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Beste, liefste, grappigste, tofste kapoenen,

Welkom in de wondere wereld van Studio 100. Een wereld waar dans,
zang en musical vermengd wordt tot een fantastisch kinderverhaal. De
basis van onze Vlaamse Cultuur, en let op, Cultuur mét een grote C.
Naar deze magische plek nemen wij met volle goesting jullie kapoenen
mee.

Gert zoekt nog enkele enthousiaste kinderen die hem willen helpen met
een nieuwe show. De kapoenen van den 28 zijn de uitverkorenen, hij
heeft namelijk jullie engelenstemmen gehoord tot in het verre
Oostduinkerke. Na wat heen-en-weer-gemail heeft hij ons gevraagd of
we jullie willen opleiden tot echte sterren. Zo gezegd zo gedaan. De
kapoenen worden 5 dagen lang opgeleid tot fantastische Studio 100
sterren. Natuurlijk krijgen wij wat hulp. Wie wil er nu niet leren zingen
door Gert’s allernieuwste aanwinst, Julia of monsters verslagen door de
helden van Nachtwacht??

Op het einde van ons 5 daagse avontuur komt onze goede vriend Gert
langs om de enige echte Studio 100 talentenshow te houden. Iedereen
krijgt de unieke kans om te schitteren op het podium en Gert te laten
zien wat jullie allemaal geleerd hebben.

Maar dit jaar is het een speciaal kamp. We gaan niet alleen of met twee
maar met vijf takken op kamp. Viva Radio 28!! Met z’n allen muziek
maken, wie wil dit nu niet doen?

Dit muzikaal tripje wordt een onvergetelijk moment, CD’s van Studio
100 worden platgedraaid en de aandelen van Gert stijgen weer. Doe
jullie riemen maar goed vast want deze reis worden de meest
fantastische, memorable 5 dagen van je leven.

Maak alvast even kennis met alle Studio 100 personages:
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Bagage

Op zondag 17 juli, tussen 12u00-14u00, kan de bagage binnengebracht
worden op ’t Macadammeke. Als deze uren niet passen, kan u ons
steeds een mailtje sturen en spreken we een ander moment af!

TIP! Hang aan elk stuk bagage de naam van je kapoen. Zo vinden ze
snel alles terug.

Vertrek

We gaan met de trein op kamp!

We spreken op woensdag 21 juli om 7u15 af aan in het station van
Berchem.

We verwachten iedereen met een fluohesje en in uniform (scouts t-shirt,
das en stevige schoenen).

Vergeet niet:

o Identiteitskaart/Kids-ID
o Tochtrugzak
o Drinkbus, middageten in een brooddoos en tussendoortje
o Eventuele medicatie (afgeven aan leiding)

Terugkomst

Op dinsdag 26 juli komen we aan rond 16u00 in Berchem Station.

Wij communiceren tijdig indien het uur verandert.

Na aankomst keren we terug naar de scouts waar we gezamenlijk zullen
sluiten.

Hier kan je ook de bagage ophalen.
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Wat nemen we mee?

Gelieve zeker overal de naam van je kapoen in te zetten!

o Slaapgerief:
o Matje/veldbed

▪ Veldbed mag in jongere takken, in oudere takken

wordt er in tenten geslapen, waardoor dit niet meer
gaat. Als je nog iets moet kopen, koop je best een
matje, zodat dit op lange termijn nog kan meegaan.

o Hoofdkussen
o Slaapzak
o Pyjama
o Knuffel

o Kledij:
o Witte t-shirt die beschilderd mag worden, dit is zeer

belangrijk!
o Ondergoed (+ reserve)
o Sokken (+ reserve)
o Speel-T-shirts
o Korte broeken
o Lange broeken
o Dunne truien
o Dikke truien
o Gewone jas
o Regenjas
o Zwemgerief (+ eventueel zwembandjes)
o Hoofddeksel tegen de zon
o Schoenen

o Speelschoenen (bv. sneakers)
o Regenlaarzen
o Botinnen (hoort bij het uniform dus aan bij vertrek)
o Waterschoenen

o Verkleedkledij volgens het kampthema
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o Wasgerief:
o Goed gevulde toiletzak:

o Tandenborstel
o Tandpasta
o Haarborstel

o Douchehanddoek
o Zwembadhanddoek
o Washandjes
o Wasspelden (met naam)
o Zakdoeken
o Zonnecrème (wordt door ons ook extra voorzien maar neem

zeker zelf ook mee)
o Eventueel handcrème
o Persoonlijke toiletspullen
o Luizenshampoo (enkel indien uw kind hier snel last van

heeft)

▪ Graag voor vertrek checken op luizen

De leiding voorziet biologisch afbreekbare zeep en shampoo, dit
moeten jullie dus niet meenemen op kamp.

o Andere:
o Linnenzak (geen plastic!)
o Adressen voor kaartjes
o Enveloppen en postzegels (voor kaartjes)
o Strips/boek (op eigen risico)
o Zaklamp
o Drinkbus + brooddoos + tochtrugzakje (bij vertrek)
o Nodige medicatie (+ instructies), dit geef je af aan de

leiding bij vertrek
o 3 keukenhanddoeken (met naam): veel kapoenen vragen

veel afwas, het zou dus fijn zijn als elk lid 3
keukenhanddoeken kan meenemen.
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Dit laten we thuis:
Gsm, nintendo, geld, kleren die niet vuil mogen worden en andere
waardevolle of breekbare spullen!

Dingen waarvan wij vinden dat ze niet op kamp horen worden in beslag
genomen en bij afloop teruggegeven.

Geef ook zeker geen snoep of ander eten mee met uw kind voor tijdens
het kamp. We slapen in tenten waardoor dit ongedierte aantrekt.
Natuurlijk mag u wel iets meegeven voor tijdens het vertrek. Stel dat we
dit tijdens het kamp toch vinden in een zak, zullen wij dit moeten
afnemen. Zo houden wij muizen uit de tent.

TIP! Pak de zak samen met je kapoen in, zodat zij mee op de hoogte
zijn van hun spullen.

Post op kamp!

Natuurlijk kunnen mama en papa, liefjes, familie en vrienden jullie ook
brieven schrijven op kamp! Dit kan naar het volgende adres:

T.a.v. “naam kapoen”,
Kapoenen Scouts 28 Zaoeja
Rue du Progrès 125,
5555 Bièvre

We zouden willen vragen om zelf postzegels en enveloppen te
voorzien.

TIP! Schrijf/plak met een etiket de adressen al op voorhand op de
envelop. Je kan eventueel ook lijstje meegeven met alle adressen erop.
Als de kaartjes dan al verzonden zijn, weten we de adressen nog voor
een eventueel tweede kaartje.
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Hoe ziet ons kamp eruit?

We vullen onze dagen met spelletjes, knutselactiviteiten, nieuwe
ervaringen en heel veel plezierige activiteiten. We kleden alles in binnen
het kampthema en nemen de kapoenen mee in het verhaal.

Per dag spelen we 4 spelen, dit varieert natuurlijk wel eens, afhankelijk
van de duur van een spel of activiteit. We voorzien een
voormiddagactiviteit, 2 middagactiviteiten en een avondactiviteit.
Dagen gevuld vol met fun dus!

Regelmatig mogen de kapoenen zich ook helemaal uitleven in vrijspel.
Sommigen kiezen dan om rustig een boekje te lezen, kampen te
bouwen en anderen laten hun fantasie de vrije loop. Wat is er beter dan
samen even te ravotten?

Naast spel zijn er ook enkele kleine klusjes die uitgevoerd moeten
worden. Denk hierbij bv. aan de afwas, het terrein opruimen of de tent
op orde houden. Natuurlijk helpt de leiding altijd.

Elke dag zal er ongeveer zo uitzien. Dit kan echter wel wat veranderen
naargelang de activiteit van die dag.

08u00 Opstaan

08u15 Ontbijt en afwas

09u30 Voormiddagactiviteit

12u00 Middageten en afwas

13u00 Platte rust/vrijspel

14u00 Middagactiviteit

16u00 Vieruurtje

16u15 Namiddagactiviteit

18u00 Avondeten en afwas

19u00 Avondactiviteit

20u45 Tienuurtje, avondlied, tanden poetsen, pyjama aan, taptoe
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Dagelijks houden we een platte-rust moment. Op dit moment (+/- 30
min - 1 uur) mogen ze rustig lezen, rusten of een middagdutje doen.

Slapen in tenten

Zoals jullie misschien al weten, is het dit jaar een speciaal kamp. Elke 3
jaar gaan we met alle takken tezamen op kamp, hierdoor slapen de
kapoenen dus mee in tenten. Dit is uiteraard heel spannend! Toch
merken we elk groepskamp dat dit zeer vlot verloopt. We willen ook
graag benadrukken dat er elke avond een leider/leidster in elke tent van
de kapoenen slaapt.

De kapoenen hebben ook meer luxe dan de Jogivers of Givers. Zo
moeten zij geen gebruik maken van de hudo maar zijn er voor hun
dixi-toiletten voorzien. Ook is er een grote circustent die we delen met
de Welpen. In deze tent wordt gegeten en spelen we spelletjes in geval
van slecht weer.
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Wie gaat er mee?
Leiding

Lotte De Canck
Rikki

Takleiding
4 jaar leiding

Stan De Preter
Apodemus

Financiën
4 jaar leiding

Fleur Bekkers
Toto

Brieven
4 jaar leiding

Felix Debaere
Petro

Ledenlijst
2 jaar leiding

Jonas Vandermeeren
Kerri

Materiaal
1 jaar leiding

Yoena Moeskops
Veva

EHBO
1 jaar leiding
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Fouriers
Ook dit kamp wordt er weer voor ons gekookt door onze fantastische
fouriers.

Lauren Bergs
Panda

5 jaar leiding

Dries Vandermeeren
Arasari

5 jaar leiding

Anke Brasseur
Hippo

3 jaar leiding

Jelle Vermeulen
Beo

6 jaar leiding

Florian De Clercq
Sifaka

5 jaar leiding

Jakob Bekkers
Suricata

6 jaar leiding
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Inschrijving

De kampprijs voor de kapoenen bedraagt 85 euro.

Inschrijven kan t.e.m. 30 juni , via deze link:
https://forms.gle/CDYAEvWnYZoYi9N67

Wat is er nog nodig om je inschrijving compleet te maken?

o De medische fiche (digitaal)
o 2 klevertjes van het ziekenfonds, deze geef je af voor vertrek

Medische fiche

De medische fiche wordt door jullie ingevuld voordat we op kamp
vertrekken. Indien er tegen dan nog wijzigingen zijn, mag je ons dit
altijd laten weten.

De fiches worden digitaal ingevuld. Via een mail van de groepsleiding
ontvangen jullie informatie over hoe dit juist in zijn werk gaat. Heeft u
toch nog een vraag mag u altijd een mailtje sturen naar
kapoenen.28zaoeja@gmail.com

Zouden wij mogen vragen om alles op de medische fiches te schrijven:
vegetarisch, lactose-intolerantie, allergieën, slaapproblemen, bang in
het donker, bedplassen, …

We hebben tijdens het scoutsjaar en de weekends gemerkt dat er
enkele leden (serieuze) allergieën hebben waar de leiding niet van de
hoogte was. Ook worden inkopen voor een weekend/kamp op
voorhand gedaan, wanneer u tijdens het vertrek vermeld dat uw kind
een bepaalde allergie/dieet volgt is onze menu hier niet naar
aangepast.

We zouden willen vragen om de medische fiche tegen 30 juni online in
te vullen.
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EHBO op kamp

Eigen medicatie:
Indien je kapoen medicatie dient in te nemen, kan je deze afgeven bij
vertrek, of meegeven met de bagage. Indien je het in de bagage stopt,
graag even vermelden bij het binnenbrengen. Graag zouden we willen
vragen of er op de medicatie/op een lijstje de volgende info vermeld
staat:

o De naam van je kapoen

o Doktersvoorschrift (verplicht)

[https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/836/download]

o Wanneer in te nemen (ochtend, avond, voor/na het eten, …)

o Hoe vaak in te nemen

o Waarvoor in te nemen

Onze EHBO-koffer
Wij voorzien een EHBO-koffer, waarin het standaard materiaal zit. Jonas
(Kerri) en Lotte (Rikki) hebben een EHBO-diploma. Daarnaast is onze
foerier Anke zorgkundige.

Wij mogen zelf niet beslissen om medicatie zonder voorschrift
toedienen (bv. pijnstillers, koortswerende middelen). Wel zullen we
enkele zalven voorzien voor de meest voor de hand liggende zaken. Bv:
schaafwonden, brandwonden, insectenbeten, …. Ook verbanden
kunnen gelegd worden door leiding met EHBO diploma.

Voor ernstige ongevallen gaan wij naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of
dokter. Uiteraard worden jullie in dit geval onmiddellijk op de hoogte
gesteld.

12

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/media/836/download


In geval van nood

In uiterst dringende gevallen kan je ons bereiken op één van de
volgende nummers.
Indien we niet meteen opnemen, spreek gerust iets in op de voicemail.
Wij bellen dan zo snel mogelijk terug.

Takleiding: Lotte De Canck +32 497 38 46 48

Leiding: Jonas Vandermeeren +32 491 99 38 87

Foerier 1: Jakob Bekkers +32 493 61 49 72 

Foerier 2: Anke Brasseur +32 487 14 45 42
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Zo kapoenen,

Dit is alvast een kleine voorproever van ons kamp, het beloofd
fantastisch te worden. Schrijf je snel in en dan zijn wij er helemaal klaar
voor!

Voor eventuele vragen kan u ons steeds op zondag, na de vergadering,
aanspreken of een mailtje sturen naar kapoenen.28zaoeja@gmail.com.

Wij voelen de kampkriebels al!

Kerri, Petro, Apodemus, Veva, Toto en Rikki
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