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Allerbeste Kapoenen,

We hebben een dringende opdracht gekregen van de koning. Er zijn gevaarlijke stropers
weggelopen uit ons land en het is aan ons om hen te zoeken. Hieronder kan je de brief
lezen, maar de koning is per ongeluk wat woorden vergeten in te vullen, dus dat moeten
jullie zelf doen.

Beste kapoenenleiding van scouts Wilsele,
Ik, de koning, heb dringend jullie hulp nodig om gevaarlijke stropers te vangen. Ze zijn
weggelopen en het is aan jullie om ze te pakken. Vertrek op jullie reis vanuit het
continent waar wij op wonen, namelijk …………………….. Daar moeten jullie op zoek gaan naar
een dier. Het is een roofdier dat behoort tot de hondachtigen, je zal hem herkennen
aan zijn gehuil. Het is een ………………. Hij zal jullie helpen en doorsturen naar zijn
vrienden van de warme Sahara, daar moet je op zoek gaan naar Zara, ze is een zeeeeer
groot en lang dier, ze heeft een blauwe tong en bruine vlekken, ze is een …………………
Zara stuurt jullie door naar het continent waar pinguïns leven, …………………… Nadien
moeten jullie op zoek naar een dier dat bruin is, goed kan springen en een buideltje
heeft voor haar kleintjes, jullie gaan op zoek naar een …………………………… Zij gaat jullie de
juiste weg wijzen naar Amerika en daar ga je op zoek naar een grote roofvogel die een
bruin lijf heeft en een wit hoofdje, …………………… Als laatste eindigen jullie op het
continent waar Panda’ s leven, dat is ………………………
Hopelijk lukt het jullie samen met jullie kapoenen om als goede padvinders mij te helpen!

De Koning

Ondertussen zijn de stropers al super ver en daarom gaan wij op safarireis rond de wereld.
We beginnen onze reis hier in België en gaan zo naar de verschillende continenten om zo
hopelijk de stropers te vinden. Het grote probleem is dat niemand weet waar ze zijn. Enkel
de dieren in de bossen, in de Sahara en bij de sneeuw kunnen ons hierbij helpen. We gaan
als echte padvinders te werk en komen elke dag aan bij een nieuw continent. Om ervoor te
zorgen dat we goed en grondig zoeken, zijn er vier zoekteams van padvinders. Een rood
team, een blauw team, een groen team en een geel team. Neem zeker ook
een accessoire of een kledingstuk mee in de kleur van je team, zo ben jij als
padvinder te onderscheiden van de andere groepjes. We houden ons als team
samen klaar en met de hulp van de dieren gaan we de stropers vinden!



Beste kapoenen en ouders

De vergaderingen zitten er al even op, maar dat wil ook zeggen dat het kapoenenkamp er
bijna aankomt! Wij zijn super blij dat jullie met ons meekomen en hopen dat jullie er even
hard naar uitkijken als wij.
Via dit boekje willen we jullie zo goed mogelijk voorbereiden op dit super spannend avontuur
en er voor zorgen dat jullie er zonder kleerscheuren vanaf komen. Lees dus maar
aandachtig verder!
Zoals jullie vast en zeker al door hebben gelden er dit jaar nog steeds coronamaatregelen.
De leiding volgt deze op de voet op en zorgt dat jullie hier tijdens het kamp geen last van
ondervinden. Vorig jaar is het allemaal vlekkeloos verlopen, wij gaan dat dit jaar opnieuw zo
doen.
Toch willen we graag even benadrukken dat jullie hier ook een verantwoordelijkheid in
dragen. Als ouders zijn jullie verantwoordelijk om er voor te zorgen dat jullie kapoen
kiplekker mee op kamp vertrekt en dat, indien jullie kapoen ziek wordt tijdens het kamp, jullie
hem/haar zo snel mogelijk komen halen. Jullie zullen hiervoor ook een papier moeten
ondertekenen bij het afzetten van de bagage.
Hierbij verwijzen we jullie ook graag door naar het extra document met de algemene regels
van onze scouts.
De huidige beperking in aantal vormt geen probleem voor de kapoenen, iedereen kan dus
zeker mee!

Groetjes en veel kusjes xxx

jullie leiding



Wat is belangrijk op kamp?

