Op kamp in de Zoo
Kapoenenkamp 2021

Aangezien de dierentuin door corona gesloten werd, zijn de dieren in
opstand gekomen. Alle dagen zonder mensen werd hun gewoonweg
te saai. Daar zullen wij met de kapoenen eens gauw verandering in
brengen! We gaan op stap naar de welbefaamde dierentuin en
mengen ons tussen de beesten. Dag per dag trotseren we een regio
in de zoo, van brullende leeuwen en zingende tropische vogels tot
behendige apen en zwemmende vissen. Ook vriesland komt aan bod,
stoer ijsberen tussen pinguins in een kil ijslandschap. Liefste
kapoentjes dat beloofd wederom een spannende reis vol dierlijk
avontuur te worden.

We maken er samen een beestig leuk kamp van!
Zazoe, Kea, Nala, Petro & Smurk
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1. Coronamaatregelen
Beste kapoenen en ouders
Na een toch wel apart coronajaar mogen we even onze zorgen opzij zetten want WIJ GAAN
OP KAPOENENKAMP!

Om jullie wat meer duidelijkheid te bieden hebben we een

uitgebreid kampboekje opgesteld waarin jullie alle belangrijke informatie kunnen
terugvinden. Zo zullen jullie lezen hoe het kamp er zal uitzien, wie de kapoenen zullen
vergezellen maar ook een hele lijst van welke spulletjes er meegenomen dienen te worden.
Wat betreft de coronamaatregelen kunnen jullie alle info vinden helemaal op het einde van
het boekje. Hopelijk is zo alles duidelijk. Moesten er hier toch nog vragen of
onduidelijkheden over zijn, kan u steeds terecht bij groepsleiding@28zaoeja.be.
Indien jullie na het lezen van dit kampboekje nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te
contacteren. Ook persoonlijke informatie of belangrijke zaken waarvan we op de hoogte
dienen te zijn, horen we graag. Dit kan per mail naar kapoenen.28zaoeja@gmail.com of
telefonisch naar 0498/764.325 (Edgar Goossens/Smurk, Takleiding).
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2. Bagage binnenbrengen
Op vrijdag 23 juli kan de bagage binnengebracht worden op het Macadammeke tussen 18u
en 20u. Moest dit om bepaalde redenen niet lukken, mogen jullie ons altijd aanspreken om
hier een oplossing voor te zoeken. Aan de ouders vragen we om, net zoals de leiding, op dat
moment een mondmasker te dragen. Bedankt voor jullie begrip!
Belangrijk : Zorg dat op de bagage, slaapzakken, matjes,... ook duidelijk de naam van je
kapoen staat. Zo verloopt het installeren op kamp al een heel pak vlotter!
De leiding gaat namelijk voor de leden op kamp gaan zelf al naar de locatie om daar al de
bedjes klaar te zetten zodat de leden dit niet meer hoeven te doen bij aankomst. Het is
echter elk jaar een zoektocht welke slaapzak bij welk matje hoort, dus overal de naam is een
grote hulp.

3. Vertrek
We vertrekken maandag 26 juli in Berchem-station in perfect uniform en fluovestje. Het uur
voor vertrek is momenteel rond 7u/7u30. De treinen worden gereserveerd zodat we zeker
voldoende plek hebben, waardoor de uren nog kunnen afwijken. Het exacte uur wordt
gecommuniceerd zodra wij dit weten. Van de leiding en ouders wordt verwacht dat zij een
mondmasker dragen. De kapoenen moeten dit niet dragen aangezien ze jonger zijn dan 12
jaar.
Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen en je sis-kaart/ISI-kaart/ID-kaart. Bij vertrek
kan je de medicatie afgeven aan de leiding. Geef daarbij zeker ook een extra woordje uitleg
aan de EHBO-verantwoordelijke. Een briefje met daarop de naam van de kapoen, het
doktersvoorschrift, wanneer in te nemen en de dosis is daarbij een grote hulp.

4. Aankomst
Jullie kapoen mag op zaterdag 31 juli rond 16u weer opgehaald worden in Berchem station,
net zoals het vertrekuur zal ook het exacte tijdstip nog gecommuniceerd worden. Hierna
spreken we nog af op de scouts waar we samen, met heel de groep, kunnen afsluiten. Hier
kunnen jullie dan ook je bagage, medicatie en ISI-kaarten oppikken.
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5. Wat neem ik mee?
Gelieve alles te tekenen met de naam van de kapoen! Op die manier vermijden we een
massa aan verloren gerief!
●

Slaapgerief
○

Matje (zoals tijdens de infoavond gezegd gaat onze voorkeur hier naar uit,
maar indien je een bedje hebt, hoef je niet speciaal een matje aan te kopen).

