De Woestijntovenaars
Kapoenenkamp 2019-2020

Liefste kapoenen
Ik heb heel dringend jullie hulp nodig! Hier ver vandaan, in de Kempische woestijn, in
het verre oosten van België, was ik aan het rondtrekken met de hele tovenaarsclan.
We noemen onszelf de woestijntovenaars, omdat we het woestijnzand nodig hebben
om onze magische krachten te kunnen gebruiken. Vandaag hadden we terug onze
eerste les spreukologie op de tovenaarsschool, na een lange tijd thuisblijven door de
lockdown.
We hebben heel veel lessen gemist door al die coronamaatregelen. Ik zat naast mijn
beste tovenaarsvriend, Melchior. De eerste spreuk die we moesten uitspreken was de
zandmanspreuk, waarbij je zelf zandmannetjes kan toveren en besturen. Het lukte best
goed, omdat iedereen zijn huiswerk thuis flink had gemaakt. Behalve Melchior, hij had
heel de tijd niets gedaan voor school. Hij zat de hele tijd thuis vanuit zijn luie zetel de
kapoenenshow te bingewatchen. De grootmeester van toverkunsten had hem toch
aangeduid om de zandmanspreuk voor te doen vooraan in de klas. Ik zag al dat
Melchior schrik had, omdat hij niet genoeg geoefend had. Maar toen gebeurde iets
ongelofelijk!:

POEF!
Een luide knal en een lange TUUT gingen door mijn oren. Toen ik mijn ogen opende,
stond mijn mond open van verbazing. Melchior heeft de hele klas omgetoverd tot
zandmannetjes! Ik ben net op tijd onder mijn bank gedoken en ik ben zo kunnen
ontsnappen. Ik heb nu heel dringend jullie hulp nodig, ik ben de enige tovenaar die
deze fout nog kan rechtzetten. Maar ik kan dit nooit alleen, we moeten al onze krachten
bundelen om een anti-spreuk te kunnen maken. Ik kan jullie leren hoe je een tovenaar
kan worden. Zouden jullie mij alstublieft kunnen helpen?
Met Magische Groeten
Een treurige Tovenaar

praktisch
 Inschrijven
U kan uw kapoen inschrijven via de site bij “inschrijving kapoenenkamp” of via
https://scouts4811.be/tak/kapoenen/inschrijving-kapoenenkamp

 Adres
Jeugdkamphuis Heidedal
Duinenstraat 2
3670 Oudsbergen

 Aankomst & Vertrek
Jullie zijn welkom op woensdag 1 juli en kunnen jullie ouders terugzien op maandag
6 juli.
We hebben de aankomsturen in 2 groepen verdeeld vanwege de coronamaatregelen.
GROEP 1 (voorrang voor ouders met zowel welp als kapoen)
Afzetten 1/7 om 15u00 (na afzetten welp)
Ophalen 6/7 om 11u (na ophalen welp)
GROEP 2
Afzetten 1/7 om 16u00
Ophalen 6/7 om 12u

 Prijs
Gelieve een bedrag van €80 over te schrijven naar BE19 0688 9815 0612 met
mededeling "Kamp 2020 + naam kapoen". Pas na deze betaling is de inschrijving
volledig.

Wat neem ik allemaal mee?
We zouden willen vragen om op alle spulletjes van jullie kapoen een naam te zetten
om verloren voorwerpen te minimaliseren.

 SLAAPGERIEF:
BEDOVERTREK
SLAAPZAK
VELDBED/MATRAS
KUSSENSLOOP
PYJAMA
ZAKLAMP
KNUFFEL
STRIP/BOEK

 TOILETGERIEF:
TANDENBORSTEL
TANDPASTA
ZEEP/SHAMPOO
HANDDOEK & BADHANDDOEK

 KLEDIJ:
ONDERBROEKEN
SOKKEN
T-SHIRTS
TRUIEN
EEN LANGE BROEK
SHORTJES/ROKJES
BIKINI/ZWEMBROEK/BADPAK
REGENJAS
PANTOFFELS
STAPSCHOENEN SPEELSCHOENEN
KAPOENENTRUI
DAS
VERKLEDING (STUK STOF TER
GROOTTE VAN DE RUG VAN JE
KAPOEN DIENT ALS CAPE)

 EXTRA:
ZONNECRÈME
ZONNEBRIL
PET/HOEDJE
BROODDOOS EN DRINKBUS MET
NAAM
KEUKENHANDDOEK
POT CHOCO/ CONFITUUR
SNOEP (MAAR NIET TE VEEL)
KIDS ID

MEDICATIE
KLEVERTJES ZIEKENFONDS

 BEDWATEREN:
GELIEVE DIT TE MELDEN OP DE
MEDISCHE FICHE
PAMPERS
RESERVE ONDERGOED
PLASTIEKEN ZAKJE

Contact
Voor vragen of in geval van nood kunnen jullie ons steeds bereiken via de volgende
magische nummers.

