KAMPBRIEF KAPOENEN 2017
(10 - 14 JULI)
Hé hallo daar lieve kapoenen!
Het is zover, na al dat wachten mogen we jullie eindelijk uitnodigen op ons
mega super-fantastische-leuke-helden kamp! Zijn jullie klaar voor de strijd
tegen de slechteriken en boeven in de wereld? Klaar om het onrecht te
bestrijden en een echte superheld te worden? Wij zijn er alleszins klaar voor!
Vertrek? Jullie worden op maandag 10 juli 2017 om 09u30 verwacht aan de
speelplaats van de scouts. We zullen hier gezamenlijk met de auto vertrekken
naar onze kamplocatie. De leiding zal verspreid worden onder de auto’s zodat
het kamp al een beetje kan beginnen.
Terugkeer? Op vrijdag 14 juli 2017 kunnen jullie jullie gasten komen ophalen
aan de scouts rond 14u30. Moesten we door het verkeer vertraging oplopen
worden alle ouders op de hoogte gehouden via sms/telefoon.
Inschrijven? Om in te schrijven moet een hele procedure doorlopen worden,
enkel wanneer deze volledig is, is uw kind ingeschreven. Het gaat als volgt:
- Surf naar scoutsknokke.be/inschrijving-kamp-2017/ en vul alle
gegevens in. Moesten er hier fouten optreden kunt u altijd een mail sturen
naar kapoenen@scoutsknokke.be
- Stort het bedrag van €95 op het rekeningnummer van de scouts: BE03 0682
0226 0484 met als vermelding : kapoenenkamp - voornaam - familienaam
- Verificatie van de gegevensfiche van de kapoen (dit kan gebeuren tijdens het
inschrijven bij u thuis, na de vergadering of tijdens het extra info moment)
Wat hebben we nodig? Jullie kunnen natuurlijk niet op kamp vertrekken met
legen handen. Daarom een mooi lijstje van wat jullie zeker zullen nodig
hebben:
- Perfect uniform (hemd, das, rok/short)
- Slaapzak en matje
- Vers ondergoed en verse sokken (best wat extra in geval van nood)
- Pyjama
- Knuffel
- Pantoffels (indien gewenst)
- Toiletgerief (tandenborstel, kam, zeep, shampoo, …)
- Handdoek en washandje
- Kleren voor elke dag (hou er rekening mee dat dit speelkleren zijn die
hoogstwaarschijnlijk vuil en nat zullen worden)
- Een warme pull voor ’s avonds
- Regenjas
- Zaklamp
- Keukenhanddoeken (2!)
- Zwemgerief in apart rugzakje (!)
- Strips of boek voor tijdens de platte rust
- Superhelden verkleedkleren
- Eventuele medicatie
- Eventueel wat extra zakgeld voor op uitstap ( de leiding wil dit wel bijhouden)
- SIS-kaart, identiteitskaart en eventueel papieren van ziekenfonds in gesloten
envelop afgeven aan leiding bij vertrek
We willen u erop wijzen dat er tijdens een kamp veel rommel kan ontstaan en
daarom vragen we u om op alle kleren de naam van uw kapoen te schrijven.
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Breng géén gsm, tablet, ipod, of andere elektronica mee! Ook snoep en andere
lekkernijen zijn niet gewenst. Tijdens het kamp zullen alle horloges ook in
beslag worden genomen.
Wat is dat thema nu eigenlijk?
Tromgeroffel alstublieft … Dit jaar is ons kampthema superhelden! Wij zullen
met jullie een hele week de slechteriken en boeven die de scouts proberen
kapot te maken bestrijden! Haal dus maar allemaal jullie superkrachten boven
want het zal spannend worden!
Brief opsturen? Op kamp ontvangt iedereen wel al eens graag een brief van
thuis. Hier het adres van onze superheldenbestemming:
(Naam kapoen)
TARSICIUS-LOKAAL
Puitvoetstraat 91A
9100 Sint-Niklaas
Zangboekje? Een zangboekje is een boekje met alle teksten van alle liedjes
die we zingen tijdens het kampvuur, uitstappen, … Net als andere jaren kunt u
een zangboekje kopen aan de prijs van €15/zangboekje. Indien u ééntje wenst
kunt u dit samen met het kampgeld storten met dan als extra bij de
vermelding: zangboekje.
Extra info moment? Omdat wij er zeer bewust van zijn dat het voor velen
onder u de eerste keer is dat uw kind voor zo lang alleen weg gaat hebben we
een extra info-moment georganiseerd om nog eens alles uit te leggen over het
kamp, papieren te checken en om al jullie laatste vragen te beantwoorden. Dit
moment zal plaatsvinden op zaterdag 8 juli 2017 om 19u30 in de lokalen van
scouts. Graag een seintje als u komt naar de leiding.
Ziezo, alle info staat neer en we hopen jullie talrijk te zien deze zomer op ons
superheldtastische kamp!
Stevige linker,
de kapoenenleiding

Kelly Janssens: +32 491 9732 99
Ilan Meyers: +32 499 4648 41
Sophie Vandeputte: +32 473 2747 38
Corneel Baert: +32 499 4660 08
Seppe Vandeweghe: +32 474 7386 41
Maxim Vermeersch: +32 471 7350 67
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