●

○

Hoofdkussen

○

Slaapzak

○

Pyjama (+ liefst ook reserve pyjama voorzien)

○

Knuffel

Kledij (we gaan op kamp om te spelen, dus dan kan er al
eens iets vuil worden,... Voorzie dus enkel speelkledij).
○

Voldoende ondergoed

○

Voldoende T-shirts

○

Korte en lange broeken

○

Truien

○

Kousen

○

Regenjas

○

Zwemgerief (+ bandjes voor de leden die nog geen brevet hebben)

○

Hoedje/petje tegen de zon

○

Sportschoenen, laarzen,... (Bottines doen de leden aan bij vertrek!)

○

Verkleedkledij
■

●

1x een outfit in dieren-thema

Wasgerief
○

Goed gevulde toiletzak
■

Tandenborstel

■

Tandpasta

■

Haarborstel

■

Eventueel muggenmelk,....

○

Handdoeken + washandjes

○

Een klein busje alcoholgel! We voorzien er als groep ook, maar als iedereen
nog een kleintje extra meeneemt hebben we zeker voldoende!
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●

Praktisch
○

Keukenhanddoeken!! Veel kindjes vragen veel afwas, dus het zou fijn zijn
moest elk lid ongeveer 3 keukenhanddoeken meenemen (ook hier naam van
lid op vermelden).
■

In de helft van het kamp gaan we de reeds gebruikte
keukenhanddoeken wassen in een wasserij zodat elke
handdoek maar 1x gebruikt wordt en dan direct aan
de kant gelegd kan worden.

○

Linnenzak (geen plastic!)

○

Kleine spelletjes/strips/boeken/… → Mag ook mee op de trein,
en is daarnaast heel leuk voor tijdens vrij spel

○

Drinkbus + brooddoos + tocht rugzakje (neem dit al mee bij
vertrek)

○

Adressen om brieven te kunnen schrijven

○

Nodige medicatie: afgeven in Berchem-station aan de leiding

Wat hebben wij absoluut niet nodig op ons kamp en mag dus ook niet mee: Gsm, snoep,
MP3-speler, geld, kleren die niet vuil mogen worden,...
Als wij vinden dat er bepaalde zaken zijn die niet op een scoutskamp thuishoren, dan nemen
wij deze spullen in beslag en krijgen de kapoenen deze terug aan het einde van het kamp.
Belangrijk: Om de douche- en insmeermomenten een beetje vlotter te laten verlopen zal de
leiding zorgen voor zonnecrème, shampoo en douchezeep. Jullie moeten dit dus zeker niet
meegeven!
Tip: Pak de bagage samen in met je kind, zo is het makkelijker om op kamp alles terug te
vinden.
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6. Post op kamp
Onze dierenvrienden vinden het super tof om brieven te krijgen! Daarom kunnen mama en
papa, liefjes, familie, vrienden, buren,.... ook brieven schrijven naar het kamp.
Dit kan naar het volgende adres:
Scouting Erasmus Oosterhout t.a.v. NAAM LID
Beneluxweg 69
4904 SJ Oosterhout
Nederland
Ook wij gaan op kamp brieven schrijven naar het thuisfront.
Daarom krijgt elke kapoen van ons 3 kaartjes en 3 postzegels.
Meer kaartjes of postzegels krijgen kan, maar dan moeten deze ofwel meegenomen worden,
ofwel moet hiervoor bijbetaald worden.
Het kan erg handig en overzichtelijk zijn voor uw kapoen als u de adressen op voorhand op
etiketten of enveloppen schrijft.

