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1. Kampthema 
 
 
Man, man, man, wat een miserie hé die coronatijden, maar niet getreurd. De leiding heeft al 
veel tijd gehad om te brainstormen over het kamp. We hebben beslist dat het thema van dit 
jaar draait rond de meest bekende tv-serie aller tijden. Jullie zijn er vast en zeker mee 
vertrouwd. Wie kent er nu meneer Boma of Carmen niet? Wij nemen jullie dit jaar mee op het 
grote Kampioenen avontuur. 
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2. Praktische info 
 
Dit jaar gaan we op kamp naar Opoeteren! 
 
Wij vertrekken op vrijdag 3 juli en zijn terug op dinsdag 7 juli.  
 
Op 3 juli verzamelen we om 8u stipt aan het station van Menen. De trein vertrekt om 8u35 dus 
we moeten zeker op tijd zijn! We zouden willen vragen om een pick-nick mee te nemen voor 
de eerste dag aangezien het een lange treinrit zal worden. 
Op dinsdag zullen we terug zijn rond 17u30. Afhankelijk als de trein vertraging heeft of niet. 
 
Als u een briefje wil sturen naar uw kapoen is dat op volgend adres. Dit is ook het adres waar 
we vertoeven: 

Bivak Zandhoek 
(Naam Kapoen), Scouts JFK Menen 

Bergeindestraat 70f 
3680 OPOETEREN 

 
De prijs van het kamp bedraagt € 90. Het bedrag voor het kamp kan gestort worden op het 
rekeningnummer van de scouts BE35 0682 0654 3137. Hierbij dient u als mededeling de naam 
van uw kind en ‘kapoenenkamp 2020’ te vermelden. 
 
Als u nog een 2e kind heeft die ook in de scouts zit, krijg je € 5 korting op het tweede kind. En 
vanaf het 3e kind krijg je € 10 korting. 
 
 

GELIEVE NOG GEEN OVERSCHRIJVING TE DOEN ZOLANG ER 
GEEN ZEKERHEID IS OVER HET KAMP DOOR CORONA! 
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3. Huisbezoeken à Telefoongesprekken 
 
Mochten jullie nog met vragen zitten omtrent het kamp, zaken die jullie apart nog eens met de 
leiding willen bespreken of als je andere vragen of onduidelijkheden hebt zijn wij zeker bereid 
om daarop een antwoord te geven. Al is dat in de omstandigheden van vandaag niet meer via 
een huisbezoek maar telefonisch. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren indien je met 
vragen zit of als we iets moeten weten over uw kind voor we op kamp vertrekken! 
 
 
 
  

Gsm-nummers leiding 

Maxence Vanstaen 0477 70 24 82 

Lotte Mulle 0478 22 35 53 

Eline Guilbert 0495 28 92 32 

Torre Maertens 0473 12 32 61 

Thibo Valcke 0470 38 99 53 

Lukas Pille 0478 74 57 44 

Arthur Lambrecht 0497 15 83 02 

Thomas Delanoeye 0472 24 13 07 
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4. Dagindeling 
 
Wat de kapoenen 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 kleine 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 een nieuwe dag 
vol speelplezier. 
 

9u00   Een heerlijk ontbijt staat op jullie te wachten! Na het ontbijt krijgen jullie nog 
wat tijd om de 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, 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 de namiddagactiviteit! 

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

17u30  De activiteit wordt afgerond, iedereen maakt zich klaar om aan te schuiven 
voor het avondmaal. 

18u00 Avondmaal + aflevering ‘Fc De Kampioenen’ kijken 

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! 
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5. Wat nemen we mee? 
 
OPMERKING: Gelieve ALLES te naamtekenen!!!! 
 
® Pick-nick voor de eerste dag! 
® Slaapzak 
® Hoofdkussen + hoofdkussenovertrek 
® Bedovertrek 
® Linnen zak (voor vuile kleren) 
® Grote afdrooghanddoek + kleine afdrooghanddoek + 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 (Fc De Kampioenen J ) 
® Klein rugzakje 
® Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep) 
® Medicatie (af te geven bij vertrek) 
® Goede wandelschoenen 
® Pantoffels 
® Waterschoenen 
® Gewone schoenen 
® Zwemgerief 
® Zakdoekjes 
® Zaklamp 
® 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 (elektronisch invullen via de website) 
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6. 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? 
 

