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Als de Leiding van Huis is, 
dansen de oermensen op tafel 



 
Kaboega kapoenen! 
 

Grotten, mammoeten en speren 

Kom samen met ons de oertaal leren 

 

Vissen vangen, vruchten plukken en kampvuren 

Stamliederen zingen tot in de vroege uren  
 

Komen de oerinstincten al naar boven? 

 

Verzamel dan nu je dierenhuiden, knuppels en (s)lachtanden  
Om een weekje in de oertijd te belanden 

 

Hoempa loempa!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



WAT NEEM JE MEE OP DIT KNOTSGEKKE KAMP? 

 

Zorg dat op AL je spullen je naam staat, zo geraak je geen spullen kwijt! Neem ook 
zeker kledij mee die vuil mag worden. 
 

• Belangrijke zaken: 
 

• Kids- id (af te geven bij vertrek) 
• Medicijnen (af te geven bij vertrek) 
• Lunchpakket voor de eerste middag 

 

• Slaapgerief  
• Matje/veldbed en eventueel kussen 
• Slaapzak 
• Pyjama 
• Je favoriete knuffel 

 

• Toiletgerief 
 

• Tandenborstel 
• Tandpasta 
•  Bekertje 
• Shampoo/zeep 
• Kam/borstel (voor de meisjes: elastiekjes) 
• 1 wc-rol 
• Handdoeken: grote en een kleine 
• Washandjes 
• Zakdoekjes 

 

• Kledij 
 

• Sjaaltje en stapschoenen aan bij vertrek 
• Onderbroeken (voorzie er zeker wat extra) 
• Kousen 
• T-shirts 
• Lange broek 
• Korte broek of rokje 
• Regenjas 
• Warme truien 
• Kledij die heeeeeeeeel vuil mag worden 
• Zwemzak:  

Badpak/bikini/zwembroek (aanspannende zwembroek of zwemshort tot boven 
de knie) 
HanddoekEventueel een zwembril 
Petje 

• Schoenen die je zelf aan en uit kan doen: sportschoenen, pantoffels, stap-
schoenen, regenlaarzen 

 
 
 



• Eetgerief 
 

• Keukenhanddoek 
• Drinkbus 
• Brooddoos 
• Bord/bestek/beker  
• 1 pot confituur/choco/speculoospasta 

 

• Varia 
 

• Je zaklamp/eventueel een nachtlampje  
• Een klein rugzakje 
• Linnen zak (voor vuile was) 
• Plastic zakjes 
• Muggenmelk 
• Zonnecrème 
• Je verkleedkledij in thema “De oertijd” 
• Strips/leesboekjes voor tijdens de siësta 
• Papier + omslag + balpen + postzegels: Voorzie de omslagen zeker al van 

een adres 
 

WAT NEEM JE NIET MEE IN EEN DONKERE GROT? 
    

• Dure spullen: bv. gsm, iPod, ...   
• Horloges 

• Snoep, chips, chocolade, … 

 

WANNEER BEGINT EN EINDIGT DE OERTIJD? 

VERTREK 

Afspraak op zaterdag 6 juli om 8u20 aan de inkomhal van het station van MECHE-
LEN.  
!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 donderdag 4  juli om 9u op de parking van 
het Fenikshof. 
Wie dit niet doet, zal er zelf voor moeten zorgen dat de bagage op tijd op het kamp-
terrein geraakt. Gelieve geen grote bagage meer mee te geven aan de kapoen op de 
trein. 
 
AANKOMST 
Wij komen aan op woensdag 10 juli rond 15u op de parking van het Fenikshof. Hou 
zeker onze facebookpagina in de gaten, daar zullen we de dag zelf het exacte uur 
van aankomst nog meedelen.   
 

Bij deze herinneren we jullie ook aan de regel die sinds vorig jaar van toepassing is: 
Leden die niet het hele kamp aanwezig kunnen zijn, kunnen niet later komen of vroe-
ger weggaan. Op uitzondering van de dag van aankomst of vertrek. Waarbij de ou-
ders verantwoordelijk zijn om het lid in kwestie zelf weg te brengen of op te halen en 



om dit op voorhand te communiceren naar de leiding toe, ten laatste tegen de 
deadline van de kampinschrijvingen (1 juni). 
 

WAAR VERBLIJVEN DE OERMENSEN? 

Brieven zijn steeds welkom op onderstaand adres: 
 

Naam van uw kapoen, kapoenen, Scouts Grimbergen 

Reitveld 17 

3550 Heusden-Zolder, 
België 

 

VRAGEN? 

 

De leiding komt niet op huisbezoek, omdat de kapoenen met heel veel zijn en de lei-
ding het druk heeft met studeren voor hun examens. Indien u toch graag even met 
ons wilt spreken, stuur dan zeker een mailtje en dan komen we eens langs! 
 

Aarzel niet om vragen te stellen via kapoenen@scoutsgrimbergen.be, ook telefo-
nisch beantwoorden we graag jullie vragen. 
 

NOODGEVALLEN OP KAMP 

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

Gill Salu 

 0472 40 41 57 

Bram Keymolen 

 0474 06 44 79 

Katinka Van Humbeeck 

 0492 57 98 29 

Lisa Antonissen 

0493 19 27 22  

Lise Allegaert 

0479 19 47 09  

 

WIJ KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT, HOPELIJK JULLIE OOK !!! 
 

 



 

 

OERTAAL VOOR DUMMIES 

 

Kaboega Hallo 

Hoempa Loempa Tot ziens 

Snoeka Slaapwel 

Foert Dankuwel 

Kembasch Goeiemorgen 

Amoebe Smakelijk 

 

 

 