BAGAGELIJST
Dit ga je zeker kunnen gebruiken op kamp:

❏ Lange en korte broeken/rokjes
❏ T-shirts
❏ Dikke truien
❏ Regenjas
❏ Onderbroeken
❏ Kousen!!
❏ Pyjama
❏ Zwemkledij
❏ Schoenen (zowel sandalen als stevige schoenen die kunnen dienen als

stapschoenen)
❏ Hoofddeksel (pet, zonnehoed …  als bescherming tegen de zon)
❏ Handdoeken (en eventueel een washandje)
❏ Een linnen zak voor je vuile was
❏ Zonnecrème en aftersun
❏ Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, borstel, haarrekkertjes …)
❏ Gamel, bestek en een beker
❏ Een pot choco, confituur of speculaaspasta (deze geef je af bij het afzetten van de

bagage, je hoeft deze dus niet in je rugzak te steken)
❏ Keukenhanddoeken (2 stuks)
❏ Zaklamp
❏ Strips of een boek (voor tijdens de platte rust)
❏ Drinkbus (handbagage bij vertrek)
❏ Matje of luchtmatras (met pomp)
❏ Slaapzak
❏ Verkleedkleren. We zijn dit jaar onderverdeeld in vier groepen met een verschillende

kleur. Bij welke kleur jij hoort wordt later nog gecommuniceerd.
❏ Extra dekentje of een knuffel
❏ Kaartjes en postzegels of geld voor postkaartjes en postzegels
❏ Adressen van het thuisfront en familie
❏ Ontsmettingsmiddelen (NIET VERPLICHT, de leiding heeft alles mee, maar als je dat

graag zelf ook meeneemt mag dit zeker)
❏ Medische fiche (deze geef je AFGEDRUKT af bij het afzetten van de bagage, zorg

dat deze geüpdatet is)
❏ Kids-ID (indien je dit hebt, dit is niet verplicht - deze geef je ook af bij het afzetten van

de bagage)

Label a.u.b alle kleren van je kapoen of schrijf de
initialen op het etiket. We merken dat dit elk jaar
opnieuw een probleem is en onze berg verloren
voorwerpen wordt steeds groter.

!! Om een eventuele verspreiding van het virus op kamp
tegen te gaan is dit ook zeer belangrijk. Dus vergeet dit
zeker niet te doen alvorens je de bagage komt afgeven!



Dit nemen we zeker NIET mee op kamp!

- zakmes
- GSM, Nintendo Switch en andere elektronica …
- speelgoed
- juwelen
- aanstekers
- snoepgoed (dit mag je eventueel wel meenemen, maar dan geef je dit samen met je

bagage af aan de leiding en wordt dit tijdens het kamp verdeeld onder alle kapoenen)
- andere dure spullen …

PRAKTISCHE INFORMATIE

Bagage
U mag de bagage van uw kapoen op de lokalen komen afzetten op 27 juni 2021. Dit gaat
omwille van corona in shiften gebeuren. Het tijdstip waarop u mag komen vindt u op het
einde van dit boekje. Het is de bedoeling dat jullie hierbij een mondmasker dragen en zo
weinig mogelijk contact maken met andere ouders.
Snoep, choco-/confituurpotten… worden dan ook verzameld. Deze hoeft dus NIET in je
bagage, je mag deze direct aan de leiding afgeven. Dit geldt ook voor eventuele medicatie!
Voor we op kamp vertrekken hebben we ook van elke kapoen een afgedrukte up-to-date
medische fiche nodig. Deze ontvangen we dan ook graag samen met de bagage. De
medische fiche kan u terugvinden op de groepsadmin van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Vertrek
U mag uw kapoen op 1 juli 2021 om 10u komen afzetten aan de achterkant van het station
van Leuven (Benedenplein).
Hier start het avontuur van je kapoen en mogen jullie afscheid nemen. Je kapoen wordt hier
verwacht met een rugzak met daarin een lunchpakket en een aantal drankjes. Zorg ook
dat je kapoen deftige (gesloten) schoenen aanheeft. We zullen nog een eindje moeten
stappen.
Moest er nog medicatie zijn die niet in de (hoofd)bagage zit, mag je deze in de rugzak
meepakken. Gelieve dan wel iets te laten weten aan de leiding bij vertrek.

Einde
Aan alle sprookjes komt een einde, aan dit kamp dus ook… . Jullie mogen je kapoen op 7
juli 2021 terug komen halen. Dit gaat ook in shiften gebeuren die jullie op het einde van dit
boekje terugvinden.
Het adres waar jullie je kapoen mogen komen halen is: scouts Thila Coloma,
Geerdegemstraat 80, 2800 Mechelen.
Dit zal via het kiss-and-ride-principe gebeuren. We willen dit zo vlot mogelijk laten
gebeuren en vragen hiervoor dan ook jullie medewerking. Gelieve dus niet te lang te blijven
napraten en de coronamaatregelen te respecten. Ook hier is het de bedoeling dat je een
mondmasker draagt en dat je contact met andere ouders zoveel mogelijk vermijdt. In
tegenstelling tot vorig jaar is carpoolen wel toegestaan!