® Ga naar www.scoutsmenen.be en klik onder menu op ‘lid worden’ en dan komt u op 
deze pagina 

® Wanneer u deze pagina ziet, scrol naar beneden en gelieve dan dit 
inschrijvingsformulier invullen, GEGEVENS CORRECT INVULLEN aub! 

® Daarna klikt u op lid worden 
® Daarna dient u het lidgeld (45 euro) over te schrijven op het rekeningnummer van 

Scouts Menen BE35 0682 0654 3137 
® Indien u een bevestigingsmail ontvangt is uw kind officieel ingeschreven 

 
 
Elektronische individuele steekkaart / medische fiche 
 
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 30 
juni. Zo kunnen wij op kamp alle nodige medische info over uw kind doornemen.  
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7. Afspraken 
 
Enkele heel belangrijke afspraken!!! 
 

- Je kind neemt geen snoep mee. Als ze dat toch doen zal dat afgenomen worden. 
- Als ouder hoef je niet onnodig te bellen, geen nieuws is goed nieuws. 
- Je kind hoeft ook geen familiefoto’s mee te nemen. 
- Je kind neemt geen gsm, IPhone of Tablet mee. 
- Er wordt enkel medicatie meegegeven als deze echt nodig is. Dit wordt afgegeven bij 

vertrek. 
- ALLES moet genaamtekend worden, OOK de schoenen!!! (veel kinderen hebben 

dezelfde schoenen) 
 
Gsm-nummers leiding: 
 
Maxence Vanstaen: 0477 70 24 82 
Lotte Mulle: 0478 22 35 53 
Eline Guilbert: 0495 28 92 32 
Torre Maertens:  0473 12 32 61 
Thibo Valcke: 0470 38 99 53 
Lukas Pille: 0478 74 57 44 
Arthur Lambrecht: 0497 15 83 02 
Thomas Delanoeye: 0472 24 13 07 
 
Het is niet de bedoeling dat er misbruik wordt gemaakt van onze telefoonnummers, gelieve 
deze enkel te gebruiken bij noodgevallen en niet om te vragen hoe het met uw kind gaat. 
 
We zullen er een superleuk kamp van maken dus jullie hoeven zich geen zorgen te maken!  
 
Stevige linker, 
De kapoenenleiding 
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8. Invloed op het kamp door Coronavirus !!! 
 

Beste ouders 

Eerder werd al meegedeeld dat ons jaarlijks openluchtfestival Jiggy Open Air niet kon plaats 
vinden, dit vanwege de getroffen maatregelen door het COVID-19 virus. Hierdoor kon er ook 
geen K-dag plaats vinden voor al onze leden en ouders.  

Wij als scoutsgroep blijven uiteraard optimistisch en hopen dat alle kampen kunnen doorgaan. 
Daarom blijven we achter de schermen doordoen met de nodige voorbereidingen.  

De kampboekjes volgen snel en zullen op onze online platformen beschikbaar worden gesteld 
tegen het einde van de maand april. Door COVID-19 kunnen ook geen huisbezoeken 
plaatsvinden voor de allerkleinste en geen presentaties voor de andere groepen. Daarom 
vragen we om alle vragen omtrent de kampen via telefoon, mail of chat te doen met de leiding.  

Daarnaast vragen we met aandrang om geen overschrijvingen te doen tot u nieuws krijgt dat 
dit wel kan. Dit om terug stortingen te vermijden als we alsnog slecht nieuws ontvangen van 
de bevoegde instanties. We hopen op duidelijkheid ten laatste tegen half juni 2020.  

Als laatste blijven we jullie op de hoogte houden over de verdere evolutie en de maatregelen 
die we als scoutsgroep moeten treffen om alsnog een fijn werkjaar te verkrijgen voor leden en 
leiding.  

Stevige linker, 
Scoutsgroep John F. Kennedy Menen  

 


