
 
 
  
 
  

KAPOENENKAMP 2021 
 

LOKEREN 
 

Druk deze tekening af en kleur hem zo goed mogelijk in. Op de dag van vertrek kan je 
hem aan de leiding afgeven om uit te hangen op de boerderij van boer Frans! 
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1. Kampthema 
 
 
Oh neen!!! Er is een virus uitgebroken op de kinderboerderij in Lokeren. Straks worden alle 
dieren besmet. Boer Frans is ten einde raad. Als alle dieren besmet worden, dan wordt de 
kinderboerderij ontruimt en is het gedaan met de dierenpret. "#$  
 
Boer Frans nodigt de kapoenen van Scouts JFK Menen uit via een brief aan de kapoenenleiding 
om hem te helpen het virus te bestrijden. Op dit kamp zullen jullie samen met de leiding helpen 
om ervoor te zorgen dat de dieren niet ziek worden of dat de dieren weer beter zijn, voordat 
de dierenbestrijders de kinderboerderij leeghalen!!! 
 
Kom allemaal als echte boeren en boerinnen om samen het virus tegen te gaan. Of verkleed 
jullie als een dier en zorg ervoor dat je niet besmet wordt. Boer Frans en de leiding rekent op 
de dapperheid van de kapoenen!  
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2. Praktische info 
 
Dit jaar gaan we op kamp naar Lokeren! 
 
Wij vertrekken op zaterdag 3 juli en zijn terug op woensdag 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. 
Op woensdag zullen we terug zijn rond 16u25. 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: 

De Wingerd / De Beuk 
(Naam Kapoen), Scouts JFK Menen 

Heerweg 109 
9160 LOKEREN 

 
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 2021’ te vermelden. Deadline om in te schrijven: 25 juni. 
 
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. 
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3. Invloed op het kamp door het Coronavirus 
 
Mag ik mee op kamp? 
 
Alle kinderen die de drie dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom 
vertoonden, mogen mee op kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige 
luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Indien je twijfelt 
neem dan contact op met uw huisarts voor het juiste advies. 
Als iemand binnen de gezinsbubbel besmet is en/of in quarantaine verblijft, gelden de 
bijhorende maatregelen ook voor deelnemers van het kamp. Zolang iemand in het gezin in 
isolatie verblijft, mag je dus niet mee op kamp. 
 
Bubbels van 100? Ja! (maar onder voorbehoud) 
 
Dat we met bubbels van 50 leden exclusief leiding op kamp mogen vertrekken, stond al vast. 
Op de veiligheidsraad van 11 mei werd beslist dit aantal op te trekken naar 100 leden exclusief 
leiding vanaf 25 juni. 
 
Let op: dit maximumaantal geldt onder voorbehoud. We volgen dit goed op en houden je op 
de hoogte. 
 
Op 25 juni verhoogt het maximumaantal van de bubbels naar 100 als… 
 

- 60% van de volwassen bevolking gevaccineerd is. 
- Er op de intensieve zorgafdeling van de ziekenhuizen minder dan 500 bedden bezet zijn. 

 
 
Laat ons dus hopen dat de regels iets soepeler zullen zijn dan vorig jaar en dat we met z’n allen 
(kapoenen en welpen) op kamp kunnen vertrekken zonder te strenge maatregelen J 
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Persoonlijke hygiëne op kamp 
 
 
Op kamp zullen we er op toezien dat we de hygiëne maatregelen zo veel mogelijk in ons 
achterhoofd houden. Hier nog een aantal basisregels die je als lid van buiten moet kennen 
tegen het kamp J 
 

• Hoest en nies in de elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoeken (eenmalig) om je neus te snuiten. 
• De leiding zal er op toezien dat de handen op geregelde basis gewassen worden. 

 
Ziek op kamp 
 
Indien we merken dat uw dochter/zoon ziek wordt op kamp zullen we u contacteren en vragen 
om uw kind te komen ophalen. Indien uw dochter/zoon geen covid symptomen heeft kan uw 
kind gewoon thuis verder uitzieken. Indien u merkt dat de ziekte corona gerelateerd is laat uw 
kind testen op corona. Indien de test effectief positief is laat u dit zo snel mogelijk weten aan 
ons!! Bij een corona besmetting zullen wij als leiding de gepaste beslissingen nemen om het 
kamp verder in goede en veilige omstandigheden (vervroegd) af te ronden.  
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4. 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 

Liese Claeys 0479 30 06 57 

Lotte Mulle 0478 22 35 53 

Nel Mulle 0468 22 80 05 

Hanne Vansteenkiste 0491 25 90 62 

Ella Deryckere 0470 23 25 62 

Robbe Vanfleteren 0499 61 33 70 

Steije Maertens 0478 02 44 30 

Tibo Vercruysse 0471 07 31 21 



 7 

5. 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 + toneeltje 

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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6. Wat nemen we mee? 
 
OPMERKING: Gelieve ALLES te naamtekenen!!!! 
 
® Pick-nick voor de eerste dag! 
® Slaapzak 
® 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 
® Klein rugzakje 
® Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep) 
® Medicatie indien nodig (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) 
 
 
Door ervaringen met vorige kapoenenkampen, willen we aan de ouders vragen 
om de rugzak niet TE zwaar te maken. Het is de bedoeling dat het kind de rugzak 
zelf nog kan dragen!  
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7. Medische fiche invullen 
 
We merken dat sommigen onder jullie nog steeds de medische fiche niet ingevuld hebben. Dit 
moet zeker in orde gebracht worden voor we op kamp vertrekken! 
 
Stap 1 
Meld je aan of registreer je via de Groepsadministratie. Dit doe je door naar onderstaande link 
te surfen. Je kan je registeren met het lidnummer van uw kind die op de lidkaart staat. Indien 
u het lidnummer niet meer weet, mag u altijd een mailtje sturen naar info@scoutsmenen.be .  
 

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/  

                       
 
Stap 2 
Indien je aangemeld bent, kies je bovenaan voor ‘Profiel’. 
 

 
 
Stap 3 
Eens op je profiel, kies je voor de knop ‘Individuele steekkaart’. Daar kunt u de medische fiche 
invullen. Vergeet zeker niet om op ‘Opslaan’ te klikken als u de fiche ingevuld heeft! 
 

           
 
In principe zou u de medische fiche elk jaar moeten herbekijken of heraanvullen indien er zich 
nieuwe medische zaken omtrent uw kind voordoen. Dit is dan ook belangrijk dat wij deze info 
hebben van uw kind als er iets zou gebeuren tijdens een activiteit, op weekend of op kamp. 

Registreren 
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8. 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. Wij zullen af en 

toe wel een fotootje posten via onze Facebook of Instagrampagina.  
- 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: 
 
Liese Claeys: 0479 30 06 57 
Lotte Mulle: 0478 22 35 53 
Nel Mulle: 0468 22 80 05 
Hanne Vansteenkiste: 0491 25 90 62 
Ella Deryckere: 0470 23 25 62 
Robbe Vanfleteren: 0499 61 33 70 
Steije Maertens: 0478 02 44 30 
Tibo Vercruysse: 0471 07 31 21 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


