
 

Kamp 2022 



 

 

Bedoeling van dit boekje 

 

 

Beste ouders & Funkers  

Het is bijna zover! Ook dit scoutsjaar kunnen we gelukkig weer afsluiten met het hoogtepunt 

van ons Funkjaar: het groot kamp! We hebben er met de leiding reeds ongelooflijk veel zin in 

en zijn al volop in kampsfeer met de vele kampvoorbereidingen. In dit boekje vinden jullie alle 

info die jullie nodig hebben om uw zoon of dochter met een gerust hart op kamp te laten 

gaan.  

Bij vragen kunnen jullie steeds terecht bij de kampverantwoordelijken: Indra, Jasmine en 

Tamara. Je kan hen bereiken door een mail te sturen naar kampenfunk@gmail.com.  

 

        Indra                          Jasmine                       Tamara 
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Sjakie en de chocolade fabriek 

 

Willy Wonka is helemaal gek geworden! De Oempa Loempa’s weten niet meer wat ze moeten 

doen.. Ze roepen de hulp in van Sjakie, Violet, Vera, Joris TV en Casper om hem terug de oude 

te maken. Sjakie en zijn vrienden gaan naar de chocoladefabriek om Willy Wonka, de Oempa 

Loempa’s en zijn fabriek te redden. 

Zal het hen lukken om alles te herstellen? Of gaat toch alles mislopen? Gaan jullie mee op 

avontuur naar de mooie chocoladefabriek? Ja toch?! 

 

 

 

 

  



Wat is groot kamp? 

Locatie 

Dit jaar trekken we er met zijn allen op uit naar Evergem. Het terrein bevindt zich op volgend 

adres: Kermisstraatje 40, 9940 Evergem.  

Let op! Op het terrein zelf is er niet veel parkeergelegenheid, we willen dus vragen om zoveel 

mogelijk in de straat zelf te parkeren.  

Vertrek 

We vertrekken met z’n allen op 11 juli in het station van Waregem. Ja ja, we gaan met de 

trein & tram op avontuur naar de kampplaats! Jullie worden stipt om 13u30 verwacht aan de 

achterkant van het station. Hier zullen we de laatste zaken in orde brengen en de ouders 

uitzwaaien de trein komt om 14u08. . (Afhankelijk van de coronamaatregelen vragen wij ook 

om een mondmasker mee te nemen.) 

Ophalen 

Op het einde van het kamp (dinsdag 19 juli) worden de ouders om 11u verwacht om te 

genieten van een hapje, een drankje en de finale van sjakie en de chocolade fabriek. 

vooraleer onze funkers naar huis gaan.  

De leden die een half kamp meegaan kunnen worden opgehaald rond 16u. 

 

 

 

 

           



 

Wat schaft de pot? 

Zoals altijd eten we ook dit jaar in 

patrouilles. Dit houdt in dat leden 

en leiding van verschillende 

takken samen eten onder een 

sheltertent. Eventuele medicatie 

wordt toegediend door een 

medicatieverantwoordelijke per 

tak. Het eten wordt voorzien door 

een kookploeg, oftewel ‘de 

foerage’, die ervoor zorgt dat we 

driemaal per dag onze buikjes 

rond kunnen eten. 

Slapen wij dan in de fabriek van 
Willie Wonka? 

Tuurlijk niet! De kapoenen en welpen slapen in de lokalen, oudere 

takken slapen in tenten.  Slapen doen we in een zelfmeegebrachte 

slaapzak op een zelf meegebrachte matras of veldbed.  

Omdat de slaapverdeling op voorhand gemaakt wordt, willen we 

vragen om geen dubbele matrassen mee te geven. Indien een 

dubbele matras om persoonlijke redenen toch nodig zou zijn, stuur 

gerust een mailtje zodat we hier rekening mee kunnen houden. 

Wie om medische redenen nood heeft aan een ziekenhuisbed, kan 

die voor een meerprijs van € 25. Vul dit zeker in op het 

inschrijvingsformulier (zie verder). 

 

 

 

  



Een dag op kamp 

Voormiddag 

Iedere dag wekt een leiding jou, de leiding die jou wakker maakt is ook verantwoordelijk voor jouw 

verzorging. Na het wekken word je fris gewassen en houden we een formatie met de kampdans. Na 

de formatie is het tijd voor het ontbijt en afwassen. Daarna kan het spelen beginnen! Na het spelen 

krijgen we natuurlijk wel al eens honger. Gelukkig is er de foerage die voor ons een middagmaal 

voorziet. Vervolgens wassen we af in patrouille en kunnen we kiezen om even op ons bed te rusten of 

vrij te spelen vooraleer de namiddag activiteit begint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namiddag  

Na de platte rust gaan we opnieuw in tak of in groep spelen. Tijdens het namiddag spel wordt er 

tussendoor een 4-uurtje voorzien. Na het 4-uurtjes spelen we door tot aan het themamoment. Dan 

gaan we allemaal mee op avontuur naar de chocolade fabriek van Willy Wonka. Na het themamoment 

mogen we weeral onze voeten onder tafel schuiven. Hierna is er nog tijd voor een kort takmoment. 

Vόόr het slapengaan worden de tanden gepoets en dan is bedtijd. 

