
 

 

KAPOENENKAMP 

2017 

INTERIMKANTOOR DE KAPOENEN 

- THEMA BEROEPEN - 

  

5-9 juli 
  

 



 

Liefste kapoenen, 

Het schooljaar zit er alweer op! 
Tijd voor jullie eerste vakantiejob? 
Dan komt het kamp-thema zeker als geroepen, 
ons kamp gaat namelijk om beroepen! 

Ben je sportief of creatief? 
Graag iets rustigs? Of toch maar actief? 
Hou je van stilte of maak je graag kabaal? 
Op kamp kan dat allemaal! 

Een vliegtuig besturen, stel je voor! 
Of zingen in een echt koor? 
Wat dacht je van chauffeur? 
In elk geval, geen dagelijkse sleur! 

Dit kamp wordt het kamp van je dromen, 
dus maak je zak maar snel! 
We zien jullie allemaal graag komen; 
Op kamp is de arbeidsmarkt een kinderspel. 

 

  

 

Tot op kamp!  

De kapoenenleiding   

  

 

ROBBE  LISELORE  LAURA 



 

WAT NEMEN WE MEE OP DIT AVONTUUR?   

 

Zorg dat je op AL je spullen je naam staat, zo geraak je zeker spullen niet kwijt!  

Zorg ook dat je kledij meeneemt die zeker vuil mag worden.   

 

Belangrijke zaken:    

 Kids- id (af te geven bij vertrek)    

 Medicijnen (af te geven bij vertrek)    

 Lunchpakket voor de eerste middag    

 Goed humeur   

 Slaapgerief:    

 Matje/veldbed en kussen  

 Slaapzak    

 Pyjama    

 Je favoriete knuffel   

 Toiletgerief 

 Tandenborstel    

 Tandpasta    

 Bekertje    

 Shampoo/zeep    

 Kam/borstel (voor de meisjes: elastiekjes)    

 Wc-rol    

 Handdoeken: grote en een kleine    

 Washandjes    

 Zakdoekjes   

Eetgerief:    

 Keukenhanddoek    

 Drinkbus    

 Brooddoos    

 Bord/bestek/beker meenemen  

 Kledij:   

 Sjaaltje en stapschoenen aan bij vertrek    

 Onderbroeken    

 Kousen   

 T-shirts    

 Lange broek    

 Korte broek of rokje    

 Regenjas    

 Warme truien 

 Kledij die heeeeeeeeel vuil mag worden   

 Zwemzak  

 

 

  

 



 

 Petje    

 Schoenen die je zelf aan en uit kan doen (sportschoenen, pantoffels, 

stapschoenen, regenlaarzen)  

 Witte T-shirt die vuil mag worden (dit is voor een MEGACOOL spel, zeker niet 

vergeten dus!) 

Varia:    

 Je zaklamp/eventueel een nachtlampje (Dit is absoluut niet voor iedereen nodig!) 

 Een klein rugzakje   

 Linnen zak (voor vuile was)   

 Plastic zakjes    

 Muggenmelk    

 Zonnecrème    

 Je verkleedkledij in thema beroepen   

 Strips/leesboek 

 Papier + omslag + balpen + postzegels   

 

WAT NEEM JE ZEKER NIET MEE OP AVONTUUR?   

× Dure spullen: bv. Gsm, ipod, …   

× Horloges  

× Snoep  

 

WAAR EN WANNEER VERTREKKEN WE OP AVONTUUR? WAAR EN 

WANNEER KOMEN WE TERUG?   

VERTREK: Afspraak op woensdag 5 juli om 8u45 aan parking van het treinstation te 

Vilvoorde. 

 

!BELANGRIJK! De bagage van jullie kapoen gaat mee met de bus van de kabouters en de 

welpen. Gelieve de bagage dus af te zetten op maandag 3 juli om 8u45 op de parking 

van het Fenikshof. 

 

AANKOMST: Wij komen aan op zondag 9 juli om 16u op de parking van het Fenikshof. 

 

 

 

 

 

 



 

OP WELK ADRES ONTVANGT JOUW KAPOEN POST? 

 

VRAGEN? 

 

Normaal gezien komt de leiding niet meer langs bij jullie thuis (omdat de kapoenen met 

heel veel zijn en de leiding ook af en toe eens moet studeren voor hun examens). Indien 

jullie toch graag even met de leiding spreken, stuur ons dan zeker een mailtje, en dan 

komen we zeker eens langs!  

Aarzel zeker ook niet om andere vragen te stellen via kapoenen@scoutsgrimbergen.be, of 

telefonisch naar iemand van de leiding.   

 

NOODGEVALLEN OP KAMP  

Indien jullie de leiding tijdens het kamp willen bereiken kan je dat steeds doen op:  

Liselore L’Ecluse 

0472374179  

Laura Puttemans 
0472274220  

Robbe Keymolen 
0474969447  

 

 

 

 

Naam van uw kapoen 

Chiroheem Sint-Gerolf 

Miklaan 16 1B 

3600 Genk 


