
Kapoenenkamp 
18 JULI - 24 JULI 

Herent 
 

Snoep en Koek 
 

  



Dag liefste kapoenen, 
 
De grote vakantie komt dichterbij en dat wil 

zeggen tijd voor een fantastisch, onvergetelijk 
kapoenenkamp! 

 
Het wordt een kamp om van te smullen! 
 
In deze kampbrochure vinden jullie alles wat 

jullie nog moeten weten over ons kamp: waar 
we naartoe gaan, wie er meegaat, wanneer 
jullie worden verwacht, wat jullie moeten 
meenemen, ... Lees dus zeker verder! 

 
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! 
 

Een stevige linker, 
 

Veva, Toto, Nala, Petro, Zazou, Gigi, Kerri en 
Kora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Waar gaan we naartoe? 
Tijdens ons kamp van zondag 18 juli tot zaterdag 24 
juli, verblijven we op het scoutsterrein van Scouts 
Gudrun-Elckerlyc in Herent. Hier kunnen we een hele 
week vol plezier beleven.  
 

 
  



Vertrek en aankomst ( station Zele)  
We vertrekken zondag 18 juli op kamp. We spreken om 8u00 af 

aan het station van Zele. Wat mag je niet vergeten: 
- Kids ID 
- Lunchpakket en drinkbus 
- Medische fiche  
- Eventueel attest voor mediactie 
 
De medische fiche en doktersattest mediactie vinden jullie aan het 
einde van de brochure. Dit mogen jullie bij vertrek afgeven aan 
de leiding.  
 
Hier mogen jullie ouders je ook terug komen halen op zaterdag 
24 juli tussen 14:00 en 16:00. ( Dit exacte uur wordt nog 
meegedeeld)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Post 
Al jullie briefjes mogen opgestuurd worden naar:  

 
 

Inschrijven 
Inschrijven doe je door het Google Forms document 
dat jullie via mail zullen ontvangen in te vullen. De 
kostprijs van dit kamp is €80, over te schrijven naar 
BE13 7370 0713 8839. Zodra wij dit bedrag ontvangen 
hebben, sturen we jullie een bevestiging via mail en 
is uw kapoen officieel ingeschreven. U kan uw 
kapoen inschrijven tot 30/06. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wie gaat er mee op kamp? 
 

Veva (Lise Goossens) Nala (Caro De Craecker)  

0474 58 42 86 0471 64 47 98 

 

 

 

Kora (Hanne De Strycker) Zazou (Willem Derveaux) 

0497 14 62 01 0477 88 62 61 

 
 

 
 



 
 
 

Petro (Aimee Malfliet) Toto (Kato Mariën) 

0468 24 19 18 0478 06 60 22 

  

 
 

Kerri (Bram De Maesschalck) Gigi (Sébastien Waterschoot) 

0495 78 79 85 0490 43 13 67 

  



Onze mystery fourriers zullen zorgen voor super lekker eten 
 
 

Fourier 1 Fourier 2  

verrassing verrassing 

  

 
 

Fourier 3 

verrassing 

 

 
 
 



 
 

Hoe ziet een dag op kamp eruit? 
 
8u30 
Tijd om op te staan! Om goed wakker te worden starten we 
meteen met ochtendgymnastiek. 
9u00 
Tijd voor het ontbijt! Zodat we klaar zijn voor een dag vol plezier. 
9u30 
Eerst afwassen en daarna is het tijd voor het eerste spel van de 

dag. 
12u00 
Van al dat spelen krijg je honger, tijd voor een lekkere boterham 

dus! 
12u30 
Eerst afwassen, maar daarna hebben jullie tijd om even uit te 
rusten van de vermoeiende ochtend. Je kan een dutje doen, een 
gezelschapsspelletje spelen, een strip lezen en nog veel meer. 
14u00 
Nu we terug vol energie zitten is het tijd voor het namiddagspel! 
18u00 
De fouriers maakten een overheerlijke maaltijd klaar om jullie 
knorrende maagjes te vullen. 
19u00 
Nu de afwas klaar is en de kamers netjes liggen, is het tijd voor een 
avondspel. 
20u30-21u 
Pyjama aandoen, tandenpoetsen en slapengaan. Tijd om te 
dromen over alle avonturen van de volgende dag! 
 
