
 
 

KAMPTHEMA 
 

Oeioei paniek in wonderland! De hartenkoningin slaat weer 
helemaal door. Ze wil heel wonderland in haar greep. 
Gelukkig had de gekke hoedenmaker de kuren van de 
hartenkoningin al snel door en stuurde hij een brief naar 
Alice om haar hulp in te schakelen. Zal Alice er in slagen om 
samen met haar vrienden vrede terug te brengen in 
wonderland? Dat zullen we op kamp te weten komen!  

 
 
 
 
 
 
 

Akabe Funk - Kalmthout 2021 



Kampverantwoordelijken 
De kampverantwoordelijken van dit jaar zijn Ellen Vermeersch, Maarten Wallays & Indra Van de Casteele. Met al je vragen 
kan je bij hen terecht. Je kan hen ook via mail bereiken via kampenfunk@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar & wanneer? 
Dit jaar gaan we naar het verre, maar supermooie Kalmthout! Het precieze adres is Kappellensteenweg 202 2920 
Kalmthout. Omdat we allemaal in 1 bubbel op kamp mogen (leden, leiding én de koks), verloopt het praktisch iets 
makkelijker dan vorig jaar. We gaan naar de kamplocatie met de trein. De leden worden verwacht op zondag 11/07/2021 
om 13u45 aan de achterkant van het station van Waregem. Wees zeker op tijd, onze trein vertrekt namelijk om 14u en 
wacht natuurlijk niet! We zorgen voor een treinboekje om onze leden te entertainen gedurende de treinrit naar het station 
van Kijkuit. Van daaruit is het 10 minuutjes wandelen naar de kampplaats, waar we rond 16u30 zouden aankomen. Later 
toekomen op kamp is niet toegelaten, vroeger weggaan is enkel mogelijk op de dag dat de kapoenen ook naar huis gaan 
(15/07/2021).  



Voor het ophalen van de leden, kan er net zoals vorig jaar omwille van corona 
geen gezellig samenzijn met leiding, leden en ouders plaatsvinden. Daarom is 
er per tak een ophaalmoment voorzien. Omdat ons kampterrein niet goed 
bereikbaar is met verschillende auto’s, vragen we om de leden op te halen op 
de parking van de Colruyt die ernaast ligt (Kapellensteenweg 186, 2920 
Kalmthout). De leiding van de tak van uw kind, komt met de leden en hun gerief 
naar daar voor een vlotte ophaling.  
 
Wanneer wordt wie opgehaald? 
Kapoenen (half kamp):  15/07/2021 om 16u30 
Welpen:    19/07/2021 om 11u30 
Jongverkenners:   19/07/2021 om 12u00 
Jins:     19/07/2021 om 12u30 
Vips:     19/07/2021 om 13u00 
 
Wat met de 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 dinsdag 06/07/2021 tussen 16u en 17u30. We vragen dat ieder lid 2 
bananendozen meebrengt, indien uw kind veel verzorgingsgerief heeft 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 
groep 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 attest dat uw Funker geen mondmasker hoeft te dragen af te geven! 



 
Hoe ziet een kamp van Akabe Funk eruit? 
 
SLAPEN 
De kleinste takken (kapoenen en welpen) slapen in de lokalen, vanaf de 
jongverkenners slapen we in tenten! Je brengt zelf een matras of veldbed en 
slaapzak mee. De leiding maakt ieders bedje mooi op bij aankomst en slaapt 
tussen de leden. Heb je om medische redenen nood aan een ziekenhuisbed? 
Geef dit dan zeker mee in het inschrijvingsformulier, dit kan voor een meerprijs 
van 20 euro.  
 
ETEN 
In de scouts eten we in patrouilles: de leden en leiding van verschillende takken 
eten samen in groepjes onder een sheltertent. De medicatieverantwoordelijke 
dient de eventuele medicatie toe voor zijn/haar tak. Het eten wordt voorzien 
door onze kookploeg, de foerage genoemd. De foerage draagt tijdens het 
klaarmaken van het eten een mondmasker en ontsmet de handen goed.  
 
  



KAMPDAG 

Iedere ochtend 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 formatie met de kampdans. Bij oudere takken gebeurt het wassen in wastenten. 
De jongere takken wassen zich in het voorziene sanitair. Na de formatie is het tijd voor het ontbijt en afwassen. Daarna kan 
het spelen beginnen! Na het spelen krijgen we al eens honger. Gelukkig is er de kookploeg 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 namiddagactiviteit begint.  

 

Na de platte rust gaan we opnieuw in tak of in groep spelen. Om 16u eten we een vieruurtje en daarna spelen we verder tot 
aan het themamoment. Dan gaan we helemaal op in de wondere wereld van Alice in wonderland. Na het themamoment 
kunnen we nog eens onze voeten onder tafel schuiven. Hierna is er nog tijd voor een kort takmoment voor het slapengaan.  

 

 



Post? 
Ontvangt uw zoon of dochter graag post op kamp, dan kan u 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 en deze niet via de post te versturen. Schrijft uw 
zoon of dochter graag zelf brieven? Dan vragen we om enveloppen en 
postzegels mee te geven in de bagage. Dan zorgt de leiding of de kookploeg 
ervoor dat deze brieven zeker op de post geraken.  
 
 

Belangrijk 
- In coronatijden is het nog belangrijker dan anders dat zieke kinderen thuis blijven! Stuur je Funker niet mee op kamp 

als die geen 3 dagen symptoomvrij is. 
- Het is niet nodig om nog een extra medische fiche in te vullen, we hebben sinds het begin van het jaar van elk lid een 

nieuw ingevulde medische fiche. Zijn er belangrijke dingen gewijzigd? Geef de takverantwoordelijke van jouw Funker 
of de kampverantwoordelijken dan een seintje.  

- Uw kind mag van het ene kamp naar het andere gaan, het is niet nodig om omwille van covid een rustperiode tussen 
verschillende bubbels in te lassen.  

- Je mag als ouders verschillende kinderen meenemen met de auto, carpoolen kan dus. Er mogen echter geen 
volwassenen uit verschillende gezinnen samen met de auto komen, enkel de kinderen mogen uit een ander gezin 
komen. 

- We houden rekening met veranderende maatregelen die we doorkrijgen van Scouts & Gidsen en de veiligheidsraad 
omtrent corona, hygiëne enzovoort. Als er zaken veranderen, laten we het jullie zeker ook weten. Uiteraard besteden 
we het hele kamp door aandacht aan hygiëne door mondmaskers te dragen als het nodig is, onze handen te wassen 
en te ontsmetten en voldoende te rusten.  



Inschrijven? INSCHRIJVEN! 
We hopen zoveel mogelijk Funkers mee te nemen op kamp. Inschrijven kan tot 01/07/2021 via de link op de website ( ) of 
eventueel gewoon door een mailtje te sturen naar kampenfunk@gmail.com 
Het inschrijvingsgeld bedraagt net zoals vorig jaar 60€ voor een gans kamp, of 30€ voor een half kamp (kapoenen). Het 
inschrijvingsgeld is volledig te storten naar het rekeningnummer van Akabe Funk: BE61 0689 0361 2217. Heb je moeite om 
het inschrijvingsgeld te betalen, hebt u andere vragen over de inschrijving? Contacteer dan gerust de 
kampverantwoordelijken.  



Wat moet er nu allemaal in die bananendozen? 
TIP: schrijf op alles de naam van uw Funker, anders gaan er nogal eens dingen verloren! 
 

 Mondmasker (indien +12 is en geen attest dat dit niet 
hoeft) 
 

 Zwemgerief (liefst klaargestoken in een zwemzak!) 

 Shampoo & Douchegel 
 

 Tandpasta, tandenborstel & beker 

 Pyjama’s (best meerdere) 
 

 Onderbroeken (minstens 1 per dag) 

 Kledij die écht vuil mag worden  Een zak voor de vuile was (+ eventueel een extra zak 
voor de écht vuile kleren) 

 T-shirts (ongeveer 1 per dag)  Broeken (korte én lange) 
 Scoutsdas (verplicht!)  Scoutshemd 
 Regenjas  Kousen (minstens 1 paar per dag) 
 Handdoeken & washandjes  Truien 
 Stevige schoenen (die vuil & nat mogen worden)  Slippers/pantoffels 
 Enveloppes mét adres én postzegel (zodat wij brieven 

kunnen versturen) 
 Zonnecrème & muggenzalf 

 Pet/zonnehoedje  Waterfles 
 Kam/borstel  Pampers (indien nodig) 
 Slaapzak  Luchtmatras / veldbed / matje 
 Medicatie (vergeet het medicatieformulier niet!)  E-ID / Kids-ID 
 Knuffel (indien nodig)  Eventueel zaklamp 
 Papieren zakdoekjes   



TOT OP KAMP? ENTHOUSIASTE GROETJES EN KNUFFELS VAN ALLE LEIDING! 



Medicatieformulier 

Naam 
geneesmiddel 

Wanneer 
toedienen? 

Hoeveel 
toedienen? 

Hoe toedienen? 

    

    

    

    

    

 


