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01 VOORWOORD
ZEEHOND

Beste Frassatianen,
Wat een semester is het uiteindelijk nog geworden! Na een
aarzelende start (namelijk geen vergaderingen) werd het
enthousiasme onhoudbaar en trokken we ons terug op gang. Dit
in bubbels van 10, een uitdaging voor zowel leiding als leden,
maar telkens creatief opgelost waardoor iedereen met
voldoening 's avonds zijn scoutshemd in de wasmand kon
gooien.
Hoe dichter we het einde van het semester naderen, hoe meer
er mogelijk lijkt te worden. Vanaf 8 mei mogen we zelfs terug
met z'n 25 samen ravotten en nog belangrijker: eind april gaf het
Overlegcomité groen licht voor het scoutskamp dat ons o zo
nauw aan het hart ligt! Ook dit jaar zal het terug om een
"bubbelkamp" gaan, dat is zowat alles dat we nu al weten. Graag
vragen we u dus om - samen met ons - nog even in
onwetendheid te wachten op hoe die twee weken in juli er
concreet gaan uitzien.
Dat wachten doen we vol enthousiasme en vooral met het
geslaagde kamp van vorig jaar in ons achterhoofd. Want zeg nu
zelf: toen je afgelopen juli met je blinkende botinnen van de bus
stapte en vaste voet op de Ardeense grond zette, wie heeft er
toen ook maar één seconde aan dat virus gedacht? Wie had er
niet genoeg aan de vriendjes in zijn eigen tak? (uiteindelijk
stinken de welpen toch maar en zingen de kapoenen veel te luid
in de fourage) En wie vond het erg dat hij niet meer zelf naar de
4H moest lopen voor zijn eten, maar dat het in plaats daarvan
netjes aan je tafel werd afgezet?
“Elk nadeel heb se voordeel”, zei een ex-voetballer, die maar
mag dromen van de intensiteit van een klassieke pot JV's-VK's,
ooit. Binnenkort vertrekken we samen voor enkele dagen op
vakantie naar niet-Covid land. En misschien heeft dat land in
september zijn grenzen wel uitgebreid tot Heibos.
Laat deze overpeinzingen je vooral niet beletten om te genieten
van dit Heibosserke! Veel leesplezier gewenst!
Een stevige linker,
Zeehond
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Kamp in zicht!

Bam!!! Groen licht voor scoutskampen deze zomer, zo besliste het
Overlegcomité eind april! Het kamp zal kunnen doorgaan - net zoals vorig jaar
- in bubbels van 50 deelnemers.
Voor de juiste invulling van maatregelen en verdere richtlijnen, is het nog even
wachten. Eens wij hierover meer weten, zullen wij (vermoedelijk begin juli) jullie
zoals vorig jaar een volledig en gedetailleerd infodocument bezorgen over
hoe het kamp er precies zal uit zien. Momenteel ziet het er naar uit dat dit
sterk zal lijken op dat van vorig jaar.
Ook dit jaar zal iedereen - leden, ouders, leiding en 4h - dus terug zijn beste
beentje moeten voorzetten om dit kamp tot een succes te maken. Wij zijn er
echter van overtuigd dat we hier opnieuw zullen in slagen!
Wat we momenteel wel al met zekerheid kunnen zeggen, kan u vinden op de
volgende pagina's!

Data
Kapoenen, Welpen en Akajoue

18 juli tot 24 juli

Jong-Verkenners en Verkenners

18 juli tot 29 juli

VT's en Leiding

15 juli tot 29 juli

Kampadres
Dit jaar gaan we op kamp in Matagne La Petite (5680)! Het exacte
kampadres voor postkaarten en liefdesbrieven volgt nog!
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Kampprijs

De coronakampen hebben dit jaar geleid tot een grote schaarste op de
tentenmarkt. Denk maar aan quarantainetenten, bubbels waardoor minder
kinderen samen in één tent kunnen slapen, aparte eettenten per bubbel,...
Aangezien ook Frassati tenten huurt, heeft deze schaarste aanleiding
gegeven tot een financiële domper op de groepskas.
Om deze extra last niet volledig op de groep te laten rusten, hebben we
ervoor gekozen om dit jaar uitzonderlijk de kampprijs te verhogen.
Prijzen voor dit jaar zijn:
Kapoenen, Welpen en Akajoue

100 EUR

Jong-Verkenners en Verkenners

155 EUR

VT's en Leiding

160 EUR

De kampprijs dient betaald te worden bij de kampinschrijving die loopt tot
eind mei.
Uiteraard staat het plezier van uw kind centraal. Voor wie deze
prijsverhoging financieel lastig zou zijn, kan in volledige discretie de
groepsleiding contacteren op het e-mailadres grlfrassati@gmail.com. Samen
passen we hier dan een mouw aan zodat iedereen in juli van een zalig kamp
kan genieten!

