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Inleiding
Zoals jullie (hopelijk) voor het openen van dit boekje al wisten, gaan we
dit jaar naar Schotland! In onze scoutsgroep is het al lang zo dat de
givers één keer per drie jaar naar het buitenland trekken voor hun
zomerkamp. Tot nu toe was dat altijd Frankrijk, Duitsland of
Nederland, buurlanden dus. Daar komt dit jaar een einde aan, want wij
zoeken het avontuur iets verder op (alhoewel het Verenigd Koninkrijk
in een heel ruime zin van het woord misschien ook nog een buurland
is)!
Het hele jaar door gingen we hamburgers bakken, en afgelopen week
brachten we nog ontbijt aan huis, allemaal met het oog op deze zomer..
Ondertussen is het kamp wel héél dichtbij aan het komen, en wordt het
dus tijd voor wat uitgebreidere info, die jullie verderop in dit boekje
kunnen vinden.
Wij als leiding hopen dat jullie allemaal even enthousiast zijn als wij, en
dan ook allemaal meegaan. We vonden het tot nu toe al een geweldig
jaar, niet in het minst omdat jullie een superleuke en hechte groep zijn,
en we hebben er dan ook het volle vertrouwen in dat het kamp een
perfecte afsluiter zal zijn!
Veel leesplezier en tot snel,
De giverleiding
Sameys, Charlotte, Wesley en Marie
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Schotland en de
West Highland Way
Schotland is een voormalig koninkrijk en maakt deel uit van het
Verenigd Koninkrijk. Het is het meest noordelijke deel van GrootBrittanië en grenst enkel aan Engeland. De Schotten hebben een heel
eigen identiteit die sterk verschilt van de Engelsen, en ze worden dan
ook niet graag zo genoemd! Zo hebben ze een eigen afbeelding op de
pond, een eigen binnenlands bestuur, en zelfs een eigen taal: het SchotsGaelisch.
Schotland is oorspronkelijk ontstaan toen verschillende clans zich
samenvoegden om zich te verweren tegen de Noormannen, die hadden
geprobeerd Schotland te veroveren. Doordat ze enkel verbonden werden
door hun gemeenschappelijke vijand, was Schotland nooit een stabiel
koninkrijk. Constant waren er wel opstanden of afvallige provincies die
ergens voor oproer zorgden.
In het begin van de 17de eeuw werden Schotland en Engeland voor het
eerst geregeerd door dezelfde vorst, maar het bleven wel twee aparte
koninkrijken, enkel gebonden door een persoonlijke unie.
In het begin van de 18de eeuw werden de twee koninkrijken verenigd
tot wat we vandaag als de UK kennen. Sinds 1999 heeft Schotland voor
het eerst in 300 jaar weer een eigen parlement, met voornamelijk lokale
bevoegdheden.
De hoofdstad van Schotland is Edinburgh, waar we spijtig genoeg niet
zullen langsgaan op onze reis. We vatten onze wandeltocht wel aan in
de grootste stad van Schotland, namelijk Glasgow!
4

KAMP 151

(c) Wegwijzer Reisinfo VZW

2020

Schotland en de
West Highland Way
De West Highland Way is een
bekende wandelroute, met een
lengte van 154,5 kilometer! Ze
loopt helemaal van Glasgow
naar Fort William door de
Schotse hooglanden, en trekt
ongeveer 80 000 mensen per
jaar, waarvan er (slechts) 15 000 de hele route uitwandelen. De West
Highland Way is de eerste speciaal aangelegde langeafstandsroute in
Schotland, en werd al geopend in 1980! Sinds 2010 maakt de route deel
uit van de bekende Appalachian Trail, een route van 3058 km die
grotendeels in Noord-Amerika loopt, maar langzaamaan uitgebreid
wordt in Europa en Noord-Afrika.
