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 VOORWOORD 

Allerbeste kapoenen, 

Dit jaar trekken we samen voor vijf dagen naar de Belgische 

jungle. Maak jullie rugzak maar al klaar, zoek jullie beste 

stapschoenen bij elkaar en haal jullie speurdersinstinct maar 

naar boven, want we gaan op dieren zoektocht. Tussen de vele 

bomen en de struikgewassen zoeken zal een heuse opdracht 

worden en daarom kunnen we jullie hulp meer dan goed 

gebruiken. Onderweg zullen ongetwijfeld enkele opdrachten en 

gevaren ons pad kruisen waar we hopelijk samen goed 

doorheen komen. Wie weet vinden we nog sporen van Mowgli, 

Tarzan of zelfs van de oude dinosaurussen. 

We kijken er alvast naar uit om met jullie op pad te gaan. 

 

Vele groetjes, 

De leiding: Cyriel, Nel, Lene, Ruben en Mathieu 
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Praktische informatie (voor de 

ouders)   

Vertrek/ Aankomst  

We vertrekken op maandag 26 juli aan het station van Ieper om 9u. We 

komen op vrijdag 30 juli om 17u toe, terug aan het station. Dit uur kan nog 

lichtjes afwijken, maar dat melden we dan op de site / Facebook.  

Bij het vertrek zullen we de identiteitskaarten verzamelen. Indien uw zoon/ 

dochter iets van medicatie dient te nemen, kunt u ons die overhandigen 

aan het station en vooraf al eens melden door een mailtje te sturen.  

Inschrijven  

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar  

kapoenenscoutsieper@gmail.com . Gelieve in te schrijven tot en met 25 

juni. Dit kamp heeft de prijs van 95,- EUR en dit dient ook voor 25 juni 

gestort te worden op het volgende rekeningnummer + vermelding: Kamp 

2021 + naam kapoen.  

BE66 4648 3190 0143 

Adres  

Ouders, tantes, nonkels, vriendjes, familie,... kunnen allemaal een brief 

schrijven naar de kapoenen naar het volgende adres:  

Naam kapoen  

Vlaamse Ardennendreef 27 

9700 Oudenaarde 

BELGIE 

mailto:kapoenenscoutsieper@gmail.com
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Ervaring leert ons dat het gemakkelijker is als u op voorhand het adres op 

een enveloppe schrijft en er al een postzegel op kleeft als u kapoen graag 

een brief naar huis wil sturen.  

In geval van nood  

Je kan de leiding bereiken op kamp in geval van nood op de volgende 

nummers. Hierbij willen we benadrukken dat dit enkel om hoogdringende 

redenen is en niet om te horen hoe ze het stellen op kamp.  

Nel Deruytter : 0499769504  

Cyriel Stroobant : 0470066022 

 

Vragen 

Stuur gerust een mailtje naar kapoenenscoutsieper@gmail.com of bel naar 

een van bovenstaande nummers.  
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Enkele mededelingen vanuit de 

leidingsgroep  

Tijdig inschrijven 

Omdat het vlees voor het kamp op voorhand moet worden besteld willen 

wij vragen om ten laatste tegen 25 juni in te schrijven voor het kamp. De 

bestelling wordt kort daarna doorgegeven.  

In het geval dat het inschrijvingsgeld niet meer tijdig op de rekening van de 

tak zou verschijnen, ontvangen wij graag een mailtje waarin de inschrijving 

wordt meegedeeld.  

Wie te laat inschrijft zal 15 euro extra betalen.  

Een degelijke verzekering voor elk kind 

Voor ieder lid werd bij de inschrijving aan het begin van het scoutsjaar een 
verzekering afgesloten. Wat de verzekering dekt staat uitgebreid op de site.  
https://scoutsieper.be/voor-ouders/verzekering 

Medische gegevens  

Op de groepsadministratie beschikt de leiding over medische gegevens 

van haar leden. Ouders worden gevraagd om deze medische gegevens bij 

te werken indien nodig. Zo beschikken we steeds over de meest recente 

informatie. Mogen wij vragen deze gegevens nog even te controleren, 

zodat wij uw kind van de beste medische zorgen kunnen voorzien.  

Gedeeltelijke terugbetaling van het kamp  

Net zoals bij de tochten kan ook een aanzienlijk deel van het kampgeld 

teruggewonnen worden. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden. 

• De mutualiteit 

   Bijna elke mutualiteit voorziet specifieke formulieren waarmee u een deel 

van het kampgeld kunt terugkrijgen. 

   Surf even naar https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/archief/ 
kampgeld-terugbetaald en kies de mutualiteit die voor u van toepassing is. 
   Laat dit document invullen door de (groeps)leiding op een hiervoor 