 Donna
+32 493 71 36 41

 Moby
+32 477 07 08 08

 Jopie
+32 470 25 48 27

 Veva
+32 476 80 53 73

 Nala
+32 472 74 71 45

 Appie
+32 472 45 44 77

 Tika
+32 495 17 33 13

 Bisou
+32 474 32 38 16

 Xebo
+32 484 87 65 3

Doorbellijst
We maken bij de kapoenen ook gebruik van een doorbellijst. Zo belt de leiding naar
de eerste persoon van de doorbellijst in geval dat er informatie moet worden
doorgegeven aan alle ouders. Die eerste persoon belt dan naar de volgende in de lijst
en die tweede dan naar de volgende en zo door. Deze lijst vind je op de volgende
pagina.
Voornaam

Achternaam

Gsm

ANNA

CARPENTIER

479803131

CARLOS

PARENT

0486 89 13 64

ELIAS

BOSCH

485373251

ELLIS

VAN DEN BROEK

32497392809

FELIX

VAN HULST

485546737

FINN

BROECKX

486336619

JASPER

GROENEWEGE

0479 332 772

JOACHIM

VERMEULEN

486716713

JULES

DIERICKX

470640900

JULIA

DE GRAUWE

495752325

JULIETTE

AMMERLAAN

476916351

KLARA

LIPS

485156543

LILI

MAPLESON-SIOEN

485966242

LIO

GYSELINCK

+32 477 85 01 64

LIZA

KALH?FER

499551730

LOU

MAUREL STES

476760537

LOUISE

GEYSEMANS

0472 102 104

MATHIEU

GIEBENS

495998883

MATTHIAS

MAES

468266831

MAYA

VANCUTSEM RAMIREZ

473714977

NICOLAS

JACOBS

497430680

PAULINE

CARPENTIER

479803131

PIETER

VAN KELST

474379251

RENEE

LORMANS

496560249

RENEE

EYSKENS

32486140860

RENEE

GEURTS

486570444

STELLA

DOOM

32474339019

SUZANNE

JANSSENS

0471/89-48-48

THIMON

JANSSENS

471894848

TUUR

BOONEN

486476463

VIC

GIJSENS

479603320

WARRE

VAN DEN BOSSCHE

495903078

Coronamaatregelen (voor de ouders)
Als laatste hebben we alle praktische en veiligheidsmaatregelen nog toegevoegd die
jullie reeds hebben gevonden in de mail over de coronamaatregelen. Zo kunnen jullie
ook altijd in dit document terecht voor informatie over de coronamaatregelen tijdens
ons kamp.

 Belangrijk!
•

In de eerste plaats willen we jullie vragen om zo snel een seintje te geven moest
je na deze maatregelen en/of andere omstandigheden toch besloten hebben
dat je kapoen niet mee op kamp zal gaan. Dit kan via
kapoenen@scouts4811.be

•

De leden zijn verplicht hun medische fiche te updaten op de
groepsadministratie. Indien dit niet is gebeurd, mag het lid in kwestie jammer
genoeg niet mee op kamp vertrekken.
Hoe gaat dit nu weer in zijn werk? Om ervoor te zorgen dat wij op de hoogte
zijn van mogelijke allergieën of medicatie die uw kind moet innemen gebruiken
wij de individuele steekkaart.
STAP1:
surf naar https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ en
maak een gebruiker aan OF gebruik de gebruikersnaam die je al in het begin
van het jaar hebt aangemaakt adhv het lidnummer van je kapoen. Indien dit het
geval is werk je alle noodzakelijke en zeker medische informatie bij.
STAP 2: vul de gegevens van je kind in en laat deze gegevens controleren door
je postcode in te geven.
STAP 3: vul zo veel mogelijk contactgegevens in! Zo staat alle belangrijke
informatie over jullie bijelkaar en kunnen wij jullie op de hoogte houden.
STAP 4: druk op "opslaan en verder naar de individuele steekkaart"
STAP 5: vul de medische informatie over je kind in en druk vervolgens op
"opslaan en goedkeuren"
STAP 6: maak je nooit meer zorgen over een medische fiche want deze
gegevens blijven doorheen heel het jaar opgeslagen en u kan ze steeds
veranderen indien nodig.

Onderstaande link geeft je alle stappen nog eens weer om het gemakkelijk te maken.
https://scouts4811.be/tak/groep/individuele-steekkaart

 Bubbel
Op kamp zullen zowel leden, leiding als foeriers 1 grote bubbel zijn. Er wordt hier
rekening gehouden met de limiet van 50 personen. Lekker gezellig

 Wie mag er mee?
•

Iedereen mag mee. Kinderen die tot een risicogroep behoren moeten wel
toestemming van een dokter EN van hun ouders/voogd hebben.