De route vertrekt vanuit Milngavie, een stadje op de noordelijke rand
van Glasgow, maar leidt al snel naar open platteland met mooie
uitzichten. Noemenswaardige plaatsen die we onderweg zullen
tegenkomen zijn: het Queen Elizabeth Forest Park, de mooie Conic
Hill, Loch Lomond (begin het gelijknamige liedje alvast maar in te
oefenen!), de Devil’s Staircase (kuitenbijter is hier een understatement)
en Glen Nevis (met heel mooie watervallen).
De recordtijd voor de volledige route staat op naam van Paul Giblin, die
in 14 uur en 15 minuten de volledige 154,4 kilometer aflegde! Ieder jaar
proberen ongeveer 100 lopers dit record te verbreken tijdens de West
Highland Way Race.
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Planning per dag
vrijdag 7 juli 2017
We vertrekken met de bus (maatschappij Flixbus) vanaf het Astridplein,
recht voor station Antwerpen-Centraal, richting Londen.
Om de goedkoopste tarieven te kunnen krijgen, en niet nog ’s nachts in
Londen toe te komen, hebben we ervoor gekozen de bus pas te nemen
om 1u20 ’s nachts. Dit is dus eigenlijk al zaterdag 8 juli, om verwarring
te vermijden.
zaterdag 8 juli 2017
Omstreeks 7u25 ’s morgens zullen we aankomen in Londen, aan
Victoria Coach Station. Nadat we ontbeten hebben kunnen we de stad
een beetje gaan verkennen. We bevinden ons op een ideale locatie,
binnen wandelafstand van Buckingham Palace, Big Ben, Downing
Street (daar woont de Britse premier),...
De leiding heeft voor vandaag ook een stadsspel voorbereid in Londen
(welke scouts kunnen zeggen dat ze dat gedaan hebben?).
’s avonds laat om 22u30 zetten we onze reis verder met een bus van
National Express richting Glasgow.
zondag 9 juli 2017
We komen opnieuw ’s morgens vroeg aan, deze keer om 7u05 in
centrum Glasgow. Aangezien we waarschijnlijk uitgeput zullen zijn van
de lange reis is ons enige doel vandaag om de officiële startplaats van
de West Highland Way te bereiken, namelijk Milngavie. Dit is
ongeveer 4 uurtjes wandelen vanaf Glasgow. Vandaag zien we ook voor
de eerste keer onze fouriers, Sam en Michiel, verschijnen!
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Planning per dag
maandag 10 juli 2017
We komen rustig op gang vandaag met een mooie (en grotendeels
vlakke) wandeling door bossen en landbouwgebieden.
Afstand: 21km
Stijging: 300m
dinsdag 11 juli 2017
De beklimming van de Conic Hill (300m) is de eerste uitdaging van
deze trektocht, maar het geweldige uitzicht over Loch Lomond doet
hopelijk alle spierpijn vergeten! Eens we de top bereikt hebben dalen
we weer richting Balmaha aan de oever. We eindigen de dag met een
stuk door het bos naast het meer tot aan het kleine dorpje Rowardennan.
Afstand: 24km
Stijging: 650m
woensdag 12 juli 2017
Een uitdagende wandeling langs de oostrand van Loch Lomond leidt
ons naar het noordelijkste puntje van het meer. We passeren vandaag
ook Rob Roy’s Cave, één van de vele schuilplaatsen van Schotland’s
bekendste volksheld.
Afstand: 23km
Stijging: 600m
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Planning per dag
donderdag 13 juli 2017
We beginnen de dag met een zachte afdaling naar River Falloch Valley
met een mooi uitzicht op de bergen rondom. Halverwege de dag
passeren we Crianlarich, en ’s avonds eindigen we in Tyndrum.
Afstand: 20km
Stijging: 550m
vrijdag 14 juli 2017
Vandaag volgen we het treinspoor vanaf
Tyndrum naar Bridge of Orchy, en
bevinden we ons in één van de meer
afgelegen delen van onze route. Het is
ook een kortere wandeling dan de
meeste andere, dus er zal zeker tijd zijn
voor een spel tussendoor of ’s avonds.
