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van 2 tot en met 6 juli 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niet zo lang geleden, op een plaats hier niet zo ver vandaan, stond een 

groot kasteel genaamd ‘de Beisemburcht’. Elke week, op 

zondagnamiddag, werd dit kasteel omgetoverd tot een waar 

speelparadijs. De ridders en prinsessen van de Kapoenen kwamen hier 

namelijk samen om fabelachtige avonturen te beleven. Samen sloegen 

ze erin om keer op keer de opdrachten te trotseren van de Leiding, de 

heersers van de Beisemburcht. Maar op een dag veranderde dit alles… 

Een kwaadaardige heks liet een vloek los op heel het land. Om deze 

vreselijke betovering te kunnen bestrijden, mochten de Kapoenen niet 

meer samenkomen in het kasteel. Hier was de Leiding natuurlijk zeer 

bedroefd over. Weken gingen voorbij zonder dat de Beisemburcht enig 

teken van leven kende. De Kapoenen en Deugnieten bleven thuis en de 

Leiding was ten einde raad… 

 

Maar ook dit verhaal zou een goed einde hebben, want de kapoenen 

gaan nog samen op kamp! Dit jaar is het thema van ons kamp ‘sprookjes’. 

Haal dus allemaal jullie mooiste sprookjesachtige outfit boven en 

bereid jullie voor op vijf dagen vol fantasierijke pret. Gezien de 

omstandigheden zal dit geen kamp worden als alle anderen, maar dat 

hoeft niet per se negatief te zijn :) .  

 



Ons sprookjeskasteel omgeven met een grote gracht vol zeemeerminnen en 

bewaakt door een grote stoere draak, staat in Opglabbeek.  
 

Op donderdag 2 juli spreken we om half 9 af op de Warotparking in Winksele. 
Hier vertrekt onze sprookjesbus om 9u, wanneer alle kapoenen gearriveerd zijn.  
(Houd zeker KIDS-ID en voorschriften voor medicatie binnen handbereik!)  
Corona maatregel: We vragen aan de ouders/voogd om in de auto te blijven 
zitten bij het afzetten van de kapoen(en). Zo komen de ouders en leiding niet 
met elkaar in contact en kunnen we in onze bubbel van 50 blijven. Als er een 
dringende vraag is, mag die uiteraard gesteld komen worden.  
op maandag 6 juli vertrekken we om 11 u met de bus vanaf de kampplaats, we 
komen tegen 12 u (afhankelijk van de files) aan op de parking van het Warrot.  
Corona maatregel: Gelieve niet te carpoolen en zoveel mogelijk in de auto te 
blijven zitten. We zijn hier dan nog steeds in onze bubbel! 
 

Liefdesbrieven, uitnodigingen voor koninklijke gala’s en uitdagingen door 
slechteriken mogen steeds gestuurd worden naar: 

Laerstraat 3 

3660 Opglabbeek 

 

 

 

In aller-aller-allergrootste nood, kan de leiding steeds bereikt worden. Omdat zij 
ook liever gewoon spelen, is dit echt indien nood de wet breekt. Geen nieuws is 
namelijk altijd goed nieuws in sprookjesland! 

Azora (Janne): 0477808418        
Aziza (Ines): 0495154771 
Tchilla (Mathilde): 0498660174 
Zips (Elke): 0497179829 
Lupo (Martijn): 0477392316 
Wacko (Mathias): 0476060875 
 
 
Heb je nu heeeeeeeeeel veel zin gekregen om mee te komen? Schrijf je dan in 

voor 24 juni 2020! Inschrijven doe je door volgende stappen te doorlopen: 
 

1. Via deze link kan je je kapoen online inschrijven: 

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/  

2. Gelieve voor 24 juni €90 te storten op BE16 7343 9815 2774   met 
vermelding kapoen  VOORNAAM+ACHTERNAAM (busreis heen , 
extra ontsmettingsmateriaal voor covid-19 inbegrepen)  

https://www.scoutswvb.be/weekends-en-kampen/?fbclid=IwAR2xDEBoA5mx3X6pLK5bJ7TYqvobiRbMnofLX9M0t6jrAihijpHGdmk-db8


3. Kijk zeker eens online de medische fiche na, enkel indien deze 
volledig up to date is, kan je zoon of dochter meekomen 

4. BEGIN AL MAAR AF TE TELLEN!!! 
 

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:…………………………………………………………………..….……………………………… 

  

 

doktersattest medicatie 

bijlage aan de individuele steekkaart         nnnnnnnnn   b 



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: 

 

schema toediening medicatie 

naam dag uur toedienen bewaren  ter behandeling 
van  

Bijwerkingen 

       

 

 



Wat neem ik mee op sprookjeskamp? 

