DIERENKAMP

17-21 juli 2022

Thema
Toen we allemaal heel rustig aan het slapen waren op het weekend is de boze
heks zonder dat we het wisten binnengeslopen. Ze heeft is heel goed met haar
toverstaf gezwaaid en een vloek uitgesproken!
We hebben het zo lang mogelijk proberen te verzwijgen maar ze heeft ons
gedoemd tot een dierenleven. Vanaf 17 juli 2022 veranderen wij allemaal in
dieren!!
Maar natuurlijk zijn we sterker als deze vloek en kunnen wij deze terugdraaien.
En dit kan alleen door allemaal mee op kamp te komen en spelletjes te spelen,
als dit niet gebeurt zal je vanaf 17 juli voor altijd een paard blijven of nog
erger… een rat!
(P.S twijfel er zeker niet aan om de tekening op de eerste pagina in te kleuren)

Adres
Scouts heilig kruis
Oude Antwerpsebaan 205
2800 Mechelen
België

Individuele steekkaart & medicatie
De medische fiches worden online bijgehouden. Gelieve die online steekkaarten
voor het kamp na te kijken en aan te passen/vullen indien nodig. De steekkaarten
vindt u terug op de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
Ook als uw zoon/dochter medicijnen zou moeten nemen, vernemen we dat graag.
Vermeld zeker de naam van je kind en de dosering op de verpakking. De
medicatie wordt aan de leiding afgegeven bij vertrek.
Belangrijk! Er is altijd een attest van de dokter nodig om medicatie te mogen
(mee)nemen op kamp. De leiding heeft toestemming nodig van de huisarts om
medicatie te mogen geven. Dit document kan online gevonden worden op de
medische fiche onder ‘attest van de arts’.

BELANGRIJK: zorg zeker dat het medische fiche in orde is van je kind.
Indien dit niet volledig is mag je dochter NIET mee op kamp.

Vervoer
Heenweg:
▪ We verwachten de kapoenen op 17 juli tegen 13:00 aan de scouts lokalen
van het heilig kruis (Oude Antwerpsebaan 205 Mechelen).
▪ Bij aankomst wordt de kids-ID of ISI+ afgegeven.
! Er wordt een klein snackje voorzien bij aankomst. Er wordt dus verwacht
dat de kapoenen al hebben gegeten tegen dat ze aankomen.!
Terugweg:
▪ De kapoenen kunnen 21 juli om 17:00 ook terug worden opgehaald op de
kamplocatie.
We moedigen iedereen zoveel mogelijk aan om te carpoolen.
Kan u uw kapoen niet afzetten of komen halen? Laat dit dan zeker weten zodat
we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Inschrijven
Achteraan de kampbrief vind je het inschrijfstrookje terug. Dit kan je invullen
en aan een van de leiding geven of via mail doorsturen naar
kapoenen@scoutinghoboken.be.
Het kampgeld bedraagt 75 euro. Hierin zit het o.a. de huur van het kampterrein,
eten en drinken, elektriciteit, spelmateriaal.
Ook gaan we een van de dagen naar Planckendael hiervoor vragen wij een extra
15 euro. Als uw zoon/dochter een abonnement heeft hierop laat het dan even
weten en vergeet deze zeker niet mee te nemen.
Gelieve ten laatste tegen 7 juli 75+15 euro over te schrijven op de
rekeningnummer BE26 7330 6213 8129 met als mededeling:
Kapoenenkamp + volledige naam vh lid.

GELD DAT NIET VOOR IEDEREEN EVEN BESCHIKBAAR IS
Geld dat niet voor iedereen even beschikbaar is. Gelukkig zijn er een heleboel
manieren om een deeltje van het kampgeld van je kinderen terug te krijgen. Heel
wat ziekenfondsen betalen kampen terug en mensen die een leefloon hebben
kunnen ook terecht in OCMW’s. Als deze reguliere terugbetalingen toch niet
voldoende zijn om het kampgeld te kunnen betalen, kan men steeds iets laten
weten aan iemand van de (groeps)leiding en kunnen we samen op zoek naar een
oplossing.

Alle data op een rijtje
Laatste dag om vragen door te sturen
30 juni

Donderdag

Dit is voor veel kapoenen het eerste echte kamp dat ze meedoen.
We plannen natuurlijk ook nog een infomomentje in maar als er daarna nog
vragen zijn kan je ze zeker nog altijd doorsturen naar
kapoenen@scoutinghoboken.be .