Afstand: 15km
Stijging: 350m
zaterdag 15 juli 2017
Online lazen we dat dit zowel de leukste als een ergerlijke dag kan zijn,
naargelang het weer. Bij mooi weer schijnt het een heel mooi stukje te
zijn, maar we wandelen vooral in open gebied, dus moest het regenen
kunnen we ons nergens verbergen! Achja, één douche op twee weken
doet ook wel eens deugd.
Afstand: 16km
Stijging: 330m
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Planning per dag
zondag 16 juli 2017
*onheilspellende muziek* de Devil’s
Staircase is niet langer verre toekomst,
maar wordt vandaag harde realiteit!
Smeer jullie kuiten maar goed in.
Vanaf hier kunnen we Ben Nevis zien,
de hoogste berg van Schotland!
Afstand: 14km
Stijging: 550m
maandag 17 juli 2017
Het einde van onze tocht komt in zicht. De laatste wandeling begint met
een stijle klim vanaf Kinlochleven, maar daarna wordt het rustiger en
wandelen we door Glen Nevis valley. We dalen verder af en komen
uiteindelijk aan in Fort William.
Afstand: 25km
Stijging: 500m
dinsdag 18 juli tot vrijdag 21 juli 2017
Deze drie dagen hebben we ingerekend als reserve. Moest het wandelen
niet zo vlot gaan als gehoopt, of als we nood hebben aan een dagje lui
zijn op een mooi kampeerplekje, is het dus niet nodig dat we onszelf
forceren om verder te wandelen. Moest alles vlot gaan zoeken we voor
deze laatste dagen een afgelegen plek om te kamperen zoals we anders
in de Ardennen doen, voor we het laatste stukje naar Fort William
afleggen.
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Planning per dag
Vrijdag 21 juli vertrekken we om 17u37 met de trein vanuit Fort
William richting Glasgow, waar we meteen overstappen op de nachtbus
richting Londen.
zaterdag 22 juli 2017
We komen opnieuw ’s morgens om 6u50 aan in Londen. We blijven
deze keer echter geen dagje hangen en nemen, nadat we even de benen
gestrekt hebben, om 8u00 al de bus richting Antwerpen. We komen
uitgeput maar voldaan aan om 16u50 in de Van Stralenstraat, een
zijstraat van de Franklin Rooseveltplaats (vertrekplaats van veel
buslijnen in Antwerpen).

Fort William
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Praktische informatie
Kostprijs en inschrijving
Zoals we al aankondigden op het infomoment eerder dit jaar zal dit
kamp tot onze spijt meer kosten dan u van ons gewoon bent. Omdat we
willen dat iedereen in staat is om op scoutskamp te gaan, benadrukken
we nog eens dat we altijd bereid zijn een oplossing te zoeken indien de
prijs een probleem vormt. Onze contactgegevens staan verderop in dit
boekje, aarzel niet om iets te laten weten!
We schatten de totale prijs voor u op €250. Dit is een ruime schatting,
het is dus mogelijk dat er na het kamp een deel terugbetaald kan
worden, aangezien we ook een spaarpotje hebben van onze
geldactiviteiten doorheen het jaar. Schotland is een duur land voor
levensvoorzieningen, daarom hebben we een groter budget voor bv.
eten voorzien dan we in België zouden doen.
Graag willen we vragen een eerste bedrag van €150 euro alvast voor 1
juni 2017 te storten op BE87 7360 1921 8794. Dit zodat wij het vervoer
kunnen vastleggen en zeker zijn dat alle leden wel degelijk meegaan en
we niet onnodig plaatsen te veel reserveren. Het volstaat om in de
mededeling gewoon de naam van het lid en ‘kamp’ te zetten.
De betaling van dit voorschot telt dus ineens als definitieve inschrijving.
De resterende €100 euro hadden we graag ten laatste een maand later, 1
juli 2017, ontvangen. De rekeningnummer hiervoor is dezelfde als voor
het voorschot.
Nog een laatste opmerking over de prijs: bij veel mutualiteiten wordt
een deel van het kampgeld terugbetaald! Het is dus zeker de moeite dit
eens na te vragen.
