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2020



De bagage-ophaling valt dit jaar op 16 juli, dan mogen
jullie je volledig ingepakte valies komen afgeven aan de
scoutslokalen. Dit kan tussen 20.00u en 21.00u (dit is
een specifiek uur bestemd voor givers, indien je een
broer of zus hebt in andere tak, kan je kiezen welk uur).
Ook jullie pot choco, confituur, speculoospasta, … . 

Bagage-ophaling zal gebeuren via drive-in systeem.

PRAKTISCHE ZAKEN

Bagage-ophaling



Het langverwachte vertrek valt op 21 juli, iedereen wordt
om 8.30u aan het station van Koksijde in uniform.
Vergeet ook zeker niet je lunchpakket voor de 1e dag.

Aan het station geef je ook direct je identiteitskaart aan
Paulien. Indien je medicatie moet nemen, laat dit zeker
ook direct weten aan Paulien.

Vergeet op moment van vertrek zeker niet je
mondmasker te dragen!

Het kamp eindigt op 31 juli, we vermoeden dat dit voor
givers rond 12.00u zal zijn aan het kampterrein zelf. (We
werken via ophalen dus, dit uur is voorlopig! Het exacte
uur laten we op tijd weten) De bagage kan je direct
meenemen of nog meesturen met de container. 

Indien ophalen of carpoolen niet lukt, laat dan zeker
tijdig iets weten, en dan kijken wij voor een oplossing.

PRAKTISCHE ZAKEN

Heenreis

Terugreis



Voor dit faboulous kamp vragen wij 150euro, dit liefst
per overschrijving voor 16 juli! Dit kan via een specifiek,
nieuw, rekeningnummer, enkel voor de givers alleen:

BE86 9733 8214 2850

Vermeld in mededeling zeker ook naam van de giver.

Zakgeld meenemen dit kamp is niet nodig, het is
volledig overbodig.

PRAKTISCHE ZAKEN

KAMPPRIJS



IK GA OP
BARBIEKAMP EN
IK NEEM MEE:



BAGAGELIJST

Slaapmatje of veldbed
Slaapzak
Kussen
Pyjama

Verkleedkledij (Barbie of
Ken)

Ondergoed
Kousen

(warme) Truien
T-shirts
Broeken/shorts/rokjes
Schoenen
Bottines/stapschoenen
Regenkledij

Scoutsuniform
Sjaaltje

Witte T-shirt (die vuil
mag worden)

Zaklamp
Zakmes
Gamel
Bestek
Beker
Stoeltje

Toiletgerief
Muggenmelk
Zonnecrème

Handoeken
Zwemgerief

Gewone mag, maar verplicht zeker
ook aansluitende zwembroek!!!

Keukenhanddoek
Pot choco (zie
bagageophaling)
Medicatie indien nodig



Snoep en dergelijke versnaperingen
Alcohol
Smartphone's of andere baksteen-gsm's
Horloges
Zakgeld
AK-47

Indien we toch iets betrappen, nemen we dit per direct
af. Bovendien hangen er zware gevolgen aan vast.
Neem deze niet mee.

VERBODEN LIJST



DE PLANMATIGE
PLANNING



Na een heuse reis met de privéjet van Ken zijn we
eindelijk aangekomen op het kampterrein. Vandaag
gaan we het kasteel wat uitbreiden, renoveren en
afwerken.

DAGPLANNING

21 JULI

22 JULI
Gisteren was flink werken, beetje te veel voor Barbie
haar goesting, dus gaan we vandaag wat spelletjes
spelen waarbij Barbie flink nat zal worden en Ken het
zeer vuil zal maken. Het wordt dan toch nog een
heftige dag.

23 JULI

Vandaag trekken we erop uit naar de stad. De solden
zouden net gedaan zijn, ideaal om te gaan shoppen.
Want ja, kleren met korting kopen? Dat is enkel voor
het plebs.



Na een schoonheids-slaapje, beginnen we de dag met
een schoonheids-work-out en een schoonheids-
ontbijt. Daarna volgt een schoonheids-lotterij, die
bepalend is voor de schoonheids-wedstrijd en de
schoonheids-catwalk, die de middag zullen vullen.