7. Medicatie
Alle medicatie kan worden afgegeven in Berchem station aan de
leiding. Het is niet de bedoeling dat de leden medicatie meenemen
in hun rugzak/bagage.
Omdat de medische fiche al ingevuld en afgegeven is voor het kamp, kan het gebeuren dat
uw kapoen op kamp medicatie moet innemen die daar niet op staat. In dit geval neemt u ook
de medicatie gewoon mee bij vertrek en geeft u ze af aan iemand van de leiding. Het zou
gemakkelijk zijn als daar dan een briefje bij gestoken wordt met de naam van de kapoen en
het aantal keer per dag dat de edicatie moet worden ingenomen.
m
Op de moment hebben nog niet veel ouders de individuele
steekkaart van hun kind ingevuld op de groepsadmin van Scouts &
Gidsen Vlaanderen en indien dit al wel gebeurd is, is deze vaak erg
onvolledig. Bij deze willen wij dus een oproep doen om dit in te
vullen indien u dit nog niet heeft gedaan, aan te passen indien er
veranderingen zijn voor uw kind of te vervolledigen.
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U kan deze steekkaart vinden via volgende QR code:
Indien u uw kind nog niet heeft geregistreerd gaat dit gemakkelijk dmv het lidnummer,
naam en voornaam van uw kind in te vullen. Eens u geregistreerd en ingelogd bent, vindt u
vanboven in de navigatiebalk het onderdeel ‘profiel’. Als u daarop klikt, kan u vervolgens de
individuele steekkaart van uw kind openen en deze invullen.
Voor kleine probleempjes heeft de kapoenenleiding altijd een EHBO-koffer bij de hand
zodat deze direct verholpen kunnen worden! De eerste hulp wordt door de leiding
toegediend. Indien er zich iets ernstig voordoet, trekken we naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis. Uiteraard worden de ouders indien nodig zo snel mogelijk op de hoogte
gebracht. Onze EHBO-koffer wordt ook dit jaar aangevuld met de extra benodigdheden die
de maatregelen ons opleggen.
Nieuw gezien de maatregelen: De maatregelen leggen ons als groep op dat vanaf iemand
van de leden ziek is, hij/zij naar huis moet. Wanneer iemand van de leden ziek is,
corona-symptomen of iets anders, dan zullen wij de ouders contacteren en verder afspreken
hoe het ophalen dient te gebeuren. Indien u zelf weet dat u niet bereikbaar bent als ouder
gedurende de kampperiode, mag u zeker nog een andere telefoonnummer doorgeven. Wij
hebben als leiding een uitgebreid stappenplan gekregen van Scouts & Gidsen Vlaanderen
zodat wij steeds weten wat wij moeten doen volgens de richtlijnen.
Daarnaast dienen wij een contactenlogboek bij te houden, voor alle contacten buiten onze
bubbel van het kamp. Normaal gezien gaan er zo goed als geen contacten zijn met externen
op dit kapoenenkamp.
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8. Dagplanning
Hieronder volgt een overzicht van een normale dagplanning op kamp. Echter gaan wij dit
jaar, meer dan anders, ook voldoende rustmomenten inschakelen. Soms met verplichte rust,
soms enkel de kinderen die dit willen en de rest kan dan begeleid vrij spelen. Rust is
belangrijk voor de immuniteit van de leden en de leiding dus we willen hier dit jaar zeker
extra op inzetten.
●

07u45 Foeriers staan op

●

08u00 Leiding staat op

●

08u30 Kapoenen staan op

●

09u00 Ontbijt

●

09u30 Afwas, kamer en terrein opruimen

●

10u00 Opening en inspectie

●

10u30 Voormiddag Activiteit

●

12u00 Middagmaal

●

13u00 Afwas en platte rust

●

14u00 Middagactiviteit

●

16u00 Vieruurtje

●

16u30 Namiddagactiviteit

●

18u00 Avondeten en afwas

●

19u30 Avondactiviteit

●

20u45 Tienuurtje, avondlied, taptoe en slapen
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9. Wie gaat er mee?
De voltallige kapoenenleiding plus vier foeriers staan te popelen om te kunnen vertrekken.
Hieronder nog eens een korte voorstelling.