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Praktische informatie
Vertrek en aankomst
Zoals jullie al in de dagplanning konden lezen vertrekken we de nacht
van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli vanuit Antwerpen om 1u20.
We gaan proberen zoveel mogelijk te carpoolen, meer info hierover
volgt nog in de weken voor het kamp. Als er ouders zijn die ons
sowieso komen uitzwaaien weten we dat al graag, dan kunnen we
inschatten hoeveel auto’s er ter beschikking zullen zijn, aangezien er
geen treinen vanuit Herentals meer zullen rijden.
Zaterdag 22 juli komen we op een menselijker uur weer aan, namelijk
om 16u50. Als er leden zijn die geen vervoer naar huis hebben zal de
leiding zeker zorgen dat zij thuis raken, maar we weten het ook graag
op voorhand moest dat het geval zijn.
Administratie
Met minderjarige leden naar het buitenland gaan vereist iets meer
papierwerk dan een binnenlands kamp. Volgende documenten moeten
zeker in orde zijn bij vertrek, anders kunnen we problemen krijgen aan
de grens of bij eventuele ongevallen:
 Europese ziekteverzekering kaart oftewel EZVK-kaart van de
mutualiteit, aan te vragen online of in hun kantoor
 Ouderlijke toestemming om te kunnen reizen zonder ouders, aan
te vragen bij de gemeente waar het kind gedomicilieerd is
 Geldige identiteitskaart en ook een kopie hiervaan voor de
leiding
 Individuele steekkaart, oftewel medische fiche. Een Engelstalige
versie hiervan geven we samen met dit kampboekje
12
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Wat neem je mee?
Aangezien we het hele kamp onze bagage gaan moeten meeslepen is de
gouden regel: ‘als je twijfelt of het mee moet, laat het dan maar thuis’!
De fouriers Michiel en Sam zullen ons het hele kamp volgen met de
auto, maar daarin is geen plaats voor bagage van 20 mensen én dan nog
kookgerief en dergelijke. Probeer dus zo licht mogelijk te pakken om
het stappen zo aangenaam mogelijk te maken. Eigenlijk zou alles in
één rugzak moeten passen, met desnoods een klein zakje handbagage
voor op de bus.
Checklist:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Scoutsuniform (aandoen
bij vertrek)
Truien
T-shirts
Sokken
Ondergoed
Broeken/rokken
Wandelschoenen (niet per
sé aandoen bij vertrek,
sloefen zijn voldoende
voor op de bus)
Keukenhanddoek
Zonnecréme
Petzl
Comfortabele (open)
schoenen voor ’s avonds)
Zakdoeken
Zakmes

o

o

o
o

o
o
o
o
o
o

Muggenmelk (De regio
waar we naartoe gaan staat
bekend om zijn agressieve
muggen)
Hoofddeksel en zonnebril
(zonneslagen vermijden
we liever)
Zwemgerief + handdoek
Toiletgerief (zeep,
washandje, tandenborstel,
tandpasta,...)
Tent per 2 of 3 (spreek dit
goed af)
Slaapzak
Matje
Drinkbus
Gasvuurtje per twee
Gamel, bestek en beker
13
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Wat neem je mee?
Als jullie nog dingen buiten dit lijstje nodig denken te hebben mag dat
natuurlijk altijd, maar de meeste rugzakken zullen al wel vol zitten met
de spullen op de vorige pagina!
Over GSM’s willen we nog zeggen dat die meemogen op kamp, maar
op eigen verantwoordelijkheid. We betwijfelen of er veel
mogelijkheden gaan zijn om ze op te laden, dus uiteindelijke heb je er
misschien meer last van dan plezier, maar jullie zijn oud genoeg om dat
zelf uit te maken.
Alcohol en drugs zijn uiteraard niet welkom op kamp, net als liefjes,
wapens, ouders, levende en dode dieren, en wie weet wat jullie nog
kunnen bedenken!