Laatste dag om in te schrijven

Donderdag 30 juni

De laatste dag om je in te schrijven is donderdag 30 juni. Dit kan zowel digitaal
doorgestuurd worden of persoonlijk worden afgegeven.

Laatste dag om te betalen

Donderdag 7 juli

7 juli is de laatste dag dat je uw zoon/dochter kan inschrijven voor het kamp.

Aankomst op de kampplaats

Zondag 17 juli

Op 17 juli worden de kapoenen verwacht om 13:00 op de kamplocatie.

Vertrek naar huis

Donderdag 21 juli

Om 17:00 kan je je kapoentje terug mee naar huis nemen.

Mee te nemen
Hieronder vind je de lijst terug met alle benodigdheden voor het kamp. Neem
zeker kledij mee die vuil mag worden.
Schrijf ook zeker overal je naam in!

Kledij
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Korte broeken
Lange broeken
Warme truien
T-shirts
Sokken
Ondergoed
Regenkledij
Verkleedkledij in het thema dieren
Fluovestje
Zwemgerief
Een pet/ hoedje

Wasgerief
o
o
o
o
o
o

Tandenborstel
Tandpasta
Zeep/shampoo
Washandje
Handdoek
Kam/borstel

Slaapgerief
o
o
o
o
o

Kussen
Slaapzak
Veldbedje/matje/luchtmatras
Pyjama
Je favoriete knuffel

Schoeisel
o
o
o
o
o

Sportschoenen
Goeie stapschoenen
Eventueel sandalen
Eventueel bottine
Eventueel laarzen

SCHRIJF OVERAL JE
NAAM IN !!!!

Allerlei
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Muggenmelk/tekenspray
Zaklamp
Zonnecrème
Briefpapier, postzegels, enveloppen + adressen
Linnenzak
Drinkbus
Fruitpotje (zonder fruit)
Boterhamdoos (zonder boterhammen)
Keukenhanddoek

Verboden lijst
o
o
o
o

Elektronica
Geld
Snoep (dit pakt de leiding af en krijg je na het kamp terug)
Horloge/ wekker (of iets anders dat het uur kan verraden)

SCHRIJF OVERAL JE
NAAM IN !!!!

Contactgegevens
Twijfel niet om bij eventuele vragen iemand van de leiding te contacteren, via
mail, een telefoontje of u mag ons altijd aanspreken na de vergadering. Indien u
dit wenst kunnen we ook thuis langskomen om alles stap voor stap uit te leggen.
Hieronder vindt u onze contactgegevens terug voor noodgevallen op het kamp.
Als we even niet opnemen laat dan een boodschap achter en dan bellen we u zo
snel mogelijk terug.
Ann Hamerijckx

0487 78 32 75
ann.hamerijckx@scoutinghoboken.be

Charlotte Feyen

0494 99 80 71
Charlotte.feyen@scoutinghoboken.be

Jasper Peeters

0478 19 44 85
jasper.peeters@scoutinghoboken.be

Lindert Van Hove

0479 19 44 13
lindert.vanhove@scoutinghoboken.be

Inschrijfstrookje
Geef dit strookje te laatste tegen donderdag 30 juni af. Ouders die 2 of meer
kinderen in dezelfde tak hebben vullen dit strookje voor elk kind apart in.
Mail: kapoenen@scoutinghoboken.be
-------------------------------------------------------------------------------------Ik ouder van ............................................................................................(naam en
voornaam lid), geef hierbij de toestemming aan mijn zoon of dochter om mee te
gaan op kapoenenkamp van 17 juli tot en met 21 juli 2022. Hiervoor zal ik 75+15
euro overmaken op de volgende rekening: BE26 7330 6213 8129 (voor 7 juli!).
Bovendien verklaar ik dat de individuele steekkaart (medische fiche) die digitaal
bewaard wordt door Scouting Hoboken nog steeds volledig en correct is.
Duid aan wat van toepassing is bij uw kapoen, dan hebben de leiding en het kookteam
een duidelijk overzicht met betrekking tot eten en verzorging:
Eten (vlees):
O ik eet graag vegetarisch op kamp
O ik eet graag halal op kamp
O ik heb geen voorkeur (ik eet alles)

Datum: ......................................
Naam en voornaam ouder:
................................................................

Allergieën:
O ik heb geen allergieën
O ik heb de volgende allergie(ën):

Handtekening ouder:

