
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kampbrief 

Hoihoi lieve kapoenen, 
 
Aangename kennismaking! Mijn naam is Pim, ik ben een jongetje van 10 jaar en kan jullie 
hulp wel gebruiken…  



 

 

Ik heb gehoord dat jullie op kamp gaan deze zomer, dicht bij mijn bos. Ik leef in een bos met 
heel veel verschillende insecten. Het zijn allemaal vriendjes en vriendinnetjes van  
 
 

Kampbrief 
 

Hoihoi lieve kapoenen, 
 
Aangename kennismaking! Mijn naam is Pim, ik ben een jongetje van 10 jaar en 
kan jullie hulp wel gebruiken…  
Ik heb gehoord dat jullie op kamp gaan deze zomer, dicht bij mijn bos. Ik leef in 
een bos met heel veel verschillende insecten. Het zijn allemaal vriendjes en 
vriendinnetjes van mij. Zo heb je de lieveheersbeestjes, vlinders, bijtjes, 
mieren, kevers enzovoort.  
MAAR… sinds kort heb ik kennisgemaakt met mijn nieuwe buurvrouw; 
Schurftenia. Ze heeft een paar slechte bedoelingen  Ze wil mijn bos 
vernietigen en er een appartementsgebouw opzetten. Dit zou betekenen dat al 
mijn vrienden en vriendinnetjes een nieuwe thuis moeten zoeken.  
 
Jullie leiding heeft al een plan opgesteld om dit probleem aan te pakken, maar 
dit kunnen ze niet alleen. Hopelijk staan jullie allemaal paraat om te vertrekken 
op kamp en mij en de diertjes te helpen.  
 
Ik kijk er naar uit jullie allemaal te ontmoeten!! 
 
Warme, beestige groetjes, 
Bezorgde Pim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Praktisch 
 

 Wat?  

Een kapoenenkamp bestaat uit 5 dagen. We beginnen Onze dag om 8u met een stevig 
ontbijt. In de voormiddag spelen we een spel. En In de middag laden we onze batterijen 
terug op met een lekkere warme maaltijd. Daarna wordt er altijd een uurtje rust voorzien 
zodat de kapoenen niet oververmoeid raken. In de latere namiddag wordt nog een spel 
gespeeld. ’s Avonds vullen we onze buik met boterhammetjes gevolgd door een 
avondactiviteit.  
 

 Wanneer? 

1 tot en met 5 juli 

 Inschrijven 

Gelieve een bedrag van €60 te storten voor 20 juni op het rekeningnummer BE19 0688 9815 
0612 met de mededeling “Kamp 2021 + naam kapoen”. Wanneer u dit heeft gedaan, is uw 
kapoen definitief ingeschreven.  

 Adres 

Scouts en Gidsen Linden Sint-Kwinten 
Wolvendreef 3 
3210 Lubbeek 
 

 Aankomst 

We verwachten jullie op donderdag 1 juli om 17u op het bovenstaande adres. 

 Vertrek 

Jullie kunnen jullie kapoen terug komen ophalen op maandag 5 juli om 16u op het zelfde 
adres waar jullie ze hebben afgezet. 

 Medische fiche 

Voor we op kamp vertrekken vul je de medische fiche tijdig in zodat de leiding goed op de 
hoogte is in verband met medicatie, bedwateren, ziekte etc. Je kan de medische fiche 
invullen nadat je je hebt aangemeld op de volgende link met het lidnummer van je kapoen 
en bijbehorend wachtwoord dat je in het begin van het jaar aanmaakte.  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/


 

 

Wat zit er in mijn zak? 
 

We vragen jullie om op alle kleding en spullen de naam van je kapoen te zetten. Zo hebben 
we minder verloren voorwerpen op het einde van het kamp. Dankjewel! 

Slaapgerief 
 Pyjama 
 Pantoffels 

 Hoofdkussen 
 Slaapzak 
 Matje/veldbedje 
 Knuffel 

 Boekje of strip 

 Zaklamp 

 Eventueel extra dekentje 
 
 
Toiletgerief 

 Tandenborstel 
 Tandpasta 

 Haarborstel 
 Handdoek 
 Washandje 
 Shampoo 

 Zeep 

 Eventuele medicatie 
 

Kledij 
 UNIFORM:  bij aankomst 

(kapoenentrui + das) 
 T-shirts 

 Broek(en) 
 Shorten/rokjes 
 (Warme) truien 

 Sokken 

 Ondergoed 
 Buitenschoenen 

 Sandalen/slippers 

 Stapschoenen  
 Zwemkledij  
 Regenjas 

 
Verkleedkleding 

 We vertrekken op een insectenkamp… 
dus haal die handen uit de mouwen zodat 
je je op een leuke manier kan verkleden 
als een insect.  

 
 
 
 

 
Documentatie 

 Kids-ID 
 Klevertjes ziekenfond

Extra                                           
 Verkleedkleding (zie puntje) 
 Zonnecrème!                                           

 Zonnebril 

 Pet/hoedje 
 Brooddoos en drinkbus 

 Keukenhanddoek 

 Pot choco/confituur 
 (Snoep mag, maar niet te veel) 

 
 
Bedwateren 

 Gelieve dit te melden op de medische fiche 
Pampers, reserve ondergoed + pastieken zakje(s)



 

 

CONTACT 
 

Bij vragen voor het kamp kunnen jullie steeds terecht bij kapoenen@scouts4811.be 
 

 Nummers van de leiding 
 

 Donna – Camille van der Meijden 
0493 71 36 41 
 

 Rikki – Jolien Crommen 
0492 76 71 40 
 

 Gigi – Julia Verhagen 
0471 42 67 34 
 

 Toto – Kaat Baelen 
0468 23 48 63 

 Piño – Benoit Florus 
0471 41 48 02 
 

 Sina – Paulina Jozwiak 
0497 10 40 79 
 

 Pipa – Catou De Groof 
0479 68 94 66 
 

 Lumi – Mila Van Gestel 
0489 00 96 43 
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Doorbellijst 
 

Het concept van een doorbellijst zit zo in elkaar: we gebruiken dit om efficiënt en snel 
te communiceren. Wanneer we dringend iets te melden hebben, belt de leiding de 
eerste persoon van de lijst. Deze persoon belt de volgende en zo verder. Neemt de 

volgende persoon niet op? Dan belt u degene erna. Wat later probeert u deze 
persoon opnieuw te contacteren. Het is belangrijk dat u belt en geen berichtje stuurt. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Voornaam Achternaam Gsm 

TRISTAN MOREELS 0485 95 94 94 

NINA DE BOECK 0472 99 69 25 

RHEA LIPS 0485 15 65 43 

STELLA MASSCHAELE 0472 90 12 53 

DRIES VAN DER ELST 0499 32 72 10 

LAUREN VERBEECK 0497 59 22 74 

BORIS PARENT 0486 89 13 64 

ARTHUR GROENEWEGE 0479 33 27 72 

PIERRE AMMERLAAN 0476 91 63 51 

BENT VAN STEENBERGEN 0485 85 57 76 

LILA GOYENS 0496 53 95 13 

AIKO GYSELINCK 0477 85 01 64 

RENEE POTTIER 0486 84 60 88 

MATHIEU GIEBENS 0495 99 88 83 

ANNA CARPENTIER 0479 80 31 31 

PAULINE CARPENTIER 0479 80 31 31 

MATTHIAS MAES 0468 26 68 31 

TUUR BOONEN 0486 47 64 63 

JULES DIERICKX 0470 64 09 00 

RENÉE GEURTS 0486 57 04 44 

RENÉE EYSKENS 0486 14 08 60 

MAYA VANCUTSEM 

RAMIREZ 

0473 71 49 77 

THIMON JANSSENS 0471 89 48 48 

MARIE WILLEMEN 0498 25 26 58 

LIZA KALHÖFER 0499 55 17 30 

CARLOS PARENT 0486 89 13 64 

ELLIS VAN DEN BROEK 0497 39 28 09 

FELIX WARNEZ 0477 47 54 43 

ELIAS BOSCH 0485 37 32 51 



 

 

SÉBASTIAN GONZALEZ 0499 98 10 89 

FINN ISERBYT 0495 43 00 37 

TRIX INDIGNE 0498 53 43 34 

SOFIA ORLENT 0475 49 52 46 

JONA LAUKENS 0486 46 57 70 

ELISE IDES 0476 55 09 63 

FRE INDIGNE 0498 53 43 34 

ALICE AMMERLAAN 0476 91 63 51 



 

 

 
 

Informatie omtrent Covid-19 
 
Wel ja beste ouders en kapoenen, 
  

Het is ein-de-lijk zover: Het grote insectenkamp. Ook bij jullie thuis wordt 
ongetwijfeld halsreikend uitgekeken naar dat avontuur. Gesterkt door de 
ervaring van vorig jaar, weten we als leidingsploeg hoe deze uitdaging aan 

te gaan: we gaan op kamp, maar we gaan vooral veilig op kamp. We zetten 
even op een rij hoe we dat met de kapoenen van 48 11 corona-proof 
aanpakken: 

 
Alle leden kunnen in principe mee op kamp. Mocht er twijfel zijn om 
medische redenen, dan kan jullie huisarts hierover adviseren. Een update 

van de individuele medische steekkaart is voor iedereen een must! 
Ons zomerkamp zal er in 2021 sowieso nog anders uitzien dan we gewend 
zijn, maar wie er vorig jaar bij was zal de aanpak zeker herkennen. Scouts 

en Gidsen Vlaanderen heeft een draaiboek voorzien met concrete richtlijnen 
om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden. 
 

De basismaatregelen zien er zo uit: 
• Voor we op kamp gaan zal elke leiding een zelftest doen. We raden 

dit ook sterk aan voor alle kapoenen. Dit garandeerd een veiligere 

omgeving voor iedereen en een topkamp. Bij een positieve test zal je 

niet kunnen deelnemen aan het kamp. 

• Aankomst en vertrek: enkel de kapoenen zullen via onze 

insectenpoort binnen kunnen in het huisje. Ouders dragen een 

mondmasker en blijven buiten. De bagage kan je op de voorziene 

plaats achterlaten.  

• Ons kamp bestaat uit 1 ‘bubbel’ van maximum 50 deelnemers, 

begeleiding niet meegeteld. Binnen zo’n bubbel kunnen leden en 

leiding samenleven en spelen. Tussen verschillende bubbels is er zo 

weinig mogelijk contact met elkaar en houden we afstand.  

BELANGRIJK: Om een overzicht te krijgen van de aanwezigen in deze 

bubbel maken we een ledenlijst. Deze is gebaseerd op de betaling die 

geldt als inschrijving van het kamp.  

• Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern 

contact. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en een 

contactenlogboek waarin alles wordt genoteerd. Bijvoorbeeld wie 

wanneer en waar boodschappen deed. 

• Om externe contacten te vermijden, passen we ons programma 

daarop aan. Om die reden is ook bezoek op kamp beperkt tot 

noodzakelijke visites in functie van de organisatie van activiteiten. 



 

 

• Deelnemers die drie dagen of minder voor vertrek ziek worden, al dan 

niet met symptomen van corona, blijven thuis. Dat wil zeggen als er 

sprake is van volgende symptomen: hoesten, koorts, keelpijn, 

vermoeidheid. 

Wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon, 
kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.  

• Bij twijfel of risicopatiënten vragen we dat ouders de huisarts 

consulteren voor advies. 

• Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk 

stappenplan: onmiddellijke afzondering met 1 leid(st)er en ouders die 

hun zoon of dochter zo snel mogelijk komen ophalen. Op elk kamp 

duiden we een coördinator aan als aanspreekpunt voor opvolging van 

maatregelen. 

• We hanteren de verder gekende standaardrichtlijnen zoals 

handhygiëne, reinigen van contactoppervlakken, zorgvuldige afwas 

en verplichte mondmaskers voor +12-jarigen in publieke ruimte 

buiten de kampplaats. 

• We vragen om aan je kapoen een drinkenbus en een klein busje 

handgel mee te geven. Zo respecteren we ook hygiene voorschriften 

tijdens het eten. 

We zullen die richtlijnen strikt volgen en kunnen terecht voor ondersteuning 
bij de structuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen. We vragen jullie als 

leiding zowel begrip als vertrouwen. Aarzel niet om bij ons aan te kloppen 
met welke vraag of bekommernis dan ook.  
 

We begrijpen dat er zorgen kunnen zijn en zoeken graag samen naar 
antwoorden of oplossingen.  
 

Het is een stevige opdracht, maar we zijn paraat. We kijken er enorm naar 
uit om onze leden opnieuw de tijd van hun leven bezorgen.  
Op kamp met uitzicht op weer onbezorgd jong mogen zijn? ’t Zal wel zijn! 

 
Vriendelijke groetjes, 
 

De Kapoenenleiding 
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