
 

 

 

 

 

 

 

Kapoenenkamp 2022 
– 

Roesbrugge/Haringe 
 

 

 

 

 
 

Piratenkamp



 

 

Kampthema 

Deze zomer nemen we jullie mee overzee, en gaan we richting Haringe waar we ons 5-

daagse zullen doorbrengen met onze scheepslui.  Denk alvast na over jullie stoerste 

piratenoutfit, en bereid jullie voor op een fantastisch avontuur! 

Praktische info 
Dit jaar gaat het kamp door in Roesbrugge - Haringe!  Wij vertrekken op zondag 3 juli en zijn 

terug op donderdag 7 juli. Dit jaar gaan we niet met de trein naar de kampplaats maar vragen 

we jullie om jullie zoon/dochter af te zetten, op zondag 3 juli om 9h aan de Sint-Martinuskerk 
in Haringe. Op donderdag 7 juli mogen de kinderen terug afgehaald worden aan het 

dorpshuis om 14u.  
 

Als u een briefje wil sturen naar uw kapoen is dat op volgend adres. Dit is ook het adres 

waar we vertoeven: 

 

Het dorpshuis Haringe 

(Naam kapoen), Scouts JFK Menen 

Moenaardestraat 95 

8972 Roesbrugge-Haringe  

 

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 2022’ te vermelden. Deadline om in te schrijven: 

15 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. 



 

 

Vragen?  
Mochten jullie nog met vragen zitten over het kamp, of als er zaken zijn die jullie apart 

nog eens met de leiding willen bespreken zijn wij zeker bereid om daarop een antwoord 

te geven. U kan ons contacteren na de activiteit, telefonisch, via mail of indien nodig kan 

ook een huisbezoek ingepland worden. 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! 

 

                         Contactgegevens leiding 

Inne Beghein 0477 32 37 15 

beghein.inne@outlook.com  

Dauwe Bulckaen 0471 75 09 35 

Nel Mulle 0468 22 80 05 

Caro Staelens 0473 97 60 82 

Ella Deryckere 0470 23 25 62 

Kasper Bulckaen 0474 45 19 69 

Vince Lefebvre 0472 71 45 81 
 

 



 

 

Dagindeling van een piraat  
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 voor de scheepslui 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. 

 

8h30 Een stevig piratenontbijt 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. 

 

09h15 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 in de kombuis! 

 

14u00 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 piratenverhaaltje sluiten we de dag af en kruipen we in onze kajuit om 

de volgende dag weer vol energie op te staan.



 

 

Wat nemen we mee? 
 

OPMERKING: Gelieve ALLES te naamtekenen!!!!  
 

Kledij  
o Kousen 

o Ondergoed 

o T-shirts  

o Truien 

o Broeken 

o Regenkledij 

o Zwemkledij 

o Speelschoenen 

 

Wasgerief  
o Handdoeken 

o Tandenborstel & tandpasta  

o Kam / borstel 

o Toiletzak  

Slaapgerief  
o Slaapzak 

o Bedovertrek 

o Teddybeertje  

o Pyjama  

Diversen 

o Zakdoeken 

o (Linnen)zak voor vuil goed  

o Twee keukenhanddoeken 

o Schotelvod 

o Zwemgerief 

o Briefpapier, balpen, postzegels & 

enveloppen 

o Strips 

o Drinkbus 

o Zaklamp 

o Muggenmelk 

o Zonnecrème 

o Gamel, bestek & beker  

o Identiteitskaart 

o Goed humeur  

 

 

 



 

 

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 

Als je aangemeld bent, kies je bovenaan voor ‘Profiel’. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Registreren 



 

 

   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.



 

 

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 neemt geen gsm, horloge of Tablet mee. 

● Er wordt enkel medicatie meegegeven als deze echt nodig is, deze wordt afgegeven 

bij vertrek. 

● ALLES moet genaamtekend worden, OOK de schoenen!!! (veel kinderen hebben 

dezelfde schoenen) 

 

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 piraten leiding 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Schip ahoy piraatjes! 