 

 



Bagage ( Scouts terrein, Scoutsstraat 55, 
Zele) 

Voor het opladen van de bagage spreken we 15 juli 
om 19.00 af op het scoutsterrein. Een vrachtwagen 
van de gemeente brengt al jullie valiezen naar 
Herent. 

 
 Op 24 juli mogen jullie je valies ook terug op de 

scouts komen halen om 16.00. 
 
De bagage mag bestaan uit: 
- 1 koffer ( reistas, hardcase koffer, zachtekoffer…) 
- slaapzak en veldbed of matje 
- een dagrugzakje die de kapoen meeneemt op de 
trein. 

SCHRIJF OVERAL JE NAAM OP/IN !!! 
 
 

  



Wat stop je in je valies? 
We raden aan om niet te grote valiezen mee te geven. 

ZET OVERAL JE NAAM IN !!! 
 

Kledij: 
o uniform (das + T-Shirt van de scouts) 
o lange broeken 
o shorts of rokjes 
o genoeg ondergoed 
o sokken 
o bottines of stevige, gesloten schoenen om mee te 

stappen 
o warme truien 
o T-Shirts of topjes 
o regenjas 
o sportschoenen 
o slippers 
o sandalen 
o bikini, badpak of zwembroek 
o verkleedkledij in het thema snoep en koek 

 
Slaapgerief: 
o slaapzak 
o veldbed of slaapmatje 
o knuffel 
o pyjama 
o kussen 



 
Toiletgerei: 
o shampoo 
o douchegel 
o kam of borstel 
o rekkers en speldjes voor de meisjes 
o handdoeken en washandjes 
o tandenborstel en tandpasta 
o muggenspray 
o medicatie (met het juiste document af te geven bij 

vertrek) 
o zonnecrème en aftersun 

 
Eetgerei: 
o beker 
o plastic bord of gamel 
o bestek (mes, vork en lepel) 
o 2 keukenhanddoeken (Deze overleven het kamp 

misschien niet) 
 

Overig: 
o linnen zak voor de vuile was 
o zaklamp 
o strip, boek, gezelschapspelletje, kleurboek (voor 

tijdens de platte rust) 
o drinkbus 
o zonnebril en pet 



o een kleine rugzak voor een daguitstap 
o zakdoeken 
o briefpapier, enveloppen met adressen en schrijfgerei 
o Je mooiste glimlach 
 

Wat nemen we NIET mee: 
o gsm/laptop/tablet/e.d. 
o juwelen of horloges 
o snoep (ondanks dat dit wel het thema is) 
o huisdieren 
o zakmes 
o een slecht humeur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

Liedjes 
Op de scouts zingen we voor het slapengaan, en voor het eten 
altijd een liedje. Jullie vinden ze hieronder zodat jullie al 
kunnen oefenen, en op kamp luidkeels kunnen meezingen. 
Voor degene die het kapoenenlied nog niet zo goed kennen, 
dat vinden jullie hier ook nog eens terug. 
 
 

Voor het eten 
Voor spijs en drank voor dagelijks brood wij bidden U, 

o, heer, nog een keer. 
Voor spijs en drank voor dagelijks brood wij danken U, 

o, heer. 
leider: Bikke bikke bik 
de rest: Hap hap hap 

leider: Bikke bikke bik 
de rest: Hap hap hap 

leider: Bikke bikke biiiiiiiiiiiiiiiiik 
de rest: Hap hap haaaaaaaaap 

smakelijk smakelijk eten is noodzakelijk 
anders gaan we dooooooood 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Avondlied 
O Heer, 

d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, 

het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 
Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 
Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, heer, verlaat ons niet! 
Scouts en leiders knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê. 
Luist'rend, fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê 

Slaapwel 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

Kapoenenlied 
O wat fijn, wij zijn kapoentjes en dat mag wel zijn (2x) 

 
We waren op zoek naar de zonneschijn. 

