rugzak(verplicht voor de 2-daagse)

..……

Luchtmatras / Matje

………

(verplicht voor de 2-daagse voor Givers en Jins)

Luchtmatraspomp

………

Brooddoos

………

Drinkbus

………

Zonnebril

………

Slaapzak

………

Onderlaken (verplicht!!!)

………

Andere: ……………………

Gelieve op alle kleren duidelijk de naam te noteren. Alle kamers liggen er na 5 dagen volledig in de
war bij en het is vrijwel onmogelijk om uit te zoeken wat van wie is zonder namen in de kleren.
Gelieve alle speciale kleren (kleren die zeer vuil of juist niet mogen vuil worden) in aparte zakjes te
steken met etiket. Zo kan worden verhinderd dat goede kleren per ongeluk (zeer) vuil worden.
Gelieve aan alle valiezen/rugzak/slaapzak ook een duidelijk kaartje met naam en tak aan te
hangen.
Gelieve alle lintjes van voorgaande jaren te verwijderen, wij geven een nieuw lintje. Er is namelijk
steeds een bepaalde kleur per tak.
Gelieve GEEN medicatie in de valies te steken. Je krijgt de gelegenheid bij het vertrekken om deze
af te geven aan de verantwoordelijke zodat deze zeker goed terecht komen.
De leiding dankt u om hieraan te voldoen. Dit maakt ons kampleven een stuk eenvoudiger en leuker!
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