Betaling
Gelieve voor 29 juni 2021 te betalen door per kapoen €110 over te schrijven naar
BE40 7360 4340 7463 met de vermelding van de naam van jouw kapoen.



Adres voor post
naam van je kapoen
Scouts Wilsele
Geerdegemstraat 80
2800 Mechelen

Vergeet niet om je kapoen geld mee te geven voor het kopen van kaartjes en postzegels.
Voorgeschreven en gefrankeerde omslagen van thuis meebrengen mag natuurlijk ook.
Het versturen van kaartjes is uiteraard niet verplicht, maar het is toch altijd fijn om een
kaartje te sturen naar het thuisfront.

Scouting Op Maat
Scouts is er voor iedereen! En daarom willen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om
een gedeeltelijke terugbetaling aan te vragen bij jouw mutualiteit. Indien je dit wenst aan te
vragen, vind je een aanvraagformulier op de website van jouw mutualiteit. Dit mag je
afgeven aan Kasper bij de bagagedrop. Je krijgt het papier dan ook meteen ondertekend
terug mee naar huis.
Heb je het moeilijk met het betalen van het kamp, neem gerust een kijkje op
https://www.scoutswilsele.be/scouting-op-maat. Scouting Op Maat is een fonds vanuit
Scouts en Gidsen Vlaanderen dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting voor wie
financieel wat minder ademruimte heeft.

BELANGRIJK!
We vragen jullie om ons een mail te sturen indien je kapoen:

- last heeft van heimwee
- af en toe bedplast (een extra slaapzak meegeven kan hierbij handig zijn)
- een allergie heeft, medicatie moet nemen of een dieet moet volgen
- luizen heeft
- of andere belangrijke zaken die wij best op voorhand weten

zodat wij hier op kamp rekening mee kunnen houden.

Mogen we jullie vragen om je kapoen voor vertrek toch nog eens te checken op luizen. Dit
kan veel gedoe en problemen vermijden op kamp.

Medicatie mag je (indien mogelijk) in de bagage steken. Anders mag je deze bij het
afleveren van de bagage ook aan de leiding afgeven. Indien dit niet mogelijk is mag uw
kapoen deze ook altijd bij vertrek meenemen. Graag is de leiding hier dan wel van op de
hoogte.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scoutswilsele.be%2Fscouting-op-maat%3Ffbclid%3DIwAR2wFNeg8jCqQS0aCb7aA8baB_I-6FJq9CKeslunCcnBpvcN-8pVAonKz2g&h=AT0IZkL6p4iVjo39BMYVLx4jB4ym-ACCna2lEtTy7X6B4vd2h6DTDnqVujpOjZjtGNlb_DKZoiqpC31LOPLlfBfitn4rH5RWBTQVaCJZrinPQNwzpc5ulaslqTvaV4nRLC2EYoQNMwbTpGjGOug_Yw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scoutswilsele.be%2Fscouting-op-maat%3Ffbclid%3DIwAR2wFNeg8jCqQS0aCb7aA8baB_I-6FJq9CKeslunCcnBpvcN-8pVAonKz2g&h=AT0IZkL6p4iVjo39BMYVLx4jB4ym-ACCna2lEtTy7X6B4vd2h6DTDnqVujpOjZjtGNlb_DKZoiqpC31LOPLlfBfitn4rH5RWBTQVaCJZrinPQNwzpc5ulaslqTvaV4nRLC2EYoQNMwbTpGjGOug_Yw


Welke kleuren heeft de Jeep waarmee we op safari gaan?

Wie kan deze dieren het mooiste inkleuren?



Nummers en mailadressen van de leiding
Als er nog vragen zijn over het kamp mag je ons altijd contacteren.
Hieronder vind je alle gegevens van de kapoenenleiding:

Kasper Buntinx
Schrandere Sifaka
kasperbuntinx@scoutswilsele.be
0478/60 40 13

Elle Vermaelen
Kleurrijke Parkiet
ellevermaelen@scoutswilsele.be
0496/25 46 53

Jonas Geebelen
Joviale Agame
jonasgeebelen@scoutswilsele.be
0486/88 04 69

Silke Brullemans
Toegewijde Fodi
silkebrullemans@scoutswilsele.be
0487/62 92 49

Dag Verbeeck
Onbevreesde Wezel
dagverbeeck@scoutswilsele.be
0484/64 50 91

Tuur Vangrimde
Snedig Stekelvarken
tuurvangrimde@scoutswilsele.be
0484/33 92 04

mailto:ellevermaelen@scoutswilsele.be
mailto:jonasgeebelen@scoutswilsele.be
mailto:silkebrullemans@scoutswilsele.be
mailto:dagverbeeck@scoutswilsele.be
mailto:tuurvangrimde@scoutswilsele.be


Zoals gewoonlijk gaan er ook super toffe foeriers mee. Gedurende het hele kamp gaan
Kobe, Hanne, Quinten en Annelies heel lekker eten voor ons maken, zodat we elke dag veel
energie hebben om alle toffe spelletjes te spelen!