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Slot en
contactgegevens leiding
Zo, hiermee is het meeste gezegd! Hopelijk vonden jullie alle nodige info
terug in dit boekje, en zien jullie de tocht nog zitten na het lezen van de
afstanden. Ik zou zeggen: oefen alvast op jullie Engels, en (her)bekijk de film
Highlander misschien nog eens in de hoop iets van dat Schotse accent te
verstaan ;)
Cheers!
Marie Van Ackerbroeck-Pairon
Gsm-nummer: 0476/ 27 08 05
Email: marievanackerbroeck@hotmail.com
Adres: Molenvest 57, 2200 Herentals
Charlotte Rahier
Gsm-nummer: 0471/ 39 11 10
Email: charlotte@rahier.be
Adres: Koulaak 42, 2200 Herentals
Glenn Sameys
Gsm-nummer: 0472/ 08 50 32
Email: gsameys@gmail.com
Adres: Tarwestraat 30, 2200 Noorderwijk
Jordy Jacobs
Gsm-nummer: 0476/ 28 91 56
Email: jorre_jacobs@hotmail.com
Adres: St.-Magdalenastraat 36, 2200 Herentals
15
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Kampvoorbereiding givers Reynaert-Adinda
1. Algemene info
Aangezien wij dit jaar met de givers op buitenlands kamp naar Schotland gaan (binnen onze
groep wordt dit eens om de 3 jaar gedaan met deze tak) hebben we ervoor gekozen geen
kampthema hier bovenop te nemen, alle spelletjes en dergelijke zullen met Schotland te maken
hebben of zelf ook geen specifiek thema hebben.
1.1 Leiding en fouriers
Leiding:
Marie Van Ackerbroeck-Pairon
Gsm-nummer: 0476/ 27 08 05
Email: marievanackerbroeck@hotmail.com
Geboortedatum: 22/08/1996
Adres: Molenvest 57, 2200 Herentals
Contactpersoon in geval van nood: Ingrid Pairon op 0478/ 24 78 92
Charlotte Rahier
Gsm-nummer: 0471/ 39 11 10
Email: charlotte@rahier.be
Geboortedatum: 22/12/1995
Adres: Koulaak 42, 2200 Herentals
Contactpersoon in geval van nood: Hervé Rahier op 0474/ 96 32 60
Glenn Sameys
Gsm-nummer: 0472/ 08 50 32
Email: gsameys@gmail.com
Geboortedatum: 06/01/1995
Adres: Tarwestraat 30, 2200 Noorderwijk
Contactpersoon in geval van nood:
Jordy Jacobs
Gsm-nummer: 0476/ 28 91 56
Email: jorre_jacobs@hotmail.com
Geboortedatum: 20/06/1995
Adres: St.-Magdalenastraat 36, 2200 Herentals
Contactpersoon in geval van nood:
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Fouriers:
Michiel Baeten
Gsm-nummer: 0476/ 22 65 23
Email: baetenmichiel@hotmail.com
Geboortedatum: 15/05/1990
Adres: Noorderwijkseweg 98, 2250 Olen
Sam Meulemans
Gsm-nummer: 0479/ 78 67 18
Email: sam.meulemans@hotmail.com
Geboortedatum: 25/09/1992
Adres: Proostenbos 20, 2200 Herentals
1.2 Nuttige adressen en telefoonnummers
Noodnummers Verenigd Koninkrijk:
112 of 999: algemeen noodnummer voor politie, ambulance, brandweer,...
101: politie voor alles behalve noodgevallen
111: antigifcentrum
0800 111 999: noodnummer gaslekken
0845 4647: 24/24 gezondheidsadvies
Nuttige adressen en telefoonnummers:
Surehaven Glasgow Shaw Healthcare
+44 141 944 3990
3 Drumchapel Road, Glasgow
http://surehaven.co.uk/
Glasgow Royal Hospital for Children
0141 201 0000
1345 Govan Road, Glasgow
Fort William Belford Hospital
+44 1397 702481
Belford Road, Fort William
Doctor M. Fabling
+44 1389 752626
75 Bank St, Alexandria
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Glasgow Townhead Medical Practice
+44 141 531 8940
16 Alexandra Parade, Glasgow
Fort William Medical Centre
+44 1397 709800
Camaghael, Fort William
Aldi’s langs onze route
4 Knightscliffe Ave, Glasgow
41 High St, Renfrew
80 Bank St, Alexandria
Bridgewater Shopping Centre, 1a
Morrisons langs onze route (goedkope supermarkt)
Glasgow Rd, Dumbarton
Kirkintilloch Rd, Bishopbriggs, Glasgow
900 Crow Rd, Glasgow
An Aird Road, Fort William
Waitrose’s langs onze route (goedkope supermarkt)
Cardross Rd, Helensburgh
Glasgow Rd, Milngavie
373 Byres Rd, Glasgow
1.3 Ledenlijst
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1.4 Begroting
We zullen voor 14 dagen kamp €250 euro inschrijvingsgeld vragen, waarvan een voorschot van
€100 voor vervoer. Ook leiding zal hetzelfde inschrijvingsgeld betalen, en voor de fouriers wordt
enkel hun vervoer (benzine + ferrykosten) terugbetaald.
Onze kosten zijn als volgt gerekend:
Vervoer:
€17 bus Antwerpen-Londen op 07/07/2017 (vertrek: 1u20, aankomst: 7u25)
€16 bus Londen-Glasgow op 08/07/2017 (vertrek: 22u30, aankomst: 7u05)
€16 trein Fort William-Glasgow op 21/07/2017 (vertrek: 17u37, aankomst: 21u22)
€4 bus Glasgow-Londen op 21/07/2017 (vertrek: 22u15, aankomst: 6u50)
€25 bus Londen-Antwerpen op 22/07/2017 (vertrek: 8u00, aankomst: 16u50)
Totaal: €78 euro p.p.
Voedsel:
Aangezien Schotland een duur land is qua levensvoorzieningen rekenen we 10 euro/persoon/dag
voor voedsel.
Dat komt neer op €150 euro p.p. voor het hele kamp
Fouriers:
Voor de overtocht van de auto met de ferry Calais-Dover rekenen we €80 (exacte kost hangt af
van het precieze uur van vertrek).
Benzine gedurende het hele kamp wordt (ruim) geschat op €300.
Totale inkomsten: €4250 (inschrijvingsgeld 13 leden + 4 leiding) + €600 (geldactiviteiten)
Totale uitgaven: €4256 (som van alles hierboven)
Uit deze berekening blijkt dat we nog 500 euro zouden moeten overhouden voor spelmateriaal en
eventuele extra’s. We zullen hier echter zuinig mee omspringen om eventuele tegenslagen te
kunnen opvangen.
1.5 Activiteiten
Onze voornaamste activiteit zal het afwandelen van de West Highland Way zijn, een beroemde
wandelroute langs onder andere Loch Lomond. We zullen op vrije momenten en ’s avonds na het
opslaan van de tenten ook spelletjes spelen.
Ideeën hiervoor tot nu toe zijn: highland games, gotcha, cluedo (hele dag door),...
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2. Buitenlands kamp
We geven aan de ouders volgende checklist door zodat hun kind veilig meekan op kamp:
 World Assistance Card
 Toestemming buitenlandse reis zonder ouders
 Identiteitskaart + kopie voor de leiding
 Medische fiche (Engelse versie)
Verder zochten we alle relevante info op over Schotland en de route die we gaan volgen.
Wildkamperen is er legaal, waardoor een slaapplaats zoeken ’s avonds geen probleem zal zijn,
zeker omdat de West Highland Way een populaire route is om te bewandelen.
Alcohol consumeren is in het Verenigd Koninkrijk pas toegelaten vanaf 18 jaar (buiten in
restaurants en thuis, daar mogen 16-jarigen bier, wijn of cider drinken). Dit zal voor ons geen
probleem zijn aangezien givers sowieso geen alcohol krijgen op scoutsactiviteiten.
We hebben de optie’s voor extra verzekeringen overlopen, maar uiteindelijk om verschillende
redenen beslist hier geen gebruik van te maken.
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