•

Alle kinderen die de vijf dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel
ziektesymptoom vertonen mogen mee op kamp

•

Na het kamp mogen de leden een week lang niet op bezoek gaan bij
risicopatienten.

•

De leden moeten een volledig kamp meegaan. Ze mogen dus niet later of
vroeger afgehaald worden.

 Start en einde kamp
•

Bij aankomst en ophalen draagt iedereen een mondmasker (wij de leiding zullen
er ook 1 dragen) kinderen onder de 12, waaronder dus de kapoenen hoeven
geen mondmasker te dragen.

•

Voor het uur van aankomst en ophalen zullen we werken met een
groepjessysteem om te vermijden dat te veel ouders met elkaar in contact
moeten komen. Het is belangrijk dat maar 1 ouder jullie kapoen naar het kamp
brengt. Als laatste vragen we aan jullie dat ouders die zowel een kapoen als
welp naar het kamp brengen vooorkeur geven aan groep 1. Dit omwille van
organisatorische redenen die we samen met de welpenleiding hebben
besproken. Het groepjes systeem ziet er als volgt uit:
GROEP 1 (voorrang voor ouders met zowel welp als kapoen)
Afzetten 1/7 om 15u00 (na afzetten welp)
Ophalen 6/7 om 11u (na ophalen welp)
GROEP 2
Afzetten 1/7 om 16u00
Ophalen 6/7 om 12u
Je kan je inschrijven via dit online formulier op
https://scouts4811.be/tak/kapoenen/inschrijving-kapoenenkamp

•

de

site

Er zal jammer genoeg geen brunch noch een bbq plaatsvinden, jullie zullen wel
een echte scout kunnen ophalen van het kamp.

 Hygienemaatregelen
•

Handen en gezicht worden regelmatig gewassen. Dwz:
o Voor en na elke activiteit
o Voor en na het eten
o Bij tussendoortjes
o Na elk toiletbezoek

•

Er zullen voldoende grote bussen ontsmettingsgel aanwezig zijn.

•

Er worden elke dag nieuwe keukenhanddoeken gebruikt.

•

Elke kapoen zal individueel een aantal dingen moeten meenemen
(dit wordt ook nog eens op de kampbrief gezet)
o Drinkbus
o Ontsmettingsgel/spray (klein busje individueel gebruik)
o Zonnecreme
o Tandpasta
o Zeep
o Keukenhanddoek
! Vergeet zeker niet al deze spullen te tekenen met je naam !

•

Er worden voldoende papieren zakdoeken voorzien voor de kinderen en deze
worden afgesloten in een vuilbak na gebruik. Dit is een verplichting vanuit
scouts en gidsen vlaanderen.

•

Er is 1 persoon verantwoordelijk bij de leiding voor EHBO. Deze persoon zal
altijd de verzorging uitvoeren gedurende het kamp.

 Contactlogboek
•

Dit jaar zullen we werken met een contactlogboek. Hier wordt elk contact dat er
wordt gemaakt buiten onze bubbel (enkel door foeriers) genoteerd.

 Foeriers
•

We werken zo veel als mogelijk met collect en go zodat we onze bezoeken aan
de winkel minimaliseren, moest er toch een bezoek plaatsvinden zal dit met
mondmasker
zijn.

•

onze foeriers zijn aangewezen extra aandachtig te zijn voor goede
handhygiene. Ze dragen tijdens het klaarmaken van eten een mondmasker en
handschoenen.

 Activiteiten
•
•

we vermijden contactspelen zo veel als mogelijk.
Er zal voldoende nachtrust en middagrust voorzien worden

 Uitstappen
•

Dit jaar zal er geen daguitstap plaatsvinden.

 Wat als er iemand ziek is?
•

De ouders van de kapoen in kwestie worden zo snel mogelijk gecontacteerd.

•

Een zieke kapoen wordt zo snel mogelijk van de groep geisoleerd in een veilig
en hygienisch lokaal dat we op het kampterrein hiervoor hebben ingericht.

•

Er is 1 persoon aangeduid binnen de leiding die zich hierover zal ontfermen en
die dit zal opvolgen in veilige omstandigheden.

•

Indien een kapoen na het kamp symptomen of ziekte zou vertonen wordt er zo
snel mogelijk een dokter gecontacteerd. De dokter zal dan het contact tracing
center
contacteren
en
die
contacteren
de
scouts.

•

Scouts en gidsen Vlaanderen zal later nog een duidelijk exit-plan doorgeven in
het geval zieke kinderen. Maar hier vind je wat er voorlopig is doorgegeven.

 Extra informatie
● Enkele links met extra informatie over de maatregelen:
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen
https://ambrassade.be/files/attachments/.2961/COM_20200522_zomerplan_jeugdbe
wegingen_DEF.pdf
● Voor vragen aan S&G Vlaanderen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2SDkZ8Z0nMGJZVTw0GHYB5cb45i5pEwu4bkW3tdqUFIcA/viewform

