
 

 



 

 

  



 

 

Voorwoord 
 

Allerliefste kapoentjes, beste ouders, 

Hopelijk zijn jullie allemaal klaar voor de meest fantastische week die 
ons al even fantastische scoutsjaar zal afsluiten. Wij nemen jullie 
namelijk mee op een megabangelijk KAPOENENKAMP! J J J  

Voor de meesten onder jullie zal het de eerste keer zijn. Maar wij 
kunnen jullie nu al beloven dat jullie dit niet willen missen. Het wordt 
zelfs nog beter dan onze geweldige vergaderingen op zondag! 

Laat je creativiteit voor ons kamp helemaal los want dit jaar is het 
thema trrrrommmelgeroffeeeel DE ONDERWATERWERELD! 
Vergeet dus zeker geen verkleedkleren als ‘iets’ dat in de zee leeft! 
(zeemeermin, krab, vis,….)  

Ons avontuur begint dinsdag 9 juli in station Berchem, waar we de trein 
nemen richting onze kampplaats, en komt helaas al snel tot zijn einde 
zaterdag 14 juli.  

In dit kampboekje kunnen jullie alle info terugvinden die je nodig hebt 
om helemaal klaar te zijn voor dit kamp.  

 

We hopen dat jullie er net evenveel zin in hebben als wij! Zonnige 
& zwemmige groetjes!! 

Camille, Nicolas, Joost, Pepijn & Mathias 

 
  



 

 

Algemene info 

 
Inschrijven 
 
Wat moet ik doen zodat mijn zoon/dochter mee kan gaan op kamp? 

1. Schrijf voor 16 juni je zoon/dochter in via het online formulier 
(http://scoutswezel.be/kampen/webinschrijving). 

2. Vul de Individuele steekkaart volledig in of werk deze bij (ook voor 
16 juni). Alle info hierover is te vinden op 
http://scoutswezel.be/kampen. 

3. Schrijf het kampgeld van 95 euro over op het rekeningnummer  
BE88 9731 8148 7741 met als mededeling ‘Kapoenenkamp + Naam 
Kapoen’. 

Vertrek 
 
Maandag 8 juli: 

Ook dit jaar gaan we met de trein op kamp. Omdat het moeilijk is om 
onze koffers mee op de trein te nemen, verzamelen we de koffers op 8 
juli om 18u aan onze scouts lokalen.  

 
Dinsdag 9 juli: 

Dinsdag 9 juli kunnen we dan eindelijk echt vertrekken. We verwachten 
jullie om STIPT 8u aan de hoofdingang van het station van Berchem. 
Vergeet zeker geen rugzakje met drinkbus en een koekje/fruitje voor 
tijdens onze reis.  

  



 

 

Afhalen 
Jullie mogen jullie kapoenen terug komen halen op zondag 14 juli om 
13u op volgend adres: 

Kerkstraat 34 
8670 Koksijde 

Er zullen hotdogs voorzien worden voor de kapoenen en hun ouders. J  

Noodnummers 
Indien er een noodgeval is, kunnen jullie de leiding bereiken op 
volgende nummers: 

Camille: +32 485 22 98 92  

Mathias: +32 496 97 42 30  

Enkele regels 
1. De leiding heeft altijd gelijk! 
2. Indien de leiding niet gelijk heeft, zie regel 1! 
3. Indien regel 1 en 2 niet van toepassing zijn, heeft de leiding nog 

steeds gelijk!  

Adres 
Kaartjes en brieven mogen naar het volgende adres gestuurd worden: 

Scouts ’s-Gravenwezel.                                         
Naam Kapoen 

Scouts Zeedustra 
Kerkstraat 34 
8670 Koksijde 

 



 

 

Dagindeling 
 

8.15 - 8.45 Opstaan 

8.45 - 9.15 Ontbijt 

9.15 - 10.00 Afwassen, tandenpoetsen 

10.00 - 12.30 Activiteit 1 

12.30 - 13.30 Middageten 

13.30 - 14.30 Afwassen, platte rust 

14.30 - 16.00 Eerste deel activiteit 2 

16.00 - 16.30 Vieruurtje 

16.30 - 18.00 Tweede deel activiteit 2 

18.00 - 18.30 Eten 

18.30 - 19.00 Afwassen en vrij spel 

19.00 - 20.30 Activiteit 3 

20.30 - 21.00 Tandenpoetsen, verhaaltje, slapen 

21.00 -  … Leden zijn stil 

 
  



 

 

Wegbeschrijving 
 

Gillès de Pélichylei 
2970 Schilde 
Ga de E34 op in Wommelgem vanaf 
de Wijnegemsteenweg en Houtlaan/N12 
13 min. (9,3 km) 
Neem de E17 en E40 naar de Diksmuidse Weg/N355 in Nieuwpoort. 
Neem afrit 3-Nieuwpoort vanaf de A18/E40 
1 u. 17 min. (138 km) 
Neem de Veurnekeiweg/N39, Toekomstlaan/N330 en N396 naar 
de Kerkstraat in Koksijde 
11 min. (9,7 km) 
Scouts Zeedustra Koksijde 
Kerkstraat 34, 8670 Koksijde 

 

  



 

 

Wat nemen we mee? 

 
Kledij 

 5 onderbroeken + 3 reserve 
 5 paar sokken + 3 reserve 
 Voldoende T-shirts 
 Shorts of rokjes 
 1-2 lange broeken 
 2-3 truien 
 Regenjas 
 Extra paar schoenen 
 1 paar kleren dat schandalig vuil mag worden 
 Verkleedkleren in het thema ‘Onderwaterwereld’ 

Toiletgerief 
 Zeep 
 Shampoo 
 Tandenborstel en tandpasta 
 Borstel of kam 
 Washandjes 
 Handdoeken 
 Muggenmelk  

Zon, zee, strand 
 Zonnecrème en aftersun 



 

 

 Petje of hoedje en misschien een zonnebril 
 Zwembroek, badpak of bikini 

  



 

 

 
Slaapgerief 

 Pyjama 
 Slaapzak 
 Matje, luchtmatras of veldbedje      !!Pomp voorziet de leiding!! 
 Hoofdkussen 
 Lieve knuffel 

Allerlei 
 Linnenzak voor de vuile was 
 Strips, boekjes 
 Zaklamp 
 Pen, papier en enveloppen met postzegels en adressen 
 Hervulbare drinkenbus  
 Rugzakje 
 Keukenhanddoek 

De dag van vertrek 
 Scoutsdas met naam aandoen 
 Kids-ID afgeven aan de leiding 
 Persoonlijke medicatie met beschrijving afgeven aan de leiding 
 Veel zin in een superleuk kamp 

Wat nemen we NIET mee? 
 Snoep 
 Elektronica (Nintendo, iPod, iPad, tv, broodrooster, mixer, …) 
 Eigen speelgoed 



 

 

 Geld 
 

Wij zouden jullie willen vragen om alles te voorzien van een naam. 
Probeer ook alles in 1 grote zak te steken, want kleine zakken kunnen 
gemakkelijker verloren gaan en zijn onhandiger om te de dragen.  



 

 

Avondlied 
 

 
We hebben jullie het op weekend al aangeleerd. Hieronder staat het nog 
eens, zodat jullie met mama en papa nog een keertje kunnen oefenen. 

 

O Heer, d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen 
en verre sterren staan alom... 
Wij knielen neer om u te zingen 
in 't slapend woud ons avondlied. 
Wij danken u voor wat we ontvingen, 
en vragen, heer, verlaat ons niet! 
 
Knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 
en sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê. 

  



 

 

Om af te sluiten hebben we nog een spelletje. Hierna kunnen we echt 
vertrekken! 
 
 

  



 

 

 

Tot snel  
mama’s en papa’s! 

 

 


