
 

   



 

 

   

  

 

Liefste avonturiers, 

Deze zomer gaan we samen op kapoenenkamp naar de jungle… YIHAAAA! 

We zullen op 5 juli vertrekken met de safari-bus naar het kamp in Lanaken aka het junglebos. Tot en met 
9 juli zullen we samen het grote oerwoud verkennen. Het oerwoud is groot en er valt zoveel te beleven 
dat jullie de beste 5 dagen van jullie jungleleven zullen hebben. Tussen de vele spannende avonturen 

zullen we natuurlijk ook tijd maken om te genieten van de mooie natuur met de stralende zon!! 

Trek  dus allemaal maar jullie coole jungleverkleedkleren aan zodat we ons helemaal kunnen 
onderdompelen in het echte jungle-leven. In het grote junglebos durven andere safarireizigers wel eens 
per ongeluk iets nemen van iemand anders, daarom is het belangrijk dat je overal je naam op schrijft! 

Wij hebben er alleszins al heel veel zin en hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn!!! 

PS: Als je nog twijfelt om mee te komen, NIET TWIJFELEN!!!! Met een beetje geluk  kom je misschien 
jouw ware Tarzan of Jane tegen!  MEEKOMEN op dit leuke en spannende avontuur is dus de boodschap!! 

 

Wij hebben er al vast reuze veel zin in en hopen dat jullie komen opdagen met evenveel safarireizigers 
als op deze foto!! 

Tot in de jungle, 

Luna, Kaat, Arno  en Tomas  : ) 

 



 

 

  

 

 

 

Wat heb je meteen nodig voor de lange reis in de safaribus? 

 Scoutsuniform (sjaaltje is voldoende) 
 Kids- id (af te geven bij vertrek) 
 Medische fiche moeten we hebben ontvangen tegen 3 juni 
 Lunchpakket voor in de eerste middag 
 Medicatie indien nodig, af te geven bij vertrek 
 3 mondmaskers! 

 

Wat zit er allemaal in de survival kit voor in de jungle? 

 Slaapgrief 
è matje of veldbed, slaapzak, pyjama, knuffel, kussen (bij kinderen met 

extra zorgen/ aandachtspunten bij het slapen gaan, kunnen de ouders 
ons altijd contacteren) 

 Outfit in thema (in de jungle) 
è Je mag je in alles verkleden wat je denkt dat hier mee te maken heeft! 

Je mag creatief zijn!! 
 Toiletgerief 

è Tandenborstel, tandpasta, shampoo, zeep, douchegel, borstel, 
washandje, handdoeken… 

 Verzorging 
è Zonnecrème, aftersun, muggenspray, zonnebril, hoedje, pet…. 

 Kledij 
è Trui, lange broek, short, t-shirts, warme pull, regenjas, ondergoed 

(eventueel een beetje reserve), kousen, stapkousen, K-way… 
è Kledij die heel vuil mag worden 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 Zwemgrief 
è Bikini/ badpak/ zwembroek, zwembril, badmuts, handdoek 

 Schoenen 
è Goed ingelopen schoenen, sportschoenen, eventueel regenlaarzen, 

pantoffels 
è  Neem schoenen mee die je zelf aan en uit kan doen! 

 Eetgrief 
è Bord of gamel, bestek, beker, drinkbus, brooddoos, keukenhanddoek 

(tip: plak/schrijf overal je naam op dat je nog weet welk bestek van jou 
is) 

 Materiaal 
è Linnenzak, 2 rollen wc- papier, 1 pot choco of confituur of 

speculoospasta, een paar plastiek zakken, zakdoeken, een kleinere 
rugzak of zak (voor als we ergens naartoe gaan), een zaklamp/ 
nachtlampje, strips/ leesboekjes voor tijdens die siësta 
 

  Indien je het thuisfront gaat missen 
è briefpapier, balpen, enveloppe met adres en postzegel er op. 

 

Dingen die zeker niet mee op avontuur mogen: 

(Indien we ze vinden word je voor de krokodillen gegooid!) 

 Gsm 
 Snoep of andere zoetigheden waardoor de leeuwen ons zouden kunnen ruiken… 
 Ipod, ipad… 
 Horloge  
 Waardevolle spullen die je liever niet door de krokodillen laat opeten  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Help dit is mijn eerste safari van huis!?  

Ben je nog nooit lang van huis weggeweest? Geen probleem! Samen met de leiding en de 
andere kapoentjes ga je ontdekken hoe zalig het is om op kamp te zijn! Overdag hebben we 
zoveel gepland dat je niet eens tijd hebt om aan het thuisfront te denken! We spelen in het bos 
of doen spelletjes of misschien wel eens een uitstapje. ‘S avonds spelen we nog een spelletje of 
maken we misschien wel eens een kampvuur. En ‘s nachts ben je zo moe dat je direct in slaap 
zal vallen! Elke dag gaat er lekker gekookt worden door de fourage van dienst! Als je tussen al 
deze activiteiten door toch nog eens aan thuis moet denken, kan je natuurlijk altijd bij de leiding 
terecht, deze zullen met plezier jullie traantjes doen verdwijnen. Het is natuurlijk ook altijd leuk 
als je op kamp een brief krijgt, dus trommel jullie ouders/ familie/ vrienden maar zoveel mogelijk 
op om brieven te schrijven en zo de postbode te overladen met werk!  

Praktische info: 

 Vertrek : 05/07 om 9 uur  
 Terugkomst : 09/07 om 14 uur  

è Waar? Parking van ter Wilgen, Brusselsesteenweg 160  
 Hou zeker onze facebookpagina in de gaten, daar zullen we de dag 

zelf het exacte uur van aankomst nog meedelen.  

 

Vragen?  

Aangezien we dit jaar met 50 ingeschreven kapoentjes zijn, is het 
praktisch onmogelijk om op huisbezoek te komen… Indien er toch vragen 
zijn en u even met ons wilt spreken, stuur dan zeker een mailtje. Aarzel 
dus niet om vragen te stellen: kapoenen@scoutsgrimbergen.be 

 

  



 

 

  

Ons jungle adres waar we graag veel briefjes 
op ontvangen:  

Naam lid, tak, Scouts & Gidsen Grimbergen 

Paalsteenlaan 92,  

3620 Neerharen, Lanaken  

België 

Indien jullie de leiding tijdens het kamp willen 
bereiken, kan dit op de volgende nummers:  

Luna Verhulst    
      0472 60 81 44 

            Tomas Coltura  
                  0497 40 72 74 

ROAAAAAAAR, 

Jullie favoriete beestenbende,  

Krachtige caracara, energieke pony, 
doordachte springbok, gevatte tarbagan!! 

 

 

 

Arno verbouwe 
0471 55 54 84               
 
Kaat Cornelissen 
0471 71 40 35 
 



 

 

 

 

 

 

 


