Kapoenenkamp 2022

20/07 - 24/07

Allerliefste kapoenen
De zomervakantie komt eraan en dat betekent op kamp gaan met de scouts! Deze zomer
gaan we op “ter land, ter zee & ter lucht” kamp! Het is dit jaar groepskamp, wat wilt zeggen
dat heel de scouts meekomt. Wij hebben de macht over het water, en om dat zo te houden
zijn wij vissers! Het is dus super belangrijk om jullie hier goed op voor te bereiden dat
niemand bij ons kan indringen en wij kunnen misschien zelfs andere gebieden veroveren!
Bereid jullie dus al maar voor op een superleuk weekje!

Wanneer;
-

bagage drop: 17 juli om 9 uur op de scouts
20/07/2021 afzetten Berchem Station om 8u30
24/07/2021 ophalen om 13:00 zie post adres

Waar:
- Route de Bertrix 1, 6810 Moyen
Post opsturen naar de kapoenen kan volgens dit voorbeeld:

Maurice Goffinet
Voornaam Achternaam Kapoenen Scouts Schilde
Route de Bertrix 1, 6810 Moyen
Prijs:
De kampprijs bedraagt €95 en moet voor 5 juli gestort worden op BE95 7895 1149 4758
met de mededeling ‘Voornaam’ + ‘Achternaam’ + kapoenenkamp.
Vragen:
Je kan ons steeds bereiken via
- onze mail: kapoenen@scoutsschilde.be
- gsm: zie onderaan

Wat mee te nemen:
Algemeen
o Broeken

o Slaapzak

o Onderbroeken

o Hoofdkussen

o T-shirts

o matje/matras (let op:
geen elektrische
pompen! we slapen in
tenten in een veld)

o Truien
o Sokken
o Schoenen (stevige schoenen + speelschoenen
+slippers/watersandalen)
o Zwemkledij
o Petje (voor de zon!)

o Drinkbus
o Klein rugzakje
o Favoriete knuffel

o Vissers outfit om te verkleden

o Strip of boek voor
tijdens de rust

o Regenjas (eventueel laarzen)

o Keukenhanddoek

o Kledij die helemaal vuil mag worden (eventueel om
weg te gooien)
o Toiletzak:
-

Handdoek

-

Zeep + shampoo: ecologisch afbreekbaar!!!
(ecovert…)

-

Borstel/kam

-

Tandpasta + tandenborstel

-

Zonnecrème en aftersun

Belangrijk

o Postzegels en
enveloppen voor
kaartjes
o Zaklamp
!!Schrijf overal een
naam in/op!!

NIET mee te nemen

o Das

o Juwelen en horloges

o Identiteitskaart / kids ID

o GSM’s

o Kijk de medische fiche van uw kind na op de
Groepsadministratie van de scouts!

o Dure voorwerpen als
ipods/ipads en
dergelijke

o Uitgeprint en in een enveloppe met naam op:
-toestemming dringende medische ingreep
-eventueel doktersattest voor medicatie

o Snoep (mag enkel om
te verdelen over de
hele groep)

Wij kijken er al naar uit om op kamp te vertrekken!
Veel knuffels van jullie leiding

Kauw (Sebastiaan): 04 68 22 70 53
Zeepaardje (Julie): 04 68 29 30 17
Stokstaartje (Margo) : 04 75 67 14 77
Specht (Ella): 04 84 14 78 66