voorzien moment. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scoutsengidsenvlaanderen.be%2Farchief%2Fkampgeld-terugbetaald%3Ffbclid%3DIwAR06B6jyYLc01ThkglBJjmcaIiM26WAGYGCrFDFwmZZyVCsT2d1WgCyse2E&h=AT0QUfDT1XceYvBPCoFpVyOMPDArmBOdzUnjIZ5-17wzgDcwfRFu9aIy0Io4DpMQMQBeJNr7Fq0E5YambYp_bnuHFh52v1NIjJRkj7XSBBLusHIr1-ZyVXtCSO6cpqltlKc_ktdGUIgKEmxJdJ-PMH3MrKA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scoutsengidsenvlaanderen.be%2Farchief%2Fkampgeld-terugbetaald%3Ffbclid%3DIwAR06B6jyYLc01ThkglBJjmcaIiM26WAGYGCrFDFwmZZyVCsT2d1WgCyse2E&h=AT0QUfDT1XceYvBPCoFpVyOMPDArmBOdzUnjIZ5-17wzgDcwfRFu9aIy0Io4DpMQMQBeJNr7Fq0E5YambYp_bnuHFh52v1NIjJRkj7XSBBLusHIr1-ZyVXtCSO6cpqltlKc_ktdGUIgKEmxJdJ-PMH3MrKA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.scoutsengidsenvlaanderen.be%2Farchief%2Fkampgeld-terugbetaald%3Ffbclid%3DIwAR06B6jyYLc01ThkglBJjmcaIiM26WAGYGCrFDFwmZZyVCsT2d1WgCyse2E&h=AT0QUfDT1XceYvBPCoFpVyOMPDArmBOdzUnjIZ5-17wzgDcwfRFu9aIy0Io4DpMQMQBeJNr7Fq0E5YambYp_bnuHFh52v1NIjJRkj7XSBBLusHIr1-ZyVXtCSO6cpqltlKc_ktdGUIgKEmxJdJ-PMH3MrKA
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• De belastingen:  Fiscaal attest 

Ouders van kinderen jonger dan 14 jaar kunnen een 

belastingsvermindering krijgen. Dit kan na kamp via mail aangevraagd 

worden bij de groepsleiding. (groepsleidingscoutsieper@gmail.com) 

 

 

Omwille van de aankomst bij het station bij terugkeer zal het laten invullen 

van de formulieren niet mogelijk zijn na het kamp. Het eerstvolgende 

moment waarop dit wel opnieuw kan is bij terugkomst van overgangstocht 

op 19 september 2021. 

 

 

Foto’s 

In de toekomst zullen na elke tocht en elk kamp ook de foto’s op de 

website worden geplaats. De foto’s van het vorig kamp zijn alvast 

toegevoegd. Zie https://scoutsieper.be/ voor-ouders/fotos 

Een extraatje 

Ten slotte zijn wij heel fier te melden dat het geld dat de leidingsploeg dit 

jaar inzamelde, zal worden gebruikt om de kosten van de verzekeringen, 

materiaal- en personenvervoer te dekken. Dit zorgt ervoor dat de kosten 

voor u zoveel mogelijk gedrukt worden. 

Tot slot zal ook de digitale versie van het kampboekje van elke tak te 

vinden zijn bij de respectievelijke takagenda’s. 

  

https://scoutsieper.be/?fbclid=IwAR1cmo4eV_3OYoUhHU6NfJOAxyWrWPDP-BDsslhoqpkwcABbm7mq0nWUW2U
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Wat moet er allemaal in de rugzak   

• Uniform (hemd is niet verplicht, das en dasring wel!!!)   

• Picknick voor de eerste middag  

• Ondergoed voor 5 dagen  

• kousen voor 5 dagen  

• Shorts (2)  

• T-shirts (5)  

• Dikke trui (2)  

• Lange broeken (2)  

• Kledij die vuil/kapot mag zijn  

• Zwemgerief  

• Regenjas  

• Witte T-shirt  

• Pyjama  

• knuffel  

• Matje  

• Slaapzak  

• Toiletzak met tandenborstel,tandpasta, zeep, shampoo, kam...  

• Zonnecrème !!!! 

• Handdoek en washandje  

• Eetgerief (Gamel, drinkbeker, mes, vork, lepel)  

• MINSTENS/LIEVER MEER dan 2 keukenhanddoeken  

• Verkleedkleren in jungle-thema  

• Siskaart, identiteitskaart en gele klevertjes  

• Medicatie indien nodig (afgeven aan leiding bij vertrek)  
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• Je allerbeste humeur en je beste beentje :)   

Dit alles moet in 1 trekrugzak ( geen trolley) zitten die ze zelf kunnen 

dragen tijdens het wandelen!!! Gelieve ook alles te naamtekenen, om 

verloren voorwerpen te vermijden.  

Wat neem ik zeker NIET mee  

• Snoepgoed  

• Horloge  

• gsm, laptop, gameboy, playstation, mp3, iPod, iPhone, Ipad, 

nintendo...   

• Dingen zwaarder dan 50 kilo  

• Levende dieren  

• Grote hoofdkussens  
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Praktische informatie (voor de 

Kapoenen)   

Oefen deze liedjes maar al goed, want we zullen dit op kamp elke dag zingen! 

Avondlied  

Inzetten: O heer zing nu  

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 bee  

Luist'rend fluist'ren kruinen neer  

  en sterren staan al teder  

  

Geef ons Heer, zegen en rust en vree.  

 

Slaapwel  
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Liedje voor het eten  

Inzetten: voor spijs en drank zing nu  

Voor spijs en drank, 

Voor dagelijks brood 

  

Voor spijs en drank en dagelijks brood  

Voor spijs en drank en dagelijks brood  

Voor spijs en drank en dagelijks brood  

Bikke bikke bik! Hop hop hop!  

Bikke bikke bik! Hop hop hop!  

Biiiiiiik! Hoooop! Smakelijk!  
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Als je al niet kan wachten om op kamp te vertrekken, kun je 

je alvast voorbereiden met deze spelletjes!   
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