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Kampthema 
Als jullie goed naar de voorpagina van het kampboekje gekeken 
hebben konden jullie het al raden, dit jaar is het thema van ons 

kamp DISNEY!! 

Elke dag van het kamp zal helemaal rond 1 of enkel Disneyfiguren 
draaien, zorg dus maar dat jullie tegen dan alle films opnieuw 

bekeken hebben en echte Disney-experts zijn!       

Kom bij het vertrek aan het station verkleed als Pinokkio/Micky 
Mouse/Olaf/een Dalmatiër/je favoriete Disneyprins(es)/…  



Praktische info 
Waar gaan wij naartoe? 
Scouts JFK Menen + naam kind 

De Wingerd/ De Beuk,  

Oude Heerweg 109 

 9160 Lokeren 

 

➔ Dit is ook het adres waar je brieven naar kan sturen 

Wanneer gaan wij op kamp? 
We vertrekken op donderdag 1 juli naar onze supertoffe kampplek. 

Afspraak om 8:40 aan het station van Menen waar we de trein 
nemen naar Lokeren. Op woensdag 7 juli mogen de ouders hun welp 

terug ophalen om 16u30 aan het station van Menen. 

Hoe inschrijven? 
Het kamp kost 110 euro, over te schrijven op de scoutsrekening: BE35 
0682 0654 3137 (Betalen = inschrijven) 

Gelieve bij de overschrijving het volgende te vermelden: 

KAMP + ‘NAAM’ + WELPEN 

 

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 

 

DEADLINE VOOR DE INSCHRIJVINGEN IS 25 JUNI!!!! 
 



Dagindeling 

 



Wat neem ik mee? 
 
 Scoutstrui en scoutsdas!! 
 Mondmasker 
 Ondergoed voor elke dag (en misschien wat reserve) 
 Verse kleren 
 Toiletzak en washandje 
 Kids ID 
 Zonnecrème en petje tegen de zon 
 Zwemgerief 
 Handdoek en afwashanddoek 
 KW 
 Bord, beker en bestek 
 Slaapzak, hoeslaken en kussensloop 
 Pyjama en knuffelbeer 
 Warme trui voor ’s avonds 
 Waterpistool 
 Schoenen (speel- en stapschoenen) 
 Drinkbus 
 Muggenspray 
 Eventueel persoonlijke medicatie (die geef je af 
aan de leiding bij het vertrek met de bijhorende informatie) 
 Postkaartje, briefpapier, postzegels, balpen 
 Klevertjes van de mutualiteit 
 Goed humeur 
 Verwenpakketje voor jullie leuke leiding 
 Zak voor vuile kleren 

Niet meenemen:  
  Asociale media-apparaten (geen gsm, tablet,..) 
 Vuurwerk 
 Messen of andere wapens 
 Te veel snoep 
 Huisdier 

 



Medische fiche 
Controleer voor het kamp zeker nog eens de gegevens van uw dochter/zoon. 

We merken nog altijd dat veel ouders de individuele steekkaart nog niet 
hebben ingevuld. Het is voor ons zeer belangrijk dat wij beschikken over deze 
gegevens voor in geval van nood. Alle gegevens worden verwerkt volgens de 

regels van de GDPR/privacy en zijn dus in goede handen bij ons.  
 

Hieronder even een stappenplan hoe u de medische fiche aanmaakt of 
aanpast.  

 

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/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



Vragen 
Indien u vragen hebt over het kamp, inschrijven, medische fiche,  .. Kan u ons 
altijd contacteren via volgende contactgegevens: 

 

Gelieve niet te bellen tijdens kamp om te vragen hoe het met je kind gaat, en 
deze nummers enkel te gebruiken voor noodgevallen. Geen nieuws is goed 
nieuws. Het wordt een supertof kamp, en er wordt goed voor uw kind 
gezorgd. Brieven sturen mag natuurlijk wel! 

Afspraken 
1. Er wordt enkel medicatie meegegeven als deze echt nodig is. 

Deze wordt afgegeven bij vertrek. 
2. ALLES moet genaamtekend worden, ook de schoenen!! (Veel 

kinderen hebben dezelfde schoenen) 
3. Als de leiding jullie snoep vindt, dan wordt het afgenomen. 
4. De leiding heeft altijd gelijk! 

 

 

Mail: 
 
info@scoutsmenen.be 

 

Gsm-nummers leiding: 
 
Lukas Pille: 0478 74 57 44 
Thijs Gellynck: 0494 53 94 05 
Indra Ghesquiere: 0484 92 41 13 
Milo Vantyghem: 0491 91 40 67 
Luna Deryckere: 0488 05 43 45 
Bente Vandamme: 0477 78 99 80 
Thibo Valcke: 0470 38 99 53 
Sarah Huysentruyt: 0494 35 60 88 

 



Corona maatregelen 
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 
Bubbels van 100? Ja (maar onder voorbehoud) 

Dat we met bubbels van 50 leden exclusief (bege)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.  

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. 

• Wanneer deze drempelwaarden behaald worden, blijft het maximumaantal van de 
bubbel 100. 

 

Binnen de bubbel zullen we contact mogen hebben met elkaar zoals we het altijd al gekend 
hebben!! Afstand houden en/of een mondmasker dragen is niet nodig. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Persoonlijke hygiëne op kamp:  
Op kamp zullen we erop 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 ;) 
 

• Hoest en nies in de elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoeken (eenmalig) om je neus te snuiten.  

• De leiding zal erop 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht voor kamp: 
Dit is de eerste kampopdracht, het maken van deze opdracht kan een 
voordeel zijn op kamp. Neem deze laatste pagina ingevuld mee in je rugzak. 

1. Noem alle personages die op de voorpagina staan van het kampboekje 
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