Daarnaast komen er nog vier toffe mensen mee die ons gaan verwennen met super lekker
eten, voor ons naar de winkel gaan en daarnaast mee komen genieten van ons kamp.
Allereerst gaat Arno (Maki) mee op stap, als ervaren scout en gepassioneerd chef zal hij
instaan voor allerlei deluxe maaltijden. Vervolgens hebben we Lotte (Rikki), de helft van alle
kapoenen kent haar maar al te goed van vorig jaar! Ook Lennert (Xebo / Snoek) komt mee
fourieren. Hij zorgt ervoor dat het eten altijd klaar staat wanneer jullie maag begint te
knorren. Tot slot Evelyne (Veva), als er 1 iemand is die jullie zal soigneren met de beste
kwaliteits maaltijden dan is zij het wel! Dit viertal zorgt ervoor dat honger niet op ons terrein
te bespeuren zal zijn.
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10.In geval van nood
Enkel in uiterst dringende gevallen kan je de leiding bereiken via gsm!
Indien we niet opnemen, spreek dan gerust iets in op onze voicemail. Wij bellen
u dan zo spoedig mogelijk terug.
Edgar Goossens: +32 498 76 43 25 (Takleiding)
Lotte Ruts: +32 470 47 07 64 (Foerier)

11.Inschrijven
Ben je na het lezen van dit kampboekje helemaal verkocht om mee te gaan op
kapoenenkamp? Inschrijven kan tot 30 juni via onderstaande link.
Verder dient u ook 2 klevertjes van de mutualiteit af te geven bij het binnenbrengen van de
bagage EN het juiste bedrag te storten op de kapoenenrekening.
Kapoenen en kapoenenleiding: €90 op BE75 7775 9140 6551
https://www.28zaoeja.be/inschrijvingenkamp/

12. Reistoelating minderjarige
Omdat we dit jaar naar Nederland op kamp gaan, en de leden nog minderjarig zijn, hebben
de kapoenen een reistoelating nodig.
Een reistoelating is een bevestiging van de ouders dat het kind naar het buitenland mag.
Zonder document kan u kapoen niet mee op kamp!
Hoe je aan het document komt is afhankelijk van je woonplaats:
-

Antwerpen:
https://www.antwerpen.be/info/5c7d2fb4952a39b0b03f28d3/reistoelating-voor-mi
nderjarige

-

Hemiksem: https://hemiksem.be/inwoners/toestemming-reizen-aan-minderjarigen

-

Schelle:
https://www.schelle.be/leven-en-wonen/burgerzaken/minderjarige-in-het-buitenlan
d/
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Allerliefste kapoenen,
Nu hebben jullie alle nodige info om met ons op een
beestig avontuur te vertrekken!
Voor eventuele vragen kan u steeds een mailtje sturen
naar: kapoenen.28zaoeja@gmail.com

Wij hebben er alvast kei veel zin in!
Tot dan!
Smurk - Nala - Petro - Kea en Zazoe
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CORONA MAATREGELEN
Allereerst het belangrijkste van allemaal: het staat vast dat we deze zomer op
kamp kunnen! Om ervoor te zorgen dat het kamp zo veilig mogelijk zal verlopen zijn
er wel enkele maatregelen waar we ons tijdens het kamp aan zullen moeten houden.
Om alles overzichtelijk te houden, maken we hieronder even een overzicht van de
belangrijkste zaken.

Wie mag er mee op kamp?
Alle kapoenen die de drie dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel
ziektesymptoom vertoonden, mogen mee op kamp. Als iemand binnen de
gezinsbubbel besmet is en/of in quarantaine verblijft, gelden de bijhorende
maatregelen ook voor deelnemers van het kamp. Zolang iemand in het gezin in
isolatie verblijft, mag je dus niet mee op kamp.
Een vaccinatie of negatieve test is voorlopig geen voorwaarde om op kamp te
mogen vertrekken.

Bubbels
Het staat vast dat we met bubbels van 50 leden, exclusief leiding en foeriers, op
kamp mogen vertrekken. Dit aantal zal zelfs opgetrokken worden naar 100 leden, op
voorwaarde dat op 25 juni 60% gevaccineerd is en er op intensieve zorg minder dan
500 bedden bezet zijn. Aangezien de kapoenen maar met maximaal 50 leden zijn,
vormt dit dus al zeker geen enkel probleem.
Binnen deze bubbel dienen we geen mondmaskers te dragen en geen afstand te
bewaren. Contact buiten de bubbel moeten we absoluut vermijden en indien dit toch
nodig is, houden we dit duidelijk bij in een contactenlogboek.
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Dit jaar is er geen 'bubbeltermijn' van 7 dagen. Dat wil dus zeggen dat je in theorie
van de ene op de andere dag op een ander kamp mag vertrekken. Uiteraard rekenen
we hier wel op ieders gezond verstand.
Hygiëne
Net zoals vorig jaar, dienen we op kamp opnieuw extra aandacht te besteden aan
algemene hygiëne. Dat wil dus zeggen dat we de kapoenen doorheen de dag
regelmatig zullen vragen hun handen te wassen, zoals bijvoorbeeld voor en na
iedere maaltijd, tussen de activiteiten, na toiletbezoeken, enzovoort.
Aangezien we op kapoenenkamp wel sanitair hebben, zullen we proberen zoveel als
mogelijk water en zeep te gebruiken, maar in sommige situaties zullen we ook
alcoholgel moeten gebruiken.

Activiteiten
Uiteraard zullen zoveel mogelijk activiteiten in openlucht laten doorgaan, maar af
en toe zullen we toch binnen een spel spelen. We zullen dan steeds de ruimte goed
verluchten zodat we het risico op besmetting zo laag mogelijk houden.
We plannen net zoals vorig jaar ook wat extra rustmomenten in, omdat voldoende
slaap cruciaal is bij het op peil houden van ons immuunsysteem.
We organiseren zoveel mogelijk op ons eigen terrein, maar een uitstap naar een
leuke activiteit is toegestaan en staat ook op onze planning. Uiteraard houden we
ons tijdens de uitstap aan de geldende maatregelen, die tijdens de activiteit van
toepassing zullen zijn.

Vervoer
Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar met de trein naar onze kampplaats. Alle
info over het vertrek vind je verder in dit boekje. Om een vlot verloop van onze reis te
garandere zullen we ook op voorhand onze treinplaatsen reserveren. Zo zal onze
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groep een aparte wagon toegewezen krijgen en komen zo weinig mogelijk in contact
met anderen. Zowel op het perron als op de trein geldt de regel van mondmaskers
voor leden ouder dan 12 jaar. Dit wil dus zeggen dat de kapoenen geen mondmasker
zullen moeten dragen op de trein, de leiding zal dit wel doen.

Carpoolen
Als je graag carpoolt met andere ouders en dus meerdere leden vervoert, gelden er
ook enkele specifieke maatregelen. Als ouder dien je sowieso een mondmasker
te dragen als je kinderen van een ander gezin vervoert. Bij het carpoolen dienen
ook leden van 12 jaar of ouder een mondmasker te dragen. Als je eigen kinderen
in één bubbel zitten, mogen er ook kinderen van diezelfde bubbel mee. Behoren
jouw kinderen tot twee of meerdere bubbels dan kunnen geen andere leden mee in
de auto.

Wordt er iemand ziek tijdens het kamp?
Om risico’s te beperken zullen we elke zieke kapoen of leiding naar huis moeten
sturen, ongeacht of de symptomen suggestief zijn voor corona. Indien we een
vermoeden van corona hebben zullen we de persoon in kwestie meteen in
quarantaine plaatsen en de ouders contacteren. Hij of zij zal dan zo snel mogelijk
opgehaald moeten worden en een COVID test bij de huisarts laten doen. In
afwachting van het testresultaat zullen we elk contact met externen vermijden en
extra alert zijn.
Bij een negatief testresultaat hervatten we het kamp zoals ervoor. De zieke in
kwestie mag pas terugkeren als hij of zij 3 dagen volledig symptoomvrij is.
Bij een positief testresultaat volgen we de noodprocedure, opgesteld door Scouts
en Gidsen Vlaanderen. Deze noodprocedure is jammer genoeg nog niet
beschikbaar, we brengen jullie op de hoogte, zodra wij deze hebben ontvangen.
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Wordt er iemand ziek na het kamp?
Wanneer een kapoen of leiding ziek wordt na het kamp zal na bevestiging van
corona contact-tracing worden opgestart. Zij zullen dat inschatten of de andere
leden en leiding al dan niet een risico lopen.

Vaccinaties
We houden er rekening mee dat leiding of foeriers tijdens het kamp kunnen
opgeroepen worden voor hun vaccinatie. Momenteel is er nog maar weinig informatie
over de mogelijkheid om je vaccinatie-afspraak te verplaatsen of de adviezen
daarover in verband met jeugdwerk. Heen-en-weer gaan voor een vaccinatie is
toegestaan, maar uiteraard dienen we ons aan de geldende maatregelen te houden.
Uiteraard bereiden we ons ook voor op eventuele bijwerkingen van het vaccin, maar
gelukkig hoeven de kapoenen zelf zich hier (nog) geen zorgen over te maken.
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