DAGPLANNING

24 JULI

25 JULI
Ken trekt zijn beste stapschoenen aan en Barbie haar
hoogste hakken, want vandaag gaan we op stap.
Waarheen is uiteraard een groot mysterie. Met een
beetje geluk gaan we naar het botox-salon.

26 JULI
RE-FUCKING-LAX, dat is de samenvatting van de dag.
Pedicure, manicure, coiffure, alles er op en eraan om
er een chill dagje van te maken.



De verloren zoon onder de leiding is terug tevoorschijn
gekomen. Vandaag doen we een klassiek, old-
fashioned spel. Volgens Barbie haar nicht, Barbette, is
vintage weer helemaal in de mode. 

DAGPLANNING

27 JULI

28 JULI
Paniek! Paulien heeft de Barbie-mobiel genomen om
een toertje te rijden. Helaas heeft ze geen rijbewijs en
heeft ze welgeteld alle 7 chihuahua's, onze Barbie-
kamphonden, platgereden. Vandaag beginnen we met
de hoopjes dode hond op te schrapen en nadien
nemen we wraak. Tijd voor GUERRILLA-WARFARE!
Leiding vs Givers, let's goo!

29 JULI
Nu alle chihuahua's plechtig begraven zijn en de
guerrilla ten einde is, is het tijd voor iets helemaal
anders! We gaan op uitstap met Barbie haar jacht, en
gaan we toertjes varen op het water. Let op voor de
eendjes in het water!



DAGPLANNING

30 JULI
Het leven van Barbie en Ken is altijd luxueus en
glamoureus, waarbij we enkel in contact komen met de
rijkste, knapste en meest bekende mensen. Vandaag
halen we eens ons goed hart naar boven en zullen we
samenwerken met het gewone boerenvolk, de jojo's.

De boekhouder is langsgekomen en het blijkt dat Ken
een dikke fraudeur is. Om aan alle schulden te
ontkomen, breken we het kampterrein af, vullen we
onze valies en vertrekken we, voor onze crediteurs
aankomen op het kampterrein. Barbie en Ken zijn
vertrokken met de Noorderzon, en zo komt het kamp
tot zijn einde

31 JULI



DE CORONA
MAATREGELEN



ALGEMEEN

Deze personen kunnen helaas niet mee.
Bij twijfel contacteer de huisarts!
Geen onnodige risico's!

Ziektesymptomen (eender welke ziekte) 5 dagen voor
het kamp?

Voorwaarden

Contactenlogboek

Alle contacten, tussen bubbels of met externen, worden
nauwkeurig bijgehouden. Indien er Covid-19 wordt
vastgesteld, kan zo eenvoudig getraceerd worden.

Bubbels

Jojo's, givers en respectievelijke leiding vormen 1 bubbel.
Alle vormen van contact met externen of  met
leden/leiding uit andere bubbels is verboden!

Binnen de bubbel moeten afstandsregels niet bewaard
blijven, maar toch gezond verstand gebruiken!



PRAKTISCH

Het is niet toegestaan voor givers om alleen het terrein
te verlaten. Wanneer we van het terrein vertrekken of
activiteit uitvoeren, is dit steeds onder begeleiding van
leiding. Bovendien dragen we steeds een mondmasker
wanneer we het terrein verlaten en in nabijheid komen
van externe mensen.

Terrein verlaten

Hygiëne

start en einde van de dag
voor en na maaltijden (ook 4 uurtje)
bij toiletbezoek

Handen wassen is de grote boodschap. Dit zullen we
samen doen op vaste momenten:

Tenten blijven overdag open om te verluchten en
tentstokken worden dagelijks ontsmet.

Hoesten en niezen doen we in de ellebogen (van jezelf).



CONTACTGEGEVENS
Paulien: 0493 14 73 36
Matthieu: 0474 06 80 35
Lara: 0491 89 87 72

Post: 
Scouts Zeedustra
t.a.v. givernaam
De Kluis 1
3051 Sint-Joris-Weert

Als je nog verdere vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen!