Kobe

Hanne                    Quinten Annelies

Beste padvinders,

We hopen dat jullie al kampkriebels hebben gekregen bij het lezen van dit kampboekje, wij
alleszins wel. Het wordt een kamp met alles erop en eraan waarvan je al heel het schooljaar
wegdroomt achter je bankje. Dit kamp wordt er hopelijk eentje dat jullie niet snel zullen
vergeten. Ondanks de coronamaatregelen zorgen we er allemaal samen voor dat dit super
wordt.
Een vraagje, groot of klein, dan moet je bij de kapoenenleiding zijn! Contacteer ons zeker als
je nog vragen hebt.
Wij studeren nu nog even superhard zodat we nadien met jullie kunnen genieten van onze
safarireis. We zien jullie op 1 juli aan het station!

Veel kusjes van jullie grote kapoentjes xxx

Dag, Elle, Jonas, Silke, Tuur en Kasper



Dit zijn de shiften voor het afzetten van de bagage op 27/06:

Gelieve de coronamaatregelen te respecteren en een mondmasker te dragen!

20u00 - 20u30 Finn
Roald

Suzanne
Bas
Gust
Lana
Noah
Lara

20u30 - 21u00 Sid
Jef

Tibbe
Adam

Jeanne
Wilma
Bente

21u00 - 21u30 Emilie
Theo

Robbe
Elena
Flore
Wout
Hugo

21u30 - 22u00 Millie L
Anton
Lisa
Jake

Hasse
Annabel

Mila



Dit zijn de shiften voor het ophalen van je kapoen(en) op 7 juli in Mechelen:

Gelieve hierbij een mondmasker te dragen en voldoende afstand te houden van de leiding
en andere kapoenen. Dit gebeurt via een kiss-and-ride-principe. Het is dus niet de
bedoeling om te blijven napraten, maar gewoon om je kapoen op te halen en te vertrekken.

11u00 - 11u30 Finn
Roald

Suzanne
Bas
Gust
Lana
Noah

11u30 - 12u00 Sid
Jef

Tibbe
Adam

Jeanne
Wilma
Bente

12u00 - 12u30 Emilie
Theo

Robbe
Elena
Flore
Wout
Hugo

12u30 - 13u00 Millie L
Anton
Lisa
Jake

Hasse
Mila



Dit jaar zijn we onderverdeeld in verschillende groepen padvinders, die onderverdeeld zijn in
kleuren. Het is dus ook de bedoeling dat je je padvindersoutfit in die kleur uitkiest.

Dit zijn de verschillende groepen:

GROEN

Finn
Noah
Adam

Jeanne
Robbe
Wilma
Elena

ROOD

Roald
Suzanne

Sid
Theo
Hugo

Millie L
Jake

Annabel

GEEL

Bas
Lana
Tibbe
Emilie
Wout
Lisa
Mila

BLAUW

Gust
Jef

Bente
Flore
Anton
Hasse
Lara



SCOUTSKAMP   ZOMER  2021

LEES DE MAIL GRONDIG VOOR MEER DUIDING.

BRENG MEDISCHE FICHE IN ORDE.
EXTRA FORMULIER WORDT ZOALS VORIG JAAR BIJ AANVANG GETEKEND AFGEGEVEN.

BAGAGEDROP GEBEURT IN TIJDSLOTEN.
BEKIJK DE SPREADSHEET DIE BINNENKORT DOORGESTUURD WORDT.

CHECK DE GEZONDHEID VAN JE KIND.
EEN LID GAAT NIET MEE OP KAMP ALS HIJ/ZIJ SYMPTONEN VERTOONT.

HIERBIJ KAN EEN SNELTEST UITSLUITSEL GEVEN.

VOLG DE PROCEDURE BIJ ZIEKTE.
ALS OUDER STA JE PARAAT OM JE KIND OP TE KOMEN HALEN BIJ SYMPTOMEN. 

JOJO'S & GIVERS VAN EEN ANDER GEZIN DRAGEN EEN MONDMASKER. 

IN FUNCTIE VAN DE CORONATRACING MELD JE DIT OOK BIJ DE TAKLEIDING, .

CARPOOLEN MAG MITS VOORWAARDEN.