Ontdekten ze hier en dat vonden we fijn. 
En 3 uurtjes later houden wij ze goed vast, 

ook als de regen op de ruiten plast. 
 

O wat fijn, wij zijn kapoentjes en dat mag wel zijn (2x) 
 

Want scoutsjes zijn is toch zo fijn. 
Je hebt er vele vriendjes en dat mag wel zijn. 
En ga je naar huis, dan kijkt iedereen je aan 

en vraagt zich af, waar komt die nou vandaan? 
O wat fijn, wij zijn kapoentjes en dat mag wel zijn (2x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nog enkele tips: 
● Neem niet je mooiste kleren mee op scoutskamp, 

het kan altijd gebeuren dat iets vuil wordt of kapot 
gaat. 

● Schrijf op alles dat je meebrengt je naam. Zo raak 
je niets kwijt en blijven wij niet met verloren 
voorwerpen zitten. 

● Is het je eerste kamp? Soms is het handig om plastic 
zakjes voor te bereiden met voor elke dag van het 
kamp een propere T-Shirt, proper ondergoed en 
kousen… Als uw kapoen dit weet, is het makkelijker 
om zich zelfstandig aan te kleden en om de valies 
netjes te houden. 

● Schrijf op voorhand al het juiste adres op de 
envelop voor het thuisfront, en kleef er een 
postzegel op. Schrijft uw kapoen niet graag? Dan 
vind u achterin een afkruisbrief. 

● Vergeet zeker niet om de medische fiche (nog een 
keer) in te vullen en mee te geven, als ook de 
nodige documenten voor medicatie. U vindt de 
medische fiche ook achteraan deze brochure. 

 
Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook! 
Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons altijd bereiken 
via kapoenenleiding@scoutsengidsenzele.be 

 

 
 
 

mailto:kapoenenleiding@scoutsengidsenzele.be


Een stevige linker 
Veva, Kerri, Zazou, 

Kora, Petro, Gigi, Toto 
en Nala 

 
  



 

 
 

Liefste Mama/Papa/Zus(sen)/Broer(s)/Oma/Opa/Tante/Nonkel/……… 

 

Vandaag is het de ……. van het kamp in Herent. Ik heb ondertussen al ….. 
verse onderbroeken aangedaan. 

 

Het leukste dat we al gedaan hebben is 

 

………………………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

Met mij gaat alles: 
• heel goed 
• goed 
• gewoon 

Want………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

Ik mis jullie 

• Niet 
• Een beetje 
• Veel 
• Heel veel 

 

 Het meeste mis ik 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

Ik slaap naast ………………………………………………………………………………. in de 
slaapzaal.  
 

De leiding en fouriers zijn (dit stuk is alvast ingevuld) 

• Fantastisch 
• Mijn grote voorbeeld 



• Supertof 
• Knap 
• ……………………………………….. 

 

Het eten is hier 

 

 

• Superlekker 
• Redelijk lekker 
• Lekker 
• …………………………………………. 

Het lekkerste vond 
ik………………………………………………………………………………. 

 

Ik speel graag: 
• Tikkertje 
• Dikke Bertha 
• Met de leiding hun  voeten 

• ………………………………………………………………………………………………………

………….. 

 

Omdat ik weet dat jullie me graag verwennen, mogen jullie 

…………………………………………………………….……………… klaarmaken als ik 

thuis kom 

 

Als ik thuis kom wil ik heel graag: 
• Terug op kamp vertrekken 
• Met mijn kat/hond/broer/zus/… spelen 
• in bad 
• in bed 

• ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 



groetjes 

je snoepje 

………………………………………………………………………………….. 
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Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun 

kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Deze informatie draagt bij aan 

een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg. 

Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de leiding door te geven.  

Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen binnen de 

drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle leden.  

Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken. 

Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. 

Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken. 

Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig 

•jaarlijks • invullen door ouders of voogd van leden • vertrouwelijk bewaard door takleiding• 

    Adres en bereikbaarheid 

officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : ……………………….……      

gemeente: …………………………………………………………  telefoon : …………………………………………………………….…… 

eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is 

adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      

gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 

eventueel naam van verblijfsinstelling :………………………………………………………………………………………..………… 

gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….………….. 

gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….…….. 

e-mail van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………….………………………………. 
 

 
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) 

naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. 

O jongen   O meisje             geboortedatum : ……../…..…/…..… 

lidnummer: ………………………………..................................................... 

individuele steekkaart 
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broers of zussen in dezelfde groep? 

naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….……………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 
 

eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Deelname aan activiteiten 
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de 

leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) : 

O ja  O nee 

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

eventuele reden : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN? 

O nee  O ja 

O bij sporten (vb.  zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

O bij hygiëne  (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

O andere beperkingen of zorgen :  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Medische informatie 

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het 

verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder 

toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader op 

deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis via 

de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : * 

O ja  
O nee 
 

*  gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de 

kinderopvang 

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 

O nee 

O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 

 

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 

O nee 

O ja : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 

O nee 

O ja : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  

O ja - in welk jaar? : ………………………..……………………………………………………………………………… 
O nee 

 

 

bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………………………… 

 

onze huisarts : 

naam : ………………………………………………. telefoon : ………………………………………………………… 
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Aanvullende opmerkingen  

onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het 

groepsblad, op een website van scouting, … : 

O ja  O nee 

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat toestaan 

binnen de visie van scouting : 

O nee  O ja  

O  op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van deze 

steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de jaarlijkse 

herziening. 

vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct 

zijn 

voornaam en naam : ..….…………………………………….……………………………………………………………… 

ouder / voogd  (schrappen wat niet past)      

van  (voornaam + naam van het kind) :  ………………………………………………………………………………. 

datum : …………………………………..        handtekening : ………………………………………………. 

 

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche 

het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken 

datum en handtekening van ouder/voogd:……………………………………………………………. 

datum en handtekening van ouder/voogd: …………………………………………………………… 

bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt 

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle 

leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut  wenselijk dat ouders en leiding contact met 

elkaar opnemen. 

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

     

 



ondergetekende, dokter in de geneeskunde, ………………………………………………………………………………………..…………  

verklaart hierbij dat (voornaam en naam van het kind/de jongere):  

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………..  

geboren op: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……..  

mag deelnemen aan de jeugdbeweging en volgende medicatie moet toegediend krijgen :  

naam geneesmiddel: …………………………………………………………………………………………………..…….……………………………….  

dosering (hoeveelheid en frequentie dag/uur): …..……………………………………………………………………………………………  

wijze van toediening : ….…………………………………………………………………………………………….………………………………………  
 

O door leiding  

O zelfstandig in te nemen   

O door verpleegkundige  

bewaring: (vb.koelkast) .…………………………………………………………………………………..….………………………………… 

 

O door leiding  

O zelfstandig  

eventuele einddatum van de behandeling:…………………………………………………………………..….………………………………  

waarvoor dient deze medicatie: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

mogelijke bijwerkingen waarmee de leiding rekening dient te houden:  

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….  

schema op keerzijde (vb. bij meerdere voorschriften)  

 

telefoonnummer van de arts: ……………………………………………………………………………………………………  

opgemaakt te (plaats): ………………………………………… op (datum): ………………………………..………….  

handtekening en stempel van de arts:  

doktersattest medicatie 

bijlage aan de individuele steekkaart 



 
 
 
 

naam medicatie dag uur toediening bewaring ter behandeling van bijwerkingen 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

schema toediening medicatie 


