
 

  



Het kampthema 

Hallo beste kapoenen 

De bosmuis Nowan zit met een groot probleem, zijn zusjes zijn per ongeluk 
vergiftigd door het eten van een verkeerde paddenstoel. Enkel de steen van 
overopa Apodemus kan hen redden. Komen jullie mee met ons op dit spannend 
maar ook soms wel gevaarlijk avontuur, om zo Nowan en zijn zusjes te redden? We 
weten niet waar precies de steen ligt maar we vermoeden ergens in de buurt van 
Affligem … 

 

 

 

 

 

 

  



Praktische informatie 

Dit jaar gaan we dus op kamp naar Affligem, piep! 

Wij vertrekken op woensdag 3 juli en zijn hopelijk terug met de Steen op zondag 7 
juli.  
We spreken dus 3 juli stipt af om 8u aan het station van Menen, onze trein vertrekt 
om 8u35.  
Zondag 7 juli mogen de ouders hun favoriete kapoentjes terug komen ophalen 
vanaf 13u, natuurlijk zal er een natje en een droogje voorzien zijn voor de oudjes.  

Als jullie een brief willen sturen naar jullie liefste bosmuisje (zoals Nowan en Frie), 
dan kunnen jullie dit doen naar dit adres, tevens ook het adres waar de kindjes 
opgehaald kunnen worden: 

Naam kapoen, scouts JFK Menen 
Jeugdheem Sint-Benedictus 

Abijdstraat 6 
1790 Affligem 

De prijs van het kamp bedraag €90. Het bedrag voor het kamp kan gestort 
worden op het rekeningnummer van de scouts: BE35 0682 0654 3137. Hierbij dient u 
als vermelding te zetten: de naam van uw kind + kapoenenkamp 2019 

Als u nog een 2e kind heeft die ook mee gaat op één van onze scoutskampen, 
kan je hiervoor € 5 korting krijgen. En vanaf het 3e kind kan je € 10 korting 
krijgen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit hier is onze verblijfsplaats. 



Huisbezoeken 

Indien er nog vragen zijn, of als jullie een persoonlijk bezoek wensen van de leiding is 
dit ook steeds mogelijk. Stuur een mailtje naar arthur.duthoo@hotmail.com, met de 
naam van uw kind en wanneer u graag had gehad dat we langskwamen. Indien u 
ook een kind heeft bij de welpen dan zullen wij dit afstemmen met onze collega’s 
van de welpenleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUISBEZOEKEN 

mailto:arthur.duthoo@hotmail.com


Dagindeling 

Wat bosmuisjes gedurende zo’n dag op kamp vooral doen is ravotten, spelen, 
buiten zijn... Kortom genieten van een weekje vol plezier, vriendschap, 
amusement en leute! 
 
Hieronder vindt u een dagindeling, afhankelijk van de soort activiteit kan er 
natuurlijk altijd wat geschoven worden in de indeling maar grotendeels wordt deze 
planning gevolgd. 
 

8u00 WAKKER WORDEN!! Het is tijd om op te staan, iedereen krijgt wat 
tijd om zich aan te kleden, bed op te maken en zich klaar te 
maken voor de dag. 

 
9u00 Een heerlijk ontbijt staat voor jullie klaar! Na het ontbijt nog wat 

tijd om tanden te poetsen en aangepaste kledij aan te trekken 
naargelang de aard van de activiteit 

 
10u00 Start van de ochtendactiviteit 

 
12u00 Na het eerste deel van de activiteit knorren onze magen alweer, 

de fouriers hebben alweer een heerlijke broodjesmaaltijd voor 
jullie klaargemaakt! 

 
13u30 Nadat al het eten op is, de afwas gedaan is en we nog wat gerust 

hebben kunnen we er weer vol tegenaan voor het tweede deel 
van de activiteit of een volledig nieuwe namiddagactiviteit! 

 
16u00 Korte break voor het vieruurtje, daarna spelen we nog eventjes 
verder 

 
17u30 De activiteit wordt afgerond, iedereen maakt zich klaar om aan 

tafel te schuiven voor het avondmaal. 
 
18u00 Avondmaal + voorlezing  

 
19u00 Om de dag af te sluiten doen we nog een kleine avondactiviteit 

vooraleer we ons warm nestje opzoeken. 
 
20u30 Na een avondverhaaltje in kampthema sluiten we de dag af en 

kruipen we in ons zalige bedje om de volgende dag weer vol 
energie op te staan! 

 

 

 



 

Wat nemen we mee 

OPMERKING: Gelieve zoveel mogelijk (liefst ALLES) te naamtekenen en in een 
rugzak te steken die kapoenen zelf kunnen dragen!! 

 
✓ Slaapzak 
✓ Hoofdkussen + hoofdkussenovertrek 
✓ Bedovertrek 
✓ Linnen zak (voor vuile kleren) 
✓ Grote handdoek+ washandje 
✓ Keukenhanddoek 
✓ Voldoende kledij (t-shirts, shorts, lange broek, dikke truien) 
✓ Scoutstrui + scoutsdas 
✓ Ondergoed + kousen (GENOEG) 
✓ Pyjama + knuffelbeer 
✓ Strips om te lezen in de vrije tijd 
✓ Klein rugzakje 
✓ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep) 
✓ Medicatie (af te geven bij vertrek) 
✓ Goede wandelschoenen 
✓ Gewone schoenen 
✓ Zwemgerief 
✓ Zakdoeken 
✓ Regenjas 
✓ Petje of iets anders tegen de zon & zonnecrème (factor +25) 
✓ Leidingsverwenpakketje J 
✓ Kids-ID (af te geven aan de leiding bij vertrek) 
✓ Medische fiche (kan elektronisch via de website) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digitaal inschrijven + medische fiche 

We merken dat sommigen onder jullie nog steeds niet ingeschreven zijn. Dit 
moet zeker in orde gebracht worden voor we op kamp vertrekken! Ook de 
medische fiche van elk kind moet ingevuld worden via de website.  
 

Hoe kan ik digitaal inschrijven (hier moet u niet naar kijken als u, uw kind reeds 
ingeschreven hebt) 

➔ Ga naar www.scoutsmenen.be en klik in de menu op ‘lid worden’ en dan 
komt u op deze pagina 

 

 

➔ Wanneer u deze pagina ziet, scrol dan naar beneden en vul dit 
inschrijvingsformulier (correct) in 

➔ Daarna klikt u op lid worden 

 

 
Elektronische  individuele steekkaart 

 
Hiervoor gaat u terug naar de scoutssite en klikt u onder menu op kampen 
en weekends. Daarna klikt u nog verder naar elektronische steekkaart en op 
deze pagina vindt u een volledige handleiding hoe u dit kan voltooien. 
Gelieve dit zeker in orde te brengen, tegen ten laatste 31 juni. Zo kunnen 
wij op kamp alle nodige medische info over uw kind kunnen doornemen. 
 

 

 

http://www.scoutsmenen.be/


Afspraken  

Enkele heel belangrijke afspraken: 

➔ Uw kind neemt geen snoep mee, als ze dit toch meehebben dan wordt het 
afgenomen 

➔ Als ouder hoeft u ons niet onnodig te bellen, geen nieuws is goed nieuws 
➔ Uw kind neemt geen gsm, IPhone, tablet of dergelijke mee 
➔ Gelieve enkel medicatie mee te geven als dit echt nodig. Bedankt om dit af te 

geven bij het vertrek 
➔ Gelieve ook alles te naamtekenen, want veel kinderen hebben dezelfde kleren of 

schoenen 

GSM-nummers leiding (gelieve enkel te bellen als dit echt nodig is): 

Arthur Duthoo: 0478 99 51 58 
Rémy LOSER Vantyghem: 0475 35 13 02 
Simon Vanhaute: 0472 19 06 55 
Eline Guilbert: 0495 28 92 32 
Will Desmedt: 0496 06 09 63 

Wij gaan met uw kind een superleuk kamp tegemoet, dus no worries, alles komt in orde. 

Peace out, 
De kapoenenleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simon   Arthur     Eline    Rémy      William 