  

Om te slapen: 

• Matje/ luchtmatras (géén veldbed!!!) 

• Slaapzak  

• Hoofdkussen 

• Pyjama of slaapkleed  

• Knuffel(s) 

• Zaklamp 

Toiletgerief: 

o   Washandjes 

o   Handdoeken (kleine en grote) 

o   Zakdoeken 

o   Zeep of douchegel 

o   Shampoo 

o   Kam of borstel 

o   Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

o   Linnenzak voor de vuile was 

o   Zonnecrème met voldoende beschermingsfactor 

Schoenen: 

o   Makkelijke schoenen 

o   sportschoenen 

o   wandelschoenen  

o   Sandalen  

o   Pantoffels/ slippers 

Kledij: 

o Scoutsuniform 
o Ondergoed  

!!!!ZET OVERAL JE NAAM IN!! 



o Kousen  
o Shortjes  
o T-shirts 
o Warme truien  
o Lange broeken 
o Regenjas 
o Een petje 
o Een zonnebril   
o Waterpistool 
o Zwemgerief (handdoek, bikini/badpak/zwemshort)   
o Verkleedkleren (van je favoriete sprookjesfiguur)  
o Kleren die vuil mogen worden 
o Mooie kleding voor de laatste avond (dit mag ook je verkleedkledij zijn) 

Andere: 

o 2 keukenhanddoeken!  
o Identiteitskaart  
o Eventuele medicatie + medisch attest dokter (af te geven aan de leiding)  
o Drinkbus 
o Schrijfgerief en adressen voor kaartjes (kaartjes en postzegels)  
o Gezelschapsspelletje, boek, strip, enz. voor tijdens de platte rust 
o Voor een mooi kampaandenken te maken vragen wij om een witte kussensloop mee te 

nemen. Deze vind je voor een goede prijs bij de Hema of de Zeeman, maar zal niet wit 
terugkeren :) 

CORONA: 

!! In verband met covid-19 hebben we enkele maatregelen getroffen waardoor er nog extra 
zaken meegenomen moeten worden: 

o Eigen beker 
o Bestek (mes, vork, lepel) 
o Bord 
o Kommetje 

Neem een zakje mee waar je naam in staat om dit tafelgerei terug in te steken 

 

 

 

 

 

 

 



Dagplanning 

8u00: Opstaan!! We doen onze kleren aan, poetsen onze tanden en maken ons klaar voor 

een nieuwe dag. Zijn jullie ook al zo benieuwd naar het 

sprookje van de dag?  

8u30:Om een dag vol plezier te kunnen beleven, eten we 

eerst onze buiken vol. 

9u00: Nu we allemaal goed gegeten hebben en helemaal 

wakker zijn, gaan we er eindelijk aan beginnen. We vliegen 

er in met een knaller van een spel.  

12u00: Van al dat spelen zijn we toch wat uitgeput en 

moeten we weer nieuwe energie krijgen voor de 

namiddag. Onze buikjes zijn al weer aan het knorren, maar gelukkig 

staat de fourage klaar met hun heerlijk eten. 

13u00: Om er voor te zorgen dat we volledig klaar zijn voor het 

mega-leuke namiddag spel houden we even een platte rust.  We 

lezen een leuk boekje of babbelen gezellig met elkaar.  

13u30: Ons namiddagspel begint!  

16u00: 16u, dat betekent natuurlijk tijd voor een 

vieruurtje! De fourage zorgt ervoor dat jullie niets 

tekortkomen en dat jullie weer even jullie batterijen 

kunnen opladen. Daarna gaan we terug verder met ons 

namiddagspel. 

18u00: Amai dat ruikt hier lekker! De fourage heeft 

overheerlijk eten voor ons in petto waar wij van mogen 

smullen na een dag vol pret! 

19u00: De pret is nog niet voorbij! We sluiten  de dag nog af met een superleuk avondspel  

20u00: Tandjes poetsen en klaar maken om naar bed te gaan.  

21u00: Oogjes dicht en snaveltjes toe, na een lange, maar leuke dag kruipen we in onze 

slaapzak op weg naar dromenland.  

         

 



Leiding  

 



 

 

 



Fourage 

 

 

 

  

Kleur mij in!                               