Quarantaine
Voor ons scoutskamp zijn ook ook de geldende maatregelen, omtrent
terugkomen uit een risicogebied, van kracht.
Dit betekent concreet: getest worden en in quarantaine gaan en bijgevolg dus
niet meegaan op kamp.
Informeer uzelf en uw kind dus goed wanneer u terugkomt van een
buitenlandse vakantie. Dit zowel voor uzelf als voor de veiligheid op ons kamp.
Tot slot willen wij nog eens benadrukken dat we verwachten dat uw zoon en/of
dochter de dagen voor het kamp geen symptomen van Corona
vertoont: hoesten, koorts, geur- en smaakverlies, ademhalingsmoeilijkheden,
waterige diarree, spier- , keel- of hoofdpijn, verkoudheid en vermoeidheid. Ook
in dit geval is een kamp immers uitgesloten.
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ALGEMENE KAMPREGELS
Heel de leidingsploeg is verantwoordelijk voor alle leden. Alle leden
luisteren dan ook naar alle leiders, fouriers en materiaalmeesters
Geen enkele scout mag het kampterrein verlaten zonder toelating of
begeleiding van een leider.
De EHBO-verantwoordelijke wordt slechts geraadpleegd op zijn/haar
verzoek of als een leider je er heen zendt.
De groepsleiding draagt de eindverantwoordelijkheid. Hun beslissing is
bindend.
Bijlen, zagen en ander materiaal zijn verboden in het bos. Scouts tonen
respect voor de natuur en gedragen zich tegenover de plaatselijke
bevolking beleefd en met respect.
Door de leden wordt niet gesnoept, geen alcohol gedronken en niet
gerookt. Sigaretten, gsm’s en andere verboden middelen worden
onmiddellijk in beslag genomen en niet meer teruggegeven.
De kapoenen, welpen en jonggivers dragen geen zakmessen of dolken. Ze
brengen die dus ook niet mee. Iedereen draagt respect voor het materiaal.
Het is voor jullie.
Iedereen draagt respect voor elkaar en helpt waar het kan. Pesterijen
worden niet getolereerd.
Elke vorm van intiem/seksueel contact tussen leden en/of leiding wordt
afgekeurd met vervroegd verlaten van kamp als resultaat.
Aan de ouders wordt gevraagd het reglement te helpen naleven. Geef uw
kinderen geen snoep, gsm en niet teveel zakgeld mee op kamp (genoeg
voor postkaart en postzegel).

EXTRA KAMPREGELS CORONA
Iedereen neemt eigen herbruikbare mondmaskers mee op kamp.
Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen
noodzakelijk wanneer social distancing niet mogelijk is.
Wij verwachten van iedereen, leiding en fourage en leden, gedurende het
hele kamp de nodige verantwoordelijkheidszin en gezond verstand om zich
aan de afgesproken regels te houden. Vertrek van het kamp behoort zeker
tot de sancties.
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WAT NEEM IK MEE OP KAMP?
KLEDIJ (die vuil mag worden)
Onderbroeken & sokken
T-shirts met korte & lange mouwen
Lange en korte broeken
Een warme jas
Truien
Muts & sjaal
Pyjama
Zwemgerief + bandjes indien nodig
Goede regenjas of KW
Goede stapschoenen
Sportschoenen
Sportieve kledij

Wat extra kan nooit kwaad (een
ongelukje is snel gebeurd)
Het is niet altijd 30 graden en
zonneschijn op kamp

SLAPEN
Veldbed of luchtmatras
Een lekkere warme slaapzak
Eventueel een kussentje
Knuffeldier
TOILETZAK
Tandenborstel en tandpasta
Zeep en shampoo
Zonnecrème
Anti-muggenspray
Haarborstel

PRAKTISCH
Een zaklamp
Een drinkbus
Een rugzak voor dagtocht
Washandje
Fluo-vest
Een pet of ander hoofddeksel
Handdoek & Keukenhanddoeken
Een stap-rugzak
(JV/VK)
Gamel
(JV/VK)
Wasbash
Identiteitskaart
Papier en balpen
Voorgeschreven enveloppen
Goed humeur ;)

(JV's en VK's geen veldbed)
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EXTRA

Kapoenen
Stripverhalen voor tijdens platte rust
Welpen
Kledij die heel vuil mag worden
Stripverhalen voor tijdens platte rust
Akajoue
Witte t-shirt
Jong-Verkenners
PL/HPL: EHBO-kit, kompas, tafelkleed, kookavondinkleding,...
Patrouille-koffer rantsoenering
Witte t-shirt
Verkenners
PL/HPL: EHBO-kit
Zakmes voor tijdens opbouw en afbraak
Patrouille-koffer rantsoenering
Witte T-shirt
VT's
Fiets (mee op de camion)

WAT NEEM IK NIET MEE OP KAMP
Snoep/ chips/ koeken/ frisdrank/...
Gsm/Nintendo/Playstation
Mijn oma
Mijn tuinhuis
Mijn buurvrouw