Post 

Ontvangt uw zoon of dochter graag post op kamp? Dan kan je aan het begin van het kamp brieven of 

kaartjes versturen naar ons kampadres. Om te vermijden dat de post te laat aankomt, raden we aan 

om brieven of kaartjes mee te geven aan de leiding bij aankomst of deze in de valies te steken en niet 

via de post te versturen. Krijgt jouw zoon of dochter graag héél veel post? Dan kunnen onderstaande 

blokjes jullie veel schrijfwerk besparen ☺.  

Schrijft uw Funker graag zelf brieven? Dan vragen we om enveloppen en postzegels mee te geven in 

de bagage met de juiste adressen op geschreven. Dan zorgt de leiding ervoor dat deze brieven zeker 

op de post geraken. 

 



Naam Funker: 
 
Tak: 
Kermisstraatje 40 
9940 Evergem 
 

Naam Funker: 
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Kermisstraatje 40 
9940 Evergem 
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Naam Funker: 
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Naam Funker: 
 
Tak: 
Kermisstraatje 40 
9940 Evergem 
 

 

 

  



Inschrijven!!!!!! 

We hopen zoveel mogelijk Funkers mee te nemen op kamp. Inschrijven kan tot 31/05/2021, via de link 

op de website ( https://www.akabefunk.com/groot-kamp). Lukt het niet of heb je vragen, stuur gerust 

een mailtje naar kampenfunk@gmail.com.  

Het inschrijvingsgeld bedraagt 135€ voor een gans kamp (of 70€ voor een half kamp). Het 

inschrijvingsgeld is volledig te storten naar het rekeningnummer van Akabe Funk (BE61 0689 0361 

2217). Heb je moeite om het inschrijvingsgeld te betalen, contacteer dan gerust de 

kampverantwoordelijken. 

 

 

Wat met bagage?  

Onze bagage gaat mee met de camion, deze vertrekt vroeger dan de leden naar de kampplek 

zodat we alles kunnen voorbereiden voor de leden toekomen. Om alles makkelijk te kunnen 

stapelen, vragen we om het gerief in bananendozen te steken. Je kan dit gewoon vragen in 

jouw supermarkt, lokale kruidenierszaak, .. De bananendozen moeten naar de lokalen 

(Zuiderlaan 46 8790 Waregem) gebracht worden op woensdag 6 juli tussen 16u en 17u30. 

We vragen dat ieder lid 2 bananendozen meebrengt. Indien uw kind veel verzorgingsgerief 

heeft (bv. pampers) mogen dit er 3 zijn. Medicatie die uw Funker enkele dagen kan missen, 

kan op 06/07/2021 ook al worden meegegeven aan de takleiding. Per tak is er een 

medicatieverantwoordelijke aangeduid. De andere medicatie kan gewoon meegegeven 

worden bij vertrek aan het station op 11/07/2021. Vergeet zeker niet het medicatieformulier 

(zie laatste pagina), de identiteitskaart en eventuele busabonnement en/of kopie van het 

attest dat uw Funker geen mondmasker hoeft te dragen af te geven! 
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Wat moet er nu allemaal in die bananendozen? 

Tip: voor de leiding is gemakkelijk als er tenues per dag bijvoorbeeld in een zakje zitten. Let 

op! Label alles (ook ondergoed) met de naam van uw Funker, zodat wij verloren voorwerpen 

terug naar hun eigenaar kunnen brengen 😉 

Mondmaskers voor + 12(afhankelijk van de maatregelen) 
Toiletgerief 

 Shampoo en douchegel 

 Tandpasta, tandenborstel & bekertje 

 Haarborstel of kam 

 Voor de meisjes: elastiekjes, haarspray/balsem(anti-knobbel), indien nodig 

 Handdoeken en washandjes 

 Zonnecrème 

 Muggenzalf  
 

 Zwemgerief + badhanddoek  
(liefst klaar in een zwemzak) 

 Vuile speelkleren (Die ECHT vuil mogen worden) 

 Kledij in takkleur 

 Pyama’s (liefst meerdere) 

Kledij & ondergoed 

 Onderbroeken (minstens 1 per dag) 

 Kousen (minstens 1 per dag) 

 T-shirts (1 per dag) 

 Broeken ( lange, korte, warme) 

 Truien 

Schoeisel 

 Stevige schoenen (die nat en vuil mogen worden) 

 Pantoffels (kapoenen en welpen) 

 Slippers 

 Reserve schoenen 

 Evt. laarzen/botten bij slecht weer 

 Waterdichte jas 

 Pet voor de zon 

Slapen 

 Veldbed of matras + hoeslaken (GEEN 2-persoons) 

 Hoofdkussen en kussensloop 

 Evt. een matje (isolatie) 

 Slaapzak 

 Evt. een extra dekentje 

 Knuffel (indien nodig) 

 Zaklamp (om naar het toilet te gaan) 

 Enveloppes mét adres én postzegel (zodat wij brieven kunnen versturen) 

 Medicatie 

 E-ID/kids-ID 

 Pampers indien nodig 

 Papieren zakdoekjes 



Tot op 
Kamp!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

Tot op kamp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Groetjes van alle leiding! 



Medicatieformulier 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam geneesmiddel Wanneer toedienen? Hoeveel toedienen? Hoe toedienen? 

    

    

    

    

    



 


