
 
 

 

Kapoenen - 62ste Master Van Bladel 

Kamp Hechtel-Eksel 

van 3 juli 2021 tot 10 juli 2021 

 

 

 

 

 

Kora – Elke Van Linden  

Zazoe - Silke Van Cleemput 

Asjra – Quinten Jans 

Gigi – Henri Casteleyn 

 

 



Inleiding  

Beste ouders, 

  

In dit boekje komt u alles te weten wat u te weten moet komen over het kapoenenkamp 2020-2021. 

We gaan er geen doekjes om winden, Het kamp zal er opnieuw een beetje anders uitzien dan normaal 

zonder corona. Dat neemt absoluut niet weg dat het weer een top kamp gaat worden! 

 

Na 2 jaar een groepskamp te hebben gehad gaan de kapoenen opnieuw op lokalenkamp!! Dit betekend 

natuurlijk even veel plezier en avonturen. Dit betekend dat de kapoenen binnen zullen slapen en niet 

in tenten. Voor dit leuke kamp hebben we het kampthema ALIENS VS KAPOENEN gekozen.  

Bij dit kamp gaan we vele buitenaardse spelletjes en activiteiten beleven.  

 

Wij kijken er alvast naar uit jullie hopelijk ook ! 

 Corona 

Op kamp zullen de kapoenen, foeriers en leiding één grote bubbel samen vormen. Dit betekend dat 

we in deze bubbel geen mondmasker moeten dragen en ook geen 1.5 meter afstand gehouden moet 

worden. Verder zullen we de kampplaats niet veel verlaten en als we toch de kampplaats verlaten 

zullen de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden op zoveel mogelijk contact te vermijden met 

mensen buiten het kamp. 

 

Aankomst 3 juli 

We verwachten de leden op zaterdag 3 juli tussen 10u30 en 11u30 aan het kampterrein met hun 
bagage. Aangezien wij er voor moeten zorgen dat het contact tussen leiding en ouders volgens de 
regels gebeurt bij het afzetten en dat onderling contact tussen ouders vermeden wordt, gaan wij 
werken met een Kiss & Ride zone aan de parking van de voetbalvelden naast het kampterrein. De 
bedoeling is dat hier enkel de bagage wordt uitgeladen en de nodige documenten kunnen afgegeven 
worden (KIDS-ID, eventuele medicatie, …). We vragen jullie vriendelijk om al thuis uitgebreid afscheid 
te nemen van uw oogappeltje(s). Verder moeten we jullie ook vragen om indien u uitstapt een 
mondmasker te dragen. Niet gedacht dat we dit ooit dit 2 keer in  een kampboekje gingen zetten maar 
wij raden ten zeerste af om te carpoolen…  
 

Vertrek 10 juli 

Het vertrek zal op een gelijkaardige manier gebeuren. Jullie mogen jullie oogappeltjes zaterdag 10 juli 
weer komen ophalen tussen 10u30 en 11u00. Dit zal op dezelfde plaats gebeuren als bij aankomst. 
Ook nu moeten we jullie vragen om een mondmasker te dragen indien u uitstapt.  
 



Contactlogboek 

Er moet door ons ook een contactlogboek bijgehouden worden van elke bubbel. Dit houdt in dat alle 

contacten met externen wordt bijgehouden. Bijvoorbeeld: op moment X is de kampeigenaar conform 

de regels komen vragen of alles in orde is aan persoon Y. Dit moet dus door ons geregeld worden.  

Er zou ook nog een bestand komen waarin door jullie ingevuld zal moeten worden wat uw kind de 5 

dagen vooraf aan het kamp heeft gedaan. Meer weten we hier momenteel niet over, de bevoegde 

instanties zijn aan dat bestand bezig en we geven dat door van zodra we meer weten.  

De bedoeling van bovenstaande bestanden is om indien er achteraf zou gemerkt worden dat er iemand 

besmet is geweest, er contact kan opgenomen worden door de contact tracers met de in contact 

gekomen personen. Dit is volledig anoniem.  

Gedurende het kamp zelf 

Tijdens het kamp is het de bedoeling dat alles zo normaal als mogelijk verloopt voor de leden! De 
dingen die anders zijn worden even op gelijst nog: 
 

• Elk kind zal alleen zijn eigen eetgerei en drinkbus moeten gebruiken. 

• Dingen die veel aangeraakt worden, worden dagelijks ontsmet door de leiding. (Tentpalen, 
banken,…) 

• Enkele spelletjes met veel contact zullen aangepast of vermeden worden. 

• Meermaals per dag handen wassen. 

• Er wordt een huisarts geregeld die ten alle tijd paraat staat.  

• Na het handen wassen moeten de handen afgedroogd worden met papieren handdoekjes. 

• Die handdoekjes moeten in een vuilbak gegooid worden die met een pedaal geopend kan 
worden. 

• Post moet eerst 3 dagen onaangeraakt blijven. (Verzend dus brieven zeker op tijd, desnoods 

voor het kamp al zelfs 😊) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het kamp zelf 

Brieven  
 
Routebeschrijving: 

Vertrek: Scouts 62e Master Van Bladel (Lindenlei 10, Schoten) 

Aankomst: Jeugd- en vakantiecentrum 
Lupinestraat 1 
3940 Hechtel-Eksel, België 
(naast de parking van de voetbal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiss en ride zone: 

 

De parking van de voetbalvelden zullen gebruikt worden als kiss en ride zone. Waar het roze bedje 

staat met jeugd -en vakantiecentrum geeft aan waar de lokalen van de kapoenen zich bevinden. 

 

 

Contactgegevens 

Silke Van Cleemput 

(Takleidster) 

silke@den62.be 0497841787 

Elke Van Linden  elke@den62.be 0472856928 

Quinten Jans quinten@den62.be 0487603076 

Henri Casteleyn  
 

henri@den62.be 0496987460 

Ruben Coninx 

(Groepsleiding) 

ruben@den62.be 0498915514 

 

 



Kampgeld 

Wij vragen €100 voor 7 onvergetelijke dagen te storten met vermelding van “Kampgeld + naam  lid + 
naam tak” op rekeningnummer BE41 7310 5089 9410 en dit vóór 23 juni. We wijzen jullie er graag ook 
op dat verschillende mutualiteiten delen van het kampgeld terugbetalen en dat wij via de vrijetijdspas 
van de gemeente Schoten korting aanbieden.  
 

Prijs: €100 

Rekeningnummer: BE41 7310 5089 9410 

Vermelding: Kampgeld + naam lid + naam tak  

Wanneer: voor 23 juni 

 

Bagagelijst 

GELIEVE ALLES TE TEKENEN 

Wasgerief: 

- Washandjes 
- Handdoeken (grote + kleine) 
- Kam / borstel 
- Ecologische zeep 
- Ecologische shampoo 
- Tandenborstel, bekertje en tandpasta 

 
 
Slaapgerief: 

- Hoeslaken 
- Hoofdkussen 
- Slaapzak 
- Pyjama 
- Knuffelbeer 

 
Kledij: 

- Uniform: groene broek/rok, kapoenendas en gele T-shirt van onze scouts 
- T-shirts (lange en korte mouwen) 
- Warme truien 
- Lange broeken 
- Korte broeken 
- Kousen 
- Ondergoed 
- Zwembroek of badpak/bikini 
- Petje of hoedje (tegen de zon) 
- Eventueel zonnebril 
- Zonnecrème (en eventueel aftersun) 
- Regenkledij (regenbroek, k-way…) 
- Slechte kleren die heel vuil mogen worden (vetzakkendag, sluipspel…) 
- Verkleedkleren in thema  

 



Allerlei: 
- Drinkbus  
- Zakdoeken (geen stoffen) 
- Eventueel strips/ tijdschriften  
- Zaklamp (vergeet geen batterijen) 
- Muggenmelk 
- Persoonlijke medicatie (afgeven aan leiding bij aankomst) 
- Klevertjes van de mutualiteit (afgeven aan leiding bij aankomst) 
- Zak voor vuile was 
- Schrijfgerief (pen, papier, voorgeschreven enveloppen, postzegels) 
- KIDS-ID (afgeven bij aankomst) 
- Gamel 
- Bestek 
- Keukenhanddoeken 

 
Schoeisel: 

- Sportieve schoenen 
- Reserveschoenen 
- Sandalen 
- Regenlaarzen 

 
Wat laten we zeker thuis: 

- Waardevolle spullen (horloges, sieraden, …) 
- MP3-spelers, gameboys en Playstations… 
- GSM 
- Slecht humeur 

 

Tot slot 

Het kamp zal er waarschijnlijk dit jaar opnieuw een beetje anders uitzien, maar dit zal de kapoenen 

zeker niet tegenhouden om een onvergetelijk kamp te hebben. De leiding kijkt er alvast super hard 

naar uit! 


