
	  

	  
	  
	  

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



	  

 
Beste jonggivers 

 
De special forces hebben tom waes gevraagd om een team uit te zoeken dat hen 
kan helpen bij een zeer belangrijke en gevaarlijke missie, hiervoor heeft Tom 
ons gecontacteerd met de vraag of we een patrouille kunnen trainen tot een 
special force team. Jullie zullen je best moeten doen, het zal zwaar worden, 
afzien, fysiek, mentaal, avontuurlijk, alle aspecten en eigenschappen die jullie 
moeten bezitten zullen getest worden!  
Aan het eind van het kamp zullen wij beslissen welk team het meest geschikt zal 
zijn voor deze missie, en welk team dus de beste special forces zullen worden.  
Jullie training zal 14 dagen duren en zal jullie enorm uitputten, maar wij zullen 
jullie daarin stuk voor stuk steunen. Deze uitdaging is enkel voor de dapperste 
van de dapperste, de grootste doorzetters, en kinderen met karakter, en om 
diezelfde reden heeft Tom jullie gekozen!  
Naast de uitdagingen die jullie zullen aangaan wordt het ook nog eens een 
fantastisch leuk kamp, een avontuurlijke boel en vol bosspelen!  
 
 
 

voorbereiding vertrek: 
1ste, 2de en 3de jaars: 
Op woensdag 1 juli wordt de camion in geladen. Dit zal gebeuren in shiften om 
het contact te beperken en met de nodige beschermingskledij. We wachten 
hiervoor op bevestiging van Scouts en Gidsen Vlaanderen voor de procedure. 
Hoe dit exact in werking zal gaan wordt later nog over gecommuniceerd.  
Al de leden moeten dan ook hun rugzakken meenemen, om deze in de camion te 
laden. Zodat zij deze niet hoeven te dragen naar het kampterrein op de dag van 
vertrek.  
 
 

Vertrek: 
3de jaars: 
De derdejaars gaan op voorwacht, dit wil zeggen dat zij donderdag 2 juli 
vertrekken samen met de leiding en de foeriers. We verzamelen aan de master 
schmidt hoeve om 10.00u en vertrekken tegen 10.30u met de auto. Hierbij 
hanteren we een maximum van twee leden per auto. (Eens de inschrijvingen 
afgerond zijn wordt hier nog verder over gecommuniceerd met de derdejaars) 
 
De leiding en foeriers gaan eveneens met de auto. Ook de camion vertrekt naar 
het kampterrein. De rit zal ongeveer 2u duren.  



	  

Bij aankomst wordt direct de camion uit geladen, dit doen we zo snel en 
efficiënt mogelijk zodat we snel kunnen beginnen aan de opbouw. Hierbij mogen 
we jammer genoeg niet de hulp van de ouders inroepen, dit om het contact zo 
klein mogelijk te houden. 
En dan kan het kamp al beginnen!!  
 
 
1ste en 2de jaars: 
De eerste- en tweedejaars vertrekken op zaterdag 4 juli, zij verzamelen aan 
berchem station. De leiding reizen samen met de leden naar het kampterrein. 
We verzamelen om 08.45u, liever te vroeg dan te laat want het is een lastige 
verbinding. En de trein wacht niet op ons! We moeten hierbij vragen om de 
maatregelen te respecteren. Dat wil zeggen:  
Neem al afscheid van de mama en de papa voor je het station binnenkomt. Even 
praten met de rest van de ouders zit er jammer genoeg ook niet in :( 
Neem een mondmasker mee voor op de trein. 
Respecteer de social distancing regels en geef al de nodige documenten en 
eventuele medicatie al mee aan de leden. 
 
De rugzakken van de kinderen zijn al aanwezig op het kampterrein dus deze 
moeten ze niet meer meesleuren, maar een klein rugzakje voor dagtochten is wel 
handig. In je dagrugzakje mag je iets lekkers meenemen om te knabbelen op de 
trein, we komen aan tegen 14u op het kampterrein en daar zullen de foeriers 
voor middageten zorgen zodat we meteen allemaal samen kunnen eten op het 
terrein.  
 
 

Terug naar huis :(  
Het kamp eindigt op woensdag 15 juli, de ouders worden verwacht op het 
kampterrein op 13.30u.Ook hier vragen we weer om afstand te bewaren. 
Gezellig samen een hotdog eten met de ouders en wat napraten over het kamp 
zit er jammer genoeg ook niet in dit jaar.  
Voor het uitladen van de camion worden de leden terug op de hoeve verwacht. 
Hierbij werken we weer in shiften zoals bij het inladen, verdere informatie 
hierover volgt nog! 
 
 

praktische info: 
Adres van het kampterrein: 

Rue du gauffre, 8850 Rochefort 
 



	  

Telefoonnummers en email: 
Renee: 0497630349 
Nelson: 0471355024 
Luun: 0486682783 
Bert: 0487691312 
Louis: 0477216784 
Email: jonggivers@rumoldus.be 
 

Prijs:  
Voor het kamp vragen we per lid 120 euro.  Te storten op BE46 9791 6961 
7336 ten laatste op 20/6/2020 met vermelding “kampgeld + naam kind”. 
 
 
 

WAT NEEM JE MEE??? 
Kleding: 
 

·   Uniform: doe je aan op de dag van vertrek  
·   Voldoende speelkledij voor heel het kamp  
·   Zwembroek, badpak of bikini  
·   Paar stevige wandelschoenen  
·   Schoenen die tegen water kunnen  
·   Sportieve speelschoenen 
·   Regenkledij  
·   Hoofddeksel tegen de zon  
·   Tweedejaars: kleding  + extra handdoek voor de totemisatie, die achteraf 

weggegooid kunnen worden. 
·   linnenzak voor vuile kledij 
·   Kleren die echt vuil mogen worden 
·   kledij in het thema kamp waes, verkleedkleren  

 
Slaapgerief: 
 

·   Slaapzak 
·   Matje 
·   eventueel hoofdkussen  
·   knuffel  

 
Toiletgerief: 
 

·   Handdoek + washandje  
·   Tandenborstel en tandpasta 
·   Shampoo en douchegel die biologisch afbreekbaar zijn	  
·   Zonnecrème 



	  

·   haarborstel 
	  
Allerlei 

·   Zaklamp  
·   Gezelschapsspelletjes 
·   Boeken, strips 
·   Identiteitskaart  
·   Dagrugzak met brooddoos en drinkbus  
·   Keukenhanddoek 
·   gamel  
·   beker  
·   bestek  

 
 
 

WAT NEEM JE NIET MEE!? 
 

-   breekbare/dure spullen zoals juwelen, Ipod’s, horloges,... Deze kunnen alleen 
maar stuk gaan of kwijtraken.  

-   GSM’s: tijdens  de opleiding tot special forces is elk contact met de 
buitenwereld verboden, laat die gsm’s dus maar thuis! 

-   Uwe spaarpot: Er is eten genoeg op kamp :), is dus nergens voor nodig! 
-   Snoep nemen we ook niet mee 

 
 
 
 
Wij hebben er alvast superdepuper veel zin in, tot binnenkort!!  
Dikke kussen,  
 
Luun, Louis, Nelson, Bert en Renee 


