De innesteling (inleiding)
Tijdens deze periode van virussen en crisissen waar we elkaar
telkens helpen is het eens tijd om aan onze lieve diertjes te
denken. Zoals de heer Chris Dusauchoit al jaar en dag doet in
‘Dieren In Nesten’.
Maar deze keer kan Chris het niet alleen. Er zijn namelijk
stropers en dierenbeulen aan het werk in het mooie
Limburgse Pelt. Alle wilde dieren zijn er in gevaar: de eenden,
de vossen, de kippen, de wolven, de leeuwen en de
olifanten…
Het is aan jullie om Chris Dusauchoit te helpen de dieren te
redden en de stropers te ontmaskeren.

Het is tijd om de wijde wereld van Neerpelt in te vliegen op
“jonggivers in nesten” kamp.

Praktische info
Vertrek
We spreken maandag 5 Juli af op het station van Sinaai om
8:30u. Zoals altijd wordt iedereen verwacht in piekfijn
uniform. (hemd, das, groene broek/rok) Vandaar vertrekken
we met de trein naar onze kamplocatie. Wat je dus zeker niet
moet vergeten is je identiteitskaart en je mondmasker. Neem
ook zeker een volle drinkbus mee. Een lunchpakket is niet
nodig maar een snackje op de trein mag altijd. (Ps: scouts is
delen).
Wie zijn rugzak (geen valies!, daar doen we liefst niet aan
mee. Die kan je namelijk moeilijk meepakken op 2daagse.)
niet wil dragen op de trein kan deze woensdag 30 juni om
20u komen afzetten op den bos. Dit is zeker geen
verplichting. Dan kan deze mee met de camion. Laat dan best
je klein rugzakje thuis om mee te nemen op de trein.

Terugkomst
Wanneer zien wij onze jongen dan terug hoor ik de ouders al
denken. Donderdag 15 Juli verlaten we ons tijdelijk nest en
keren we terug huiswaarts. We hopen rond 16:15u in den bos
zijn. Afhankelijk hoe vlot de camion in -en uitgeladen wordt
kan dit wat later zijn.

Brief schrijven?
Wie zijn kroost niet kan missen mag altijd een briefje
schrijven. Denk eraan dat die even onderweg is. In Limburg
gaat het altijd wat trager ;). Dit kan naar onderstaand adres:
Scouts Sinaai
Naam Jonggiver
Beemdstraat 16
3910 Sint Huibrechts Lille (Pelt)
Vergeet ook zeker geen enveloppen en postzegels om een
briefje terug te sturen.

Ons contacteren
Wanneer er zich een dier of ouder in nood bevindt kan je de
leiding altijd bereiken via:
Andres: 0468 14 53 63
Toon: 0468 14 26 14
Arne: 0468 28 51 05
Inne: 0472 29 71 17
Kobe: 0468 23 35 93

Kampprijs
Hoeveel moet zo een kamp nu eigenlijk kosten de dag
van vandaag. Hieronder even een overzicht
……………………..
Vervoer

20 euro

Verblijf

30 euro

Kampaandenken

20 euro

Eten

70 euro

Materiaal

15 euro

Totaal

155 euro

Gelieve dit bedrag tegen ten laatste 27 juni over te schrijven
naar BE20 7340 5067 7556 met beschrijving: naam jonggiver,
achternaam, maat van trui (XS, S, M, L, XL) , JG kamp2021.

Hoe ziet een dag eruit?
8u: Tijd om uit ons nest te komen! Opstaan!
8u30: Lekkere bokes eten! Of zaadjes. Njom Njom
9u30: Nadat de afwas gedaan is door de afwasploeg, en ons
tandjes zijn gepoetst staat er een super zotte yolo
activiteit/spel gepland.
12u: Tijd om ons middagmaal te verorberen!
14u: Ook nu weer heeft de leiding eer mega nice
activiteit/spel voorbereid.
16u: Een vieruurtje smikkelen om terug op kracht te komen.
17u: Eens stillekes aan beginnen koken. Vraag maar veel
kooktips aan de mama of papa.
18u30: Voor de derde keer vandaag weergalmt er “ ‘t eten is
gereed” door het Limburgse platteland.
20u: Na den afwas efkes chillen zodat onze maagjes hun werk
kunnen doen. Hierna volgt er nog een avondactiviteit.
22u30u: Met z'n allen nog een liedje zingen zond het
vuurkamp!
23u: Na een lange dag in nesten zitten, zijn we heel moe en
gaan we dodokes doen!

Wat moet je meenemen
Vergeet onderstaande items niet herkenbaar te markeren!!!
Kledij
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Korte broeken
Lange broek(en)
Truien
T-shirts
Sokken (ook lange sokken)
Pyjama
Kleren die heel vuil mogen worden
Regenjas
Witte t-shirt!

Schoeisel
o Stevige schoenen om mee te wandelen
o Gemakkelijke schoenen
o Slippers, sandalen, klompen?
(neem zeker meer als 1 paar schoenen mee. Ze kunnen al
eens nat worden in al dat lang gras)
Om te eten
o
o
o
o

Gamel
Bestek (mes, lepel, vork)
3 keukenhanddoeken (met naam in)
Beker, je hebt er vorig jaar zo een mooie gekregen (zoals
vorig jaar: je beker is heilig en zonder heb je geen drinken)

Nodig om ons oogjes te rusten te leggen
o
o
o
o
o
o

Slaapzak (een nest alleen houdt niet zo goed warm)
Matje (= geen veldbed)
Pyjama
Zaklamp om vleermuizen te spotten s’nachts
Uw lievelingsdier
Linnen zak

Hygiëne (ja wij kunnen dat)
o
o
o
o
o
o

Tandenborstel
Tandpasta
Zeep (denk een beetje aan moeder natuur)
Washandje / wasvoetje
Badhanddoeken / douchehanddoeken
Deodorant

We hebben ook de zon besteld
o
o
o
o
o
o

Zwemkleding
Badlaken
Zonnecréme
Petje, klak, hoed, bandana
Zonnebril
Drinkbus voor de dorstigen onder ons

Wat nemen we niet mee?
o Waardevolle spullen zoals: GSM, mp3, walkman, ipod, en
alle elektronische dingen.
o Een slecht humeur
o Veldbed

Handige dingen (om ons uit de nesten te werken)
o Postzegels, enveloppen, stilo
o Plooistoeltje
o Zakmes
o Vuurstick
Belangrijk
o Identiteitskaart
o Klein rugzakje (voor tweedagse, uitstap)
o Evt medicatie, gelieve dit ook aan de leiding te vermelden
indien nodig.

Wat meer over jullie leiding en
fouriers
Simpel Duiveken
Bijnaam: Toon
Leeftijd: 21! Of was het
12… kan er even niet
opkomen.
Favoriete dier: Azo iets da
al nekeer geiren fladdert en
roekoe zegt!
Hobby(s): graantjes pikken op den bos
Favoriete nest: Van die vogelnestjes met gehakt en
eitjes!
Favoriete voer: Alst ma geen Ananas is
Favoriete muziek: Rapper Sjors! Ik ben een echte fan!!
gewoon Sjors man! heb net pindakaas gegeten! yeah
let’s go! Zware gitaren en geroep dat je niet verstaat
voor de afwisseling kan ik ook wel smaken.
Hier heb ik schrik van: Ananas snoepjes

Andres
Bijnaam: Sanchez
Leeftijd: 3X7!!!!
Favoriete dier: Orang-oetan ->
Azo ne groten oranje aap met
van die flappen aan zijn wezen!
Hobby(s): KLJ
Favoriete nest: Mijn kamer! Das echt ne nest….
Favoriete voer: Paprika nootjes van everyday
Favoriete muziek: Den intro-tune van dieren in nesten
gecoverd door de Arctic Monkeys!
Hier heb ik schrik van: Van die fladderende beesten
die roekoe zeggen!

Inne
Bijnaam: iene, ine, inu, Tine,....
Leeftijd: 16 jaar daarna was ik mijn
tel kwijt
Favoriete dier: oude katten
Hobby(s): dieren in nesten kijken op
de beeldbuis
Favoriete nest: een kattennestje
Favoriete voer: Een lekker stukje wild. njom njom
(Cavia). Gekweekt in totale vrijheid in mijn eigen tuin
Favoriete muziek: Alles wat Chris dusauchoit speelt op
de radio!
Hier heb ik schrik van: Mannen met rosse baarden

Kobe
Bijnaam: Klaas
Leeftijd: 20-4+3
Favoriete dier: leeuw (ze zeggen
da ik hier nogal op lijk)
Hobby(s): Ik maak graag heel Gent na in piepschuim!
Favoriete nest: Het olympische vogelnest van Peking!
Favoriete voer: Azo een goe frikandonneke!
Favoriete muziek: Als een leeuw in een kooi! Van de
Willy! Echt een schijf
Hier heb ik schrik van: opgesloten te zitten

Arne
Bijnaam: Coquetjen
Leeftijd: 18
Favoriete dier: eendagsvlieg
Hobby(s): Waarken, scouts
aaa,
Favoriete nest: Lekkere gekookte zwaluwnestjes
nomnom!
Favoriete voer: Alles van de bakker behalve
aubergines, erwten en maïs
Favoriete muziek: Vanalles muziek
Hier heb ik schrik van: Den beenhouwer, industriële
bakkerijen

Bram
Bijnaam: brammie pangang
Leeftijd: 3 hamsterjaren
Favoriete dier: hamster
Hobby(s): wc rollen hamsteren uit den colruyt
Favoriete nest: bedoelde nie nestlé, das ook lekker.
Maar alsk kan kiezen, geef mij dan maar chocovit
Favoriete voer: van die gemalen kuikentjes net uit het
nest of zoals ze in de volksmond zeggen: chicken
nuggets
Favoriete muziek: leidster Louize aka mijn zus als ze
aant janken is
Hier heb ik schrik van: juuust zijn haar op dag 10 van
het kamp

Gust
Bijnaam: Juuust
Leeftijd: Alweer een
jaartje ouder maar nog
steeds zeer jong van hart.
Favoriete dier: Chris Dusauchoit
Hobby(s): Foerieren op scoutskampen en als ik
daarnaast nog wat tijd heb ook wel eens een loopje
placeren of wat gitaartjen. Bellen naar Leen is ook leuk
tijdverdrijf.
Favoriete nest: Café Sport met die Delle.
Favoriete voer: Als het maar klaargemaakt wordt op
een houtvuur in een vuile pan.
Favoriete muziek: Koninginnen van het Stenen
Tijdperk!
Hier heb ik schrik van: De gemiddelde 14-jarige
zijn/haar muzieksmaak. En tiktok, vooral tiktok.

Leen
Bijnaam: Leendepeen
Leeftijd: 23 mooie
levensjaren
Favoriete dier: ik hou van
alle diertjes behalve honden
Hobby(s): Telefoneren men Gust, toeteren en tetteren
Favoriete nest: kakkenest
Favoriete voer: pizza met wildebeest
Favoriete muziek: alles zonder zware gitaren
Hier heb ik schrik van: het monstertje onder mijn bed

