Op Avontuur in de Jungle
KAPOENENKAMP 2021
25 - 30 juli

Leiding: Nala, Kora, Gigi, Xebo, Toto, Kerri

Inleiding:

Hey kapoenen en ouders!
Na laaaang wachten is het eindelijk zo ver, Kapoenenkamp!! Dit jaar vertrekken
we op een Avontuur. Wij willen van jullie echte avonturiers maken die samen met
ons meegaan naar de jungle. Ga maar al op zoek naar jullie beste dieren
verkleedkleren, want die ga je zeker nodig hebben op kamp! Leeuw, zebra,
krokodil, papegaai of toekan het kan allemaal op ons avontuur in de jungle.
Natuurlijk zijn er deze keer ook fantastische foeriers bij die voor jullie heerlijk
maaltijden zullen bereiden.
Hopelijk hebben jullie er al even veel zin in als de leiding en zien we jullie op het
kamp!

DE LEIDING:
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DE FOERIERS:
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Wat neem ik mee:
SLAAPGERIEF
❏ Matje/veldbed/luchtmatras
Slaapzak
❏ Pyjama
❏ Hoofdkussen
❏ Zaklamp
❏ Muggenmelk
❏ Knuffel(s)

TOILETGERIEF
❏ Tandenborstel en tandpasta
❏ Washandjes en handdoeken
❏ Shampoo en zeep

KLEDIJ
❏ Korte en lange broeken
❏ T-shirts
❏ Truien
❏ Kousen
❏ Ondergoed
❏ Waterdichte regenjas
❏ Stevige schoenen die tegen de
regen kunnen
❏ Kleren die echt vuil mogen worden

TEGEN DE ZON
❏ Zonnecrème
❏ Zwemgerief
❏ Handdoeken
❏ Petje/ hoedje
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ETEN & DRINKEN
❏ Drinkbus
❏ Gamel of plastieken bord
❏ Bestek
❏ Kommetje
❏ Beker

EXTRA’S
❏ Briefpapier, enveloppen en -postzegels
❏ Strips en/of leesboek

VERGEET ME NIETJES
❏ Identiteitsbewijs!
❏ Medicatie indien nodig (gelieve deze aan het begin van het kamp aan de leiding te
geven met richtlijnen i.v.m. gebruik)
❏ Scoutsuniform (enkel das)
❏ Zak voor vuil goed
❏ Rugzakje (voor daguitstap)
❏ Verkleedkleren in het jungle thema

CORONA MAATREGELEN
❏ 2 mondmaskers!!
❏ ontsmettingsmiddel (de leiding neemt dit ook mee)
❏ Twee keukenhanddoeken met je naam op!!! (Zeer belangrijk voor de hygiëne
maatregelen)

ZET OVERAL JE NAAM IN!!!
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Wat neem ik niet mee:

●

Snoep (Heb je toch snoep bij, geef het dan af zodat we het eerlijk kunnen verdelen).
Als we snoep vinden is het voor de leiding!

●

Waardevolle voorwerpen zoals GSM, MP3-speler, televisies, …

●

Dure kleren, op scoutskamp kan alles vuil worden!

●

Slecht humeur :))))

Praktisch:
Locatie: Goedendagstraat z/n, 2300 Turnhout
aan de lokalen heten Chiro Vonk

Datum: 25 juli tot 30 juli

Vervoer:
Afspreken OP HET TERREIN (Goedendagstraat z/n, 2300 Turnhout)
om 13u op zondag 25 Juli! (Middageten gebeurt nog thuis)
We doen een oproep naar de ouders om alle kindjes veilig naar het kampterrein te
brengen door middel van carpoolen.
Indien dit niet lukt GELIEVE ONS TE CONTACTEREN dan zorgt de leiding voor een
andere oplossing!

Terugkomst:
We eten samen nog middageten en tegen 12u30 op vrijdag 30 Juli kunnen de ouders
jullie terug komen oppikken!

PS: zorg dat jullie medische fiches in orde zijn! Dit is erg belangrijk dat wij jullie
medische info hebben stel dat er iets mis zou lopen. (Waar we natuurlijk niet vanuit
gaan!)
Better safe than sorry! https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie
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Inschrijven:
Schrijf je in door het inschrijvingsformulier in te vullen op de website van de scouts.
KAMP PRIJS = €75,5. Als u twee kinderen in onze scouts hebt, betaalt u €5 minder
per kind. Als u drie of meer kinderen in onze scouts hebt, betaalt u €7 minder per kind.
Dit bedrag kan gestort worden op de rekening van de scouts:
BE63 7360 1136 2808
MET VERMELDING: ‘KAPOENENKAMP + NAAM VAN UW KIND’
Vormt de betaling echter een probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de
groepsleiding (groepsleiding@scouts121.be).

Fonds op maat:
We zijn er ons van bewust dat een kamp genoeg geld kost. Het komt al eens voor dat
ouders niet het hele bedrag voor een of meerdere leden in één keer kunnen neertellen.
Daarom heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen een initiatief opgestart, genaamd Fonds Op
Maat, voor families die het financieel wat moeilijker hebben. Kort uitgelegd komt het er
op neer dat de kampprijs in drie delen wordt opgedeeld. Eén deel betaalt het lid, één
deel betaalt Scouts en Gidsen Vlaanderen en het derde deel betaalt de groepskas van
onze scouts. Voor meer informatie kan je altijd bij de leiding terecht. Als jullie hier
gebruik van willen maken, kunnen wij dit in alle discretie regelen.
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Afspraken:

●

materiaal wordt met respect behandeld

●

Nachtrust is belangrijk op kamp. De leiding zal er dan ook op toezien dat de leden op
tijd gaan slapen. Dit betekent tussen 20u00 en 20u30. De leden blijven ’s ochtends
in hun bed tot 8u00. Indien ze al eerder wakker zijn, houden ze zich in stilte bezig.

●

Pesten kan absoluut niet. Wie dit toch doet krijgt een waarschuwing en een straf.
Als de pesterijen blijven aanhouden worden de ouders gecontacteerd.

●

Kapoenen steken nooit alleen de straat over en blijven altijd op het terrein dat bij
iedere activiteit duidelijk wordt aangegeven.

●

Doe niet bij een ander wat je niet wil dat een ander bij jou doet!

●

Geen snoep meenemen. Er is voldoende eten voorzien. Wordt dit toch gevonden
wordt het onder iedereen verdeeld.

●

Laat Gsm’s en andere waardevolle spullen thuis

VOOR AFSPRAKEN ROND CORONA: ZIE BRIEF CORONA MAATREGELEN!

TOT OP KAMP!